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Abstract 
 
The paper presents the results of the desk-based review of theories, trends and policies related to, 
territorial capital and territorial integration territorial cohesion with the focus on the latter one. It 
provides a critical examination of the past and ongoing policy discourse based on screening of the key 
policy documents, various projects (including ESPON ones) and results of scientific analysis. Separate 
section is devoted to models of territorial cohesion and attempts of their operationalization including 
measurement of this category or their components. The main result of the review is typology of 
practical application of the notion of territorial cohesion in policy making. The three main types of 
application of this notion have been identified: 
 Territorial cohesion as a process of integrating development policy towards various territorial units 

(e.g. via territorial keys, territorial monitoring, territorial impact assessment), 
 Territorial cohesion understood as a contribution of territorial assets to the economic growth (the 

efficiency of the territory – mainly economy of flows and territorial capital), 
 Territorial cohesion as a platform enabling inclusion of the specific objectives to development 

policies (such objectives as polycentricity spatial order etc.). 
The conclusions on the further research on territorial cohesion with regard to economic growth have 
been also formulated. 
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Abstrakt 

 
Artykuł prezentuje wyniki przeglądu teorii, trendów i polityki związanych z kapitałem terytorialnym, 
integracją terytorialną oraz, w szczególności, ze spójnością terytorialną. Dostarcza krytycznego 
spojrzenia na dotychczasowy osiągnięcia polityki w tym zakresie na podstawie kluczowych 
dokumentów, projektów (także ESPON), oraz wyników badań naukowych. Osobna część poświęcona 
jest modelom spójności terytorialnej, a także ich kwantyfikowalności. Wynikiem analizy jest ocena 
implikacyjności tychże modeli w celu kształtowania polityki. Zidentyfikowano trzy podstawowe 
zastosowania: 
 Spójność terytorialna jako proces integrowania polityki rozwoju wobec terytorium (np. poprzez 
wykorzystanie kluczy, narzędzi oddziaływania polityki na przestrzeń lub monitoring), 
 Spójność terytorialna rozumiana jako wkład czynników terytorialnych do wzrostu gospodarczego 
(efektywność terytorium – głównie gospodarka przepływów i kapitał terytorialny), 
 Spójność terytorialna jako płaszczyzna włączania specyficznych celów przestrzennych do polityk 
rozwoju (takich jak policentryczność ładu przestrzennego etc.). 
Sformułowane zostają także wnioski dotyczące oddziaływania spójności terytorialnej na wzrost 
gospodarczy. 
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1. Geneza 

 W teorii makroekonomii badania nad wzrostem i rozwojem, po ich pierwotnym rozkwicie za 

czasów szkoły klasycznej (vide Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów Adama 

Smitha), ustąpiły pola w okresie późniejszym rozważaniom nad mechanizmami równowagi 

makroekonomicznej. Dopiero w połowie XX w. staraniem Harroda (1939), Domara (1946) 

i następnie Solowa (1956; 2007) pytanie o przyczyny bogactwa narodów powróciło na 

warsztaty ekonomistów. Początkowo uznawano, iż są nimi dostępny zasób kapitału, siły 

roboczej oraz cześć resztowa utożsamiana z postępem technicznym (Solow 1956). Z czasem 

dzięki analizom Romera (1990), i Lucasa (1988) pojawiło się zrozumienie dla roli kapitału 

ludzkiego, głównie wiedzy, ale i aktywności czy przedsiębiorczości zawartej w czynniku pracy. 

Równolegle ekonomia instytucjonalna, staraniem m. in. Williamsona (1981; 2002) wskazała 

na znaczenie instytucji, w tym kosztów podejmowania decyzji i sposobów organizowania 

tego procesu. Najpóźniej, bo pod koniec XX i na początku XXI w., pojawiła się natomiast 

refleksja o terytorialnych czynnikach wzrostu i rozwoju1. Pomimo istnienia ekonomicznych 

teorii lokalizacyjnych (cf. Zaucha 2010), pomimo prac Marshalla dotyczących korzyści 

aglomeracji, teoria wzrostu pozostawała aprzestrzenna (aterytorialna) w swej istocie (zob. 

szerzej Zaucha 2007). Ekonomiści mając świadomość znaczenia czynników terytorialnych 

(tzw. teza territory matters), przyjmowali założenie upraszające o homogeniczności 

przestrzeni gospodarczej, gdyż bez tego nie dałoby się prowadzić rozważań na gruncie 

modeli wolnokonkurencyjnych. Kolejnym problemem była niezwykle skomplikowana natura 

terytorialnych czynników wzrostu i rozwoju: od namacalnych – takich jak surowce i zasoby 

naturalne, po niematerialne i ulotne – takie, jak kapitał relacyjny, od mierzalnych – takich 

jak, dostępność, po niemierzalne – takie, jak lokalne milieu (trudno poddające się 

kwantyfikacji), od bezpośrednio wchodzących w proces produkcji – takich, jak ziemia, po 

wpływające na produktywność tradycyjnych czynników produkcji (np. kapitał społeczny 

poprawiający produktywność pracy i kapitału), od tych ze sfery realnej (infrastruktura) po te 

ze sfery regulacyjnej (instytucje), od tych o charakterze zasobu kapitałowego (kapitał ludzki) 

po te o charakterze przepływów (powiązania sieciowe) etc. Jedynym elementem łączącym 

wyżej wymienione kategorie był ich związek z danym terytorium, trudność w ich 

replikowaniu w innym miejscu i czasie, czyli tzw. nieprzenaszalność. Ale i to wydaje się 

                                                
1 na temat terytorialnych czynników wzrostu zob. np. Churski (2011) 
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względne w związku z rosnącą mobilnością, np. kapitału ludzkiego skutkującą istotnymi 

zmianami w kapitale społecznym, czy relacyjnym docelowych regionów migracji. To wszystko 

powodowało trudności w analizach wpływu terytorium na rozwój i wzrost gospodarczy na 

gruncie modeli ekonomicznych głównego nurtu. Każda z przywołanych kategorii wchodziła w 

proces produkcji w jego innym wymiarze, z różnym opóźnieniem czasowym od chwili 

pojawienia się oraz przy odmiennych warunkach brzegowych (np. niezbędne progi 

natężenia, jak obrazują to modele nowej geografii ekonomicznej odnośnie kategorii 

dostępności – cf. Zaucha 2007). W efekcie nie udało się do dzisiaj skonstruować 

kompleksowego modelu wzrostu z wykorzystaniem czynników terytorialnych ani 

wprowadzić komponentów terytorialnych do istniejących neoklasycznych modeli wzrostu 

(Brodzicki 2011).  

Pojawiły się natomiast próby typologizacji i klasyfikacji terytorialnych czynników wzrostu 

i rozwoju dokonywane najczęściej pod hasłem operacyjnego definiowania, tzw. kapitału 

terytorialnego. Np. Böhme2 i in. (2011) zidentyfikowali pięć kluczy terytorialnych:  

tj. dostępność, powiązania sieciowe miast, ośrodki centralne, ich regiony funkcjonalne, 

usługi pożytku publicznego i aktywa lokalne związane z danym terytorium. Zalecili oni 

badanie wpływu polityk sektorowych na zmiany tych kluczy i dostosowanie polityk do ich 

lokalnej, czy regionalnej kompozycji. Najpełniej ten nurt badań oddają jednak analizy 

Roberto Camagni jednego z kilku ekonomistów przestrzennych o światowej renomie. 

Punktem wyjęcia jego rozważań stały się badania nad konkurencyjnością i znaczeniem 

czynników przestrzennych w tym zakresie. Camagni (2000) polemizował z poglądami 

Krugmana, według którego decydujące znaczenie dla poziomu konkurencyjności miał sektor 

przedsiębiorstw. Natomiast badania prowadzone w Europie już wtedy wskazywały na rolę 

społecznych procesów absorpcji oraz przetwarzania wiedzy i doświadczeń, jak również 

nawiązywania i utrzymywania współpracy tzw. wspólnego uczenia się związanych 

z konkretnym terytorium (np. Capello 1999). W nawiązaniu do tych przemyśleń w swych 

wcześniejszych pracach Camagni (2002) wskazywał na trojaką rolę przestrzeni (terytorium) 

w procesach wzrostu (konkurencyjności przestrzennej): 

 istnienie zlokalizowanych zewnętrznych korzyści technologicznych prowadzących do 

spadku kosztów transakcyjnych oraz pojawienia się zewnętrznych korzyści monetarnych 

                                                
2 Zob. też Zaucha i in. (2012) 
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(np. tańszych dóbr kapitałowych), 

 związany z przestrzenią kapitał społeczny (Putnam 1993) i relacyjny (Camagni 1999), 

 system zarządzania lokalnego łączący aktorów prywatnych i publicznych. 

Później model ten uległ rozbudowaniu i w swej pełnej wersji zawiera następujące elementy 

(rys.1) składające się na kapitał terytorialny (Camagni 2008): 

 namacalne (materialne) dobra publiczne: zasoby środowiskowe i naturalne, zasoby 

kulturowe, infrastruktura społeczna, 

namacalne (materialne) dobra quasi publiczne i klubowe: dobra i zasoby wspólne, 

np. krajobraz czy dziedzictwo kulturowe, sieci prywatne (np. ITC), 

 namacalne (materialne) dobra prywatne: kapitał prywatny, twarde korzyści zewnętrzne, 

dobra opłacane (toll goods), które podobnie, jak dobra klubowe, charakteryzuje 

możliwość wykluczenia, ale brak, czy raczej ograniczona konkurencyjność  

w konsumpcji (np. koncesjonowane autostrady), 

 pośrednie (namacalne i niematerialne) dobra publiczne: korzyści aglomeracji, klastry, 

powiązania (connectivity), czyli wykorzystanie dostępności fizycznej do efektywnej 

wymiany i pozyskiwania informacji oraz przeprowadzania transakcji, pośrednictwo między 

nauką a biznesem, czerpanie korzyści z dostępności fizycznej, dostępności do usług 

i informacji,  

 pośrednie (namacalne i niematerialne) dobra quasi publiczne i klubowe: sieci współpracy 

(alianse strategiczne w sferze badań i rozwoju z udziałem publicznych  

i prywatnych partnerów, inne formy partnerstwa publiczno-prywatnego) oraz zarządzanie 

przestrzenią i zasobami kultury (zawodność rynku w połączeniu  

z zawodnością administracji publicznej, tj. market plus government failure), 

 pośrednie (namacalne i niematerialne) dobra prywatne: relacyjne usługi rynkowe (dot. 

np. transferu technologicznego, czy transferu wyników badań przez firmy prywatne, 

poszukiwania partnerów i dostawców) oraz uniwersyteckie przedsiębiorstwa typu spin-

off, 

 niematerialne dobra publiczne: kapitał społeczny (instytucje, zaufanie, reputacja, system 

wartości, modele zachowań, asocjacjonizm), 
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 niematerialne dobra quasi publiczne i klubowe: kapitał relacyjny (zdolności do wspólnego 

działania, zdolności do współpracy, kompetencje w tym zakresie), 

 niematerialne dobra prywatne: kapitał ludzki (przedsiębiorczość, kreatywność, wiedza 

prywatna), miękkie korzyści zewnętrzne. 

Wydaje się, iż koncepcja spójności terytorialnej stanowi próbę przełożenia na język polityki 

makroekonomicznej teoretycznych koncepcji wskazujących na przestrzenność,  

tj. terytorialność procesów ekonomicznych, tzn. ma ona wprowadzić kapitał terytorialny do 

makroekonomicznej interwencji publicznej. W pierwszym rzędzie odnosi się to do wzrostu 

gospodarczego, ale także do innych celów polityki makroekonomicznej, takich jak 

solidarność (sprawiedliwość społeczna), czy integracja. Np. Jouen (2008) odnosi tę spójność 

do takich celów jak: policentryczność, promowanie współpracy terytorialnej, zintegrowane 

podejście do prowadzenia polityk i wieloszczeblowe zarządzanie (multi-level governance).  

W szczególny sposób podkreśla jednak role tej kategorii jako narzędzia zwiększania 

odpowiedzialności polityk sektorowych za stan terytorium i rozwój przestrzenny (podobnie 

jak to czyni wobec środowiska naturalnego wymóg oceny oddziaływania na  środowisko czy 

strategicznej ocena oddziaływania na środowisko).  
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Rys. 1. Typologia elementów składowych kapitału terytorialnego 

Źródło: Camagni 2008. 

 

2. Kluczowe koncepcje przestrzenne, jako składowe polityki rozwoju 
 
Trzy najważniejsze kategorie przestrzenne wykorzystywane, jako cele polityki rozwoju3 to: 

rozwój przestrzenny, integracja przestrzenna i spójność terytorialna. Obecnie przymiotnik 

przestrzenny jest zastępowany określeniem terytorialny, jednak w obu przypadkach nie 

oznacza to zmiany zakresu pojęciowego tych kategorii, chociaż jak wskazuje Śleszyński 

(2009), oba przymiotniki na gruncie nauk geograficznych mają odmienne znaczenie.  

                                                
3
 Polityka rozwoju (wg znowelizowanej ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) to 

zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i 
zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia 
konkurencyjności gospodarki oraz tworzenie nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej i lokalnej. 
Politykę tę prowadzi Rada Ministrów (resorty rządu) oraz jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z 
posiadanymi kompetencjami. Polityka ta wymaga zapewnienia spójności działań publicznych podejmowanych 
przez ww. podmioty. 
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W porządku historycznym najwcześniej pojawiło się pojęcie rozwoju przestrzennego. Wzrost 

i rozwój należą do najbardziej ogólnych i najważniejszych celów polityki i zwykle niosą ze 

sobą pozytywne konotacje (pomimo negatywnych efektów zewnętrznych, które mogą 

powodować). Są one powiązane z zadowoleniem, zaspokojeniem ludzkich potrzeb i ludzkim 

dobrobytem (Stiglitz, Sen, Fitoussi 2009). 

Kategorie wzrostu (rozwoju4) społeczno-gospodarczego i wzrostu terytorialnego nie są 

jednak tożsame i rządzą się różnymi zbiorami zasad. Wzrost społeczno-gospodarczy oznacza 

wyższy poziom zaspokojenia potrzeb materialnych i społecznych mierzonych np. poziomem 

PKB na mieszkańca, czy stopą zatrudnienia. Rozwój terytorialny (lub przestrzenny) odnosi się 

do "rozmieszczenia cech (kategorii) fizycznych w środowisku naturalnym i antropogenicznym 

oraz systemów i przepływów ludzkiej działalności. Może także obejmować społeczne, 

gospodarcze oraz kulturowe aspekty rozwoju5" (Dühr et al. 2010, 32). Innymi słowy, rozwój 

ten oznacza zmiany w strukturach terytorialnych (strukturach osiedli, infrastrukturze 

transportu, strukturach naturalnych, krajobrazie kulturowym itd.) oraz przepływie i łączności 

między nimi. Ich ocena wymaga normatywnych rozważań. Rozwój może zostać oceniony 

tylko w odniesieniu do celów polityki przestrzennej, przyjętych w wyniku procedur wyboru 

publicznego, takich, jak np. integracja terytorialna, ochrona przyrody i krajobrazu lub wzrost 

sustensywny. 

Chociaż czasami wzrost (rozwój) społeczno-gospodarczy i rozwój terytorialny wzmacniają się 

nawzajem (jak w przypadku wydajności terytorialnej lub korzyści aglomeracji osiąganych 

przez ścisłą współpracę), to mogą one także być w konflikcie w odniesieniu do alokacji 

przestrzeni. Należałoby w tym miejscu uznać, że rozwój terytorialny może rządzić się 

własnymi specyficznymi wartościami i celami (np. rozwój policentryczny) innymi niż 

inteligentny, sprzyjający włączeniu społecznemu i zielony wzrost gospodarczy.  

Pojęcie integracji terytorialnej pojawiło się w dużej mierze dzięki międzyrządowej 

współpracy (współpracy ministrów planowania i rozwoju przestrzennego) Wizje i Strategie 

wokół Bałtyku – VASAB 2010 (Zaucha 1998; Zaucha, Fischer 2009)). Wprawdzie w swoich 

wczesnych dokumentach (VASAB 1994; 2001; Zaucha 1996) w drugiej połowie dekady lat 90. 

ubiegłego wieku bałtyccy ministrowie wskazywali na potrzebę wspierania rozwoju  

                                                
4 Wzrost oznacza zmiany ilościowe a rozwój jakościowe w gospodarce i sferze społecznej. 
5
 Geographical distribution of the physical features in the built and natural environment and patterns and flows 

of human activity. It may also embrace the social, economic and cultural aspects of development. 
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i tradycyjnie rozumianej integracji regionu oraz spójności przestrzennej definiowanej jako 

zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju w bałtyckiej przestrzeni, to jednak pod wpływem 

Estonii w roku 2005 w dokumencie „Łączenie potencjałów” (VASAB 2005) integracja 

przestrzenna pojawiła się po raz pierwszy jako samodzielny cel działań VASABu. Powtórzyło 

się to w kolejnych dokumentach strategicznych. Kategoria ta nie została jednak nigdy 

zdefiniowana przez VASAB.  

Integracja terytorialna stała się popularną kategorią polityczną wraz z rozwojem współpracy 

terytorialnej w UE (Doucet 2013) będącej wyznacznikiem polityki rozwoju przekraczającej 

granice administracyjne i z reguły posiadającej zintegrowany charakter (tj. obejmującej 

równocześnie wiele sfer życia społeczno-gospodarczego). Inicjatywa INTERREG, a potem cel 

współpracy terytorialnej w Polityce Spójności UE sprawiły, iż integracja ta przestała być 

postrzegana, jako cel pośredni na drodze ku rozwojowi gospodarczemu, czy przestrzennemu,  

a stała się samodzielnym celem politycznym6. W rozporządzeniach UE pojawiła się jednak 

dopiero w okresie programowania 2014-20 w kontekście współpracy transnarodowej w Art. 

2 dot. celów europejskiej współpracy terytorialnej EWT (CEC 2012c). Uwieńczeniem tego 

procesu było uznanie integracji obszarów przygranicznych, jako jednego z priorytetów 

znowelizowanej Agendy Terytorialnej UE (TERRITORIAL AGENDA 2011), przyjętej  

w 2011 przez ministrów odpowiedzialnych za planowanie i rozwój przestrzenny w krajach 

UE. 

Jak słusznie wskazuje Doucet (2013), integracja terytorialna bywa utożsamiana z integracją 

gospodarczą ze względu na zbliżoną genezę i warstwę aksjologiczną obu pojęć. Nie są to 

jednak kategorie tożsame. Integracja gospodarcza opiera się na przepływie dóbr, kapitału 

oraz czynników produkcyjnych. Etapy tego procesu (wolny handel, unia celna, wspólny 

rynek, unia gospodarcza/monetarna oraz unia fiskalna, unia polityczna) zostały opisane przez 

Balassego (1961) ponad pięćdziesiąt lat temu. W przeciwieństwie do integracji gospodarczej, 

integracja terytorialna (przestrzenna) nie ma jasnej definicji. Vartiainen (2002) interpretuje ją 

z punktu widzenia lokalności (kategoria społeczno-przestrzenna) jako podstawowy element 

wielopoziomowego systemu osadniczego. Integracja jest w ten sposób zbliżona do 

oddziaływania pomiędzy lokalnymi oraz globalnymi działaniami wieloszczeblowego systemu 

zarządzania przestrzenią. Böhme i in. (2011,34) definiują integrację terytorialną poprzez 

                                                
6 Szerzej na temat miejsca integracji terytorialnej w polityce UE zob. Doucet 2013 
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pryzmat homogeniczności, tj. wzrostu współzależności i interakcji. "Integracja terytorialna" 

oznacza według nich proces przekształcania funkcjonalnych obszarów w celu stworzenia 

spójnej jednostki geograficznej: wymaga to pokonywania przeszkód wynikających z 

obecności granic administracyjnych, które hamują zrównoważony rozwój terytorialny. Ta 

definicja kładzie nacisk na funkcjonalność oraz przepływy i współdziałanie. Z tego punktu 

widzenia integracja terytorialna wymaga minimalnego poziomu współpracy pomiędzy 

różnego rodzaju strukturami terytorialnymi, czyli tworzenia sieci miast, korytarzy transportu , 

transgranicznych rynków pracy, transgranicznych stref rozwojowych oraz korytarzy 

ekologicznych. Wspólną cechą obu typów integracji jest odniesienie do ekonomii 

przepływów oraz konieczność włączenia się na pewnym etapie tego procesu władz 

publicznych. W przypadku integracji gospodarczej są to z reguły władze krajowe (ew. 

ugrupowań integracyjnych), a w przypadku integracji przestrzennej – władze wszystkich 

szczebli administracji publicznej, gdyż integracja ta zachodzi w różnych skalach 

geograficznych. Siłą sprawczą integracji gospodarczej są decyzje z zakresu polityk 

makroekonomicznych (ew. wspierane lobbingiem sektora wytwórczego) , natomiast w 

integracji przestrzennej ważną rolę odgrywają inwestycje infrastrukturalne i wybory 

lokalizacyjne przedsiębiorstw oraz decyzje o zatrudnieniu, czy dokonywaniu zakupów 

podejmowane przez gospodarstwa domowe. 

Najszerszą definicję integracji przestrzennej zaproponowali A. Cornett i F. Snickars (2002). 

Uważają oni integrację przestrzenną za najbardziej rozległą koncepcję integracji, obejmującą 

nie tylko integrację gospodarczą i polityczną, ale także czynniki terytorialne ułatwiające 

współpracę oraz zażyłość w kontaktach (rys.2). Takie rozumienie integracji terytorialnej 

zakłada istnienie sprzężenia zwrotnego (bo chociaż integracja polityczna i integracja 

gospodarcza jest wspomagana poprzez bliskość przestrzenną oraz przygraniczne położenie, 

integracja gospodarcza wspomaga zwrotnie rozwój infrastruktury łączności  

i transportu/aspekt dostępności/). Według Cornetta oraz Snickarsa (2002) składowymi 

integracji przestrzennej i elementami ją konstytuującymi jest: 

 rozwój specyficznych, geograficznie określonych systemów produkcji, takich jak rejony 

przemysłowe, klastry przemysłowe oraz systemy innowacji; 

 system sieci miejskich zdefiniowanych poprzez określone funkcjonalne połączenia; 

 dostępność regionalnej infrastruktury łączącej analizowane tereny; 
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 wyższa intensywność przepływów regionalnych w stosunku do przepływów zewnętrznych. 

W niektórych analizach integracja terytorialna jest traktowana jako część spójności 

terytorialnej. Trzeba jednak zaznaczyć, że te dwie koncepcje nie są identyczne. Na przykład, 

integracja terytorialna może być osiągnięta poprzez współpracę pomiędzy dużymi miastami 

kosztem mniejszych, stojąc wtedy niejako w opozycji do wymiaru (celu) spójności 

terytorialnej za jaki jest uznawany rozwój policentryczny. Jednak w większości przypadków 

integracja terytorialna wspiera spójność terytorialną, np. wkład w tworzenie funkcjonalnych 

obszarów w zgodzie z ideą funkcjonalnej geografii. Warto w tym miejscu przytoczyć opinie 

badaczy ESPON z projektu INTERCO, którzy uważają, że "spójność terytorialna nie jest 

możliwa bez wysokiego poziomu współpracy pomiędzy terytoriami i pomiędzy podmiotami, 

na każdym kroku procesu politycznego" (ESPON 2012a). 

 

Rys 2 Integracja przestrzenna 
Źródło: Cornett i Snickars (2002, 4) 
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Trzecią kategorią przestrzenną wskazywaną najczęściej jako cel polityki rozwoju jest 

przywoływana już wcześniej spójność7 przestrzenna lub terytorialna. Początkowo 

utożsamiana przez VASAB ze zmniejszaniem zróżnicowań poziomu rozwoju w przestrzeni  

(o czym była mowa), kategoria ta z czasem stała się jednym z głównych celów Polityki 

Spójności UE przyjmując rangę, której nigdy nie osiągnęły dwa wcześniej omawiane pojęcia 

eksploatowane głównie w dokumentach lokalnych, regionalnych, krajowych  

i makroregionalnych lub we współpracy międzynarodowej krajów. Stało się tak pomimo albo 

dzięki brakowi jasnej definicji spójności terytorialnej. Wydaje się więc, iż fenomen ten 

zaistniał dzięki rosnącej świadomości znaczenia czynników terytorialnych w osiąganiu 

głównych celów polityk gospodarczych krajów i UE w połączeniu z zagwarantowaniem 

władztwa w zakresie polityki przestrzennej na poziomie krajowym. Władze UE, nie mogąc 

wprowadzić do unijnego aqui rozwoju czy integracji przestrzennej, stworzyły nowe pojęcie, 

którego źródłosłów nawiązuje do spójności ekonomicznej i społecznej, a więc kompetencji 

organów UE. Musiało ono być na tyle „rozmyte”, aby nie budzić oporu rządów krajów 

członkowskich. W ten sposób organy UE uzyskały pretekst do koordynacji krajowych 

poczynań rozwojowych w sferze przestrzennej jako mających wpływ na osiąganie głównych 

celów Polityki Spójności UE. Z czasem okazało się, iż to intuicyjne podejście, łączące politykę 

przestrzenną z politykami ekonomicznymi i społecznymi przynosi wymierne korzyści i stąd 

spójność terytorialna zaczęła zyskiwać na popularności także na poziomie krajowym 

i regionalnym. 

Pomimo włączenia jej do Traktatu Lizbońskiego (Artykuł 3) oraz uznania jej za jeden  

z głównych celów horyzontalnych polityk UE, spójność terytorialna nie posiada jak dotąd 

jasnej oraz ogólnie uznanej definicji. Przeciwnie, jest ona tematem różnych, czasem 

sprzecznych interpretacji (Farrugia, Gallina 2008, 33). Zostało to pokreślone przez wielu 

badaczy (Davoudi 2005; ESPON 2004, 118; Faludi 2005; Medeiros 2011,11; Mole 2007,98; 

Böhme 2011,2; Farrugia, Gallina 2008,7; Mirwaldt i in. 2008, V; Doucet 2006). Np. Mirwaldt i 

in. (2008,15) zidentyfikowali co najmniej cztery znaczenia jakie tej kategorii powszechnie się 

                                                
7
 Jak wskazuje Śleszyński (2009, 92), „termin „spójność” używany jest co najmniej w czterech lub pięciu 

podstawowych znaczeniach na objaśnienie cech danego obszaru, regionu lub systemu jako: 
(1) występowanie i intensywność powiązań, przy czym w szczególnej, zaawansowanej postaci może to być: 
(2) współzależność elementów (spoistość); 
(3) wewnętrzna unifikacja (podobieństwo, brak zróżnicowania); 
(4) komplementarność, czyli wzajemne uzupełnianie lub dopełnianie się, inaczej: zastępowalność; 
(5) porównywalność cech i (lub) prawidłowości rozwoju.” 
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przypisuje i wykazali immanentną ich sprzeczność i konflikt między nimi: spójność 

terytorialna jako emanacja rozwoju endogenicznego i policentrycznego, spójność 

terytorialna jako synonim zmniejszania dysproporcji przestrzennych, spójność terytorialna 

jako tworzenie powiązań sieciowych i wreszcie jako gwarancja godziwego dostępu do usług 

wiedzy i infrastruktury. Ci sami autorzy wskazali także na odmienne rozumienie funkcji tej 

kategorii: jako wzmacniania europejskiej solidarności (redystrybucja), czy też promowania 

wzrostu konkurencyjności i innowacyjności. Także Doucet (2006) podkreśla próbę łączenia  

w tej kategorii krańcowo odmiennych celów tj. integracji polityk sektorowych i zapewnienia 

„przestrzennej sprawiedliwości”. Według Böhmego (2011,2) "…prowadzona w ciągu 

ostatnich kilku lat debata wykazała że, dokładne zdefiniowanie spójności terytorialnej jest 

niemożliwe. Ponieważ różne grupy interesariuszy skupiają się na innych wymiarach spójności 

terytorialnej wszelkie próby jej zdefiniowania będą skutkowały wykluczeniem niektórych 

opcji interpretacyjnych i sposobów jej rozumienia, co doprowadzi do kiepskich rezultatów". 

Podobnego zdania jest Mirwaldt i in. (2008, V). Zillmer i Böhme (2010,1) uważają nawet, że 

formalna definicja będzie końcem użyteczności i popularności spójności terytorialnej. 

Pomimo ogólności i niedopowiedzeń kategoria ta jest powszechnie używana (Dühr et al. 

2010, 188-189), a nawet uznana przez Komisję za istotną innowację koncepcyjną (Camagni 

2011, 79). 

 

3. Ewolucja rozumienia i zakresu pojęciowego kategorii spójność terytorialna 
 
Faludi (2004, 1349) uważa, że na początku koncepcja spójności terytorialnej skupiała się na 

regionalnym rozwoju gospodarczym (nacisk na potencjały endogeniczne, powiązania 

sieciowe, współpracę i koordynację instrumentów makroekonomicznych). Wydaje się 

jednak, iż pierwotnie kategoria tak zarówno w Europie Bałtyckiej (vide przywołane wcześniej 

dokumenty VASAB 1994;1996), jak i w UE (np. w ESDP 1999, 26) miała charakter społeczny. 

Przychyla się do tej opinii sam Faludi w swych późniejszych analizach (2009) wskazując, iż w 

pierwszych próbach wykorzystania tej kategorii w UE (Traktat Amsterdamski, rok 1997) 

odnoszono ją do kwestii dostępności do usług pożytku publicznego i potrzeby zapewnienia 

standardów w tym zakresie celem zachowania konkurencyjności regionów słabiej 

zaludnionych.  
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Według Danuty Hűbner (2011), której koncepcja ta jako Komisarzowi UE zawdzięcza silną 

pozycję w działaniach Wspólnoty, spójność terytorialna była obecna w Polityce Spójności UE 

najpierw w sposób ukryty. Sam termin został wprawdzie wymyślony i spopularyzowany  

w ramach Zgromadzenia Regionów Europejskich, AER w połowie lat 90. (Faludi 2009; 

Mirwaldt i in. 2008, 4;), jednak podejście terytorialne było widoczne wcześniej w warunkach 

kwalifikowalności i regułach wsparcia przedsięwzięć z funduszy UE (Hűbner 2011). Jego 

istotą była konstatacja faktu, iż różne regiony wymagają odmiennego wsparcia finansowego, 

na nieco inne cele i przy pomocy nieco innych instrumentów. Stąd wzmiankowane 

zawężenie znaczeniowe spójności terytorialnej z roku 1997 trzeba raczej traktować jako 

wybieg taktyczny zwolenników tezy, iż przestrzeń ma znaczenie w procesach gospodarczych  

i społecznych. Po roku 1997 szybko zaczęto rozszerzać zakres znaczeniowy spójności 

terytorialnej. Pomocą była publikacja Europejskiej Perspektywy Rozwoju Przestrzennego 

(ESDP), w roku 1999 oferującej wspólne ramy ujmowania aspektów terytorialnych istotnych 

na poziomie suprakrajowym. Celem zwolenników tego kierunku zmian było stworzenie 

systemu europejskiego planowania i zarządzania przestrzenią, a raczej aktywnością 

człowieka w tej przestrzeni, na wzór francuskiego Amenagement du territoire (Faludi 2004). 

Spójność terytorialna miała dać ku temu podstawy. 

Po wzmiance w traktacie Amsterdamskim spójność terytorialna została silnie zaakcentowana 

w Drugim Raporcie Kohezyjnym (CEC 2001). W tym czasie koncentrowano się na 

nierównościach terytorialnych, nierównościach przestrzennych i różnicach w potencjale 

rozwojowym. W tym kontekście odnoszono się do Artykuł 158 Traktatu z zamiarem 

wspierania zrównoważonego rozwoju Unii jako całości. Podobne rozumowanie można 

zauważyć w Przejściowym Raporcie na temat Spójności Terytorialnej (CEC 2004). W tym 

dokumencie diagnostycznym, prezentującym wyniki badań przestrzennych Komisji i ESPON, 

spójność terytorialna była rozumiana jako zrównoważony rozkład ludzkiej działalności  

w przestrzeni UE, czyli jako terytorialne zastosowanie paradygmatu rozwoju sustensywnego 

z naciskiem na równy dostęp do usług pożytku publicznego (świadczonych w ogólnym 

interesie gospodarczym) zgodnie z artykułem 16 Traktatu. W wyniku tego, rozumienie 

spójności terytorialnej zbliżyło się do definicji policentrycznego rozwoju ESDP i było 

postrzegane jako narzędzie do osiągnięcia innych ważnych celów UE, a nie jako cel 

samodzielny. 
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Trzeci Raport Kohezyjny (CEC 2004b) położył szczególny nacisk na spójność terytorialną. Jak 

wskazuje Mirwaldt i in. (2008, 5) zapewnił on związek spójności terytorialnej z celami Agendy 

Lizbońskiej tj. konkurencyjnością, innowacyjnością i zatrudnieniem. Okazał się więc 

przełomowy ze względu na rozszerzenie koncepcji poza granice nierówności terytorialnych  

i policentryzmu. Różnice te były jednak w tym dokumencie analizowane bardzo szczegółowo 

w świetle takich wyzwań jak: rozwój regionów z trudnościami geograficznymi, zmiany 

demograficzne oraz fragmentacja obszarów przyrodniczo cennych (ta ostania kwestia już bez 

odniesienia do gospodarczej oraz społecznej spójności). Jednym z powodów tak silnego 

nacisku na spójność terytorialną w tym dokumencie mogło być włączenie tej kategorii do 

Artykułu 3 projektu Konstytucji UE. Dodanie spójności terytorialnej miało na celu lepszą 

harmonizację polityk sektorowych wywierających wpływ przestrzenny i polityki regionalnej. 

Spójność terytorialna stała się kategorią hybrydową łączącą cele i sposoby ich realizacji.  

W ten sposób po raz pierwszy wymiar instytucjonalny spójności terytorialnej (nacisk nie na 

stan terytorium, ale na sposób prowadzenia polityk) został tak wyraźnie opisany przez 

Komisję. Potrzeba poprawy integracji terytorialnej oraz zachęcenia do współpracy pomiędzy 

regionami została również wyakcentowana w tym kontekście. W tym samym dokumencie 

Komisja po raz pierwszy zauważyła, że "koncepcja spójności terytorialnej wykracza poza ideę 

spójności gospodarczej i społecznej" (CEC 2004b, 27) potwierdzając w ten sposób, że 

spójność terytorialna jest celem samoistnym.  

Również Konferencja Ministrów UE do spraw Rozwoju Terytorialnego (EU MINISTERIAL 

CONFERENCE ON TERRITORIAL DEVELOPMENT 2004, 16–17) pokreśliła, że spójność 

terytorialna powinna być rozumiana nie tylko jako wyrównywanie różnic społecznych 

i gospodarczych, ale raczej jako spójny rozwój Europy jako jednego tworu (megaregionu). 

Kładziono więc nacisk na zapewnianie równych szans rozwojowych w dostępie do transportu 

i infrastruktury ICT, nauki i badań itd. Dlatego właśnie stwierdzono, iż spójność terytorialna 

wymaga koordynacji polityk sektorowych w ich kontekście przestrzennym (wkład w spójny 

europejski rozwój) oraz koordynacji rozwoju przestrzennego w wymiarze wertykalnym8 (EU 

WORKING GROUP ON SPATIAL AND URBAN DEVELOPMENT 2003, 32). 

                                                
8
  Kierunki wertykalne i horyzontalne były wcześniej promowane w ESDP (Europejska Perspektywa Rozwoju 

Przestrzennego). 
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Czwarty Raport Kohezyjny nie zawierał wielu nowych spostrzeżeń odnośnie rozumienia 

spójności terytorialnej odnosząc tę koncepcję do terytorialnych nierówności w poziomie 

PKB, suburbanizacji, migracji, współpracy transgranicznej, policentrycznego rozwoju, 

dostępu do głównych usług i infrastruktury transportowej (CEC 2007, XII-XIV and 59,100). 

Dokument ten kontynuował tradycję pośredniej interpretacji spójności terytorialnej jako 

celu horyzontalnego9 UE i dlatego omawiał problem w różnych rozdziałach, czyli w 

kontekście problemów i polityki, a nie w osobnym rozdziale poświęconym kwestiom 

przestrzennym.  

Jeszcze w Agendzie Terytorialnej UE (TERRITORIAL AGENDA 2007, 2) spójność terytorialna 

była ujmowania nie tyle, jako cel rozwojowy sam w sobie, lecz raczej, jako "warunek do 

osiągnięcia zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz osiągania spójności społecznej i 

gospodarczej". Jednak już rok później w Zielonej Księdze (CEC 2008) Komisja Europejska 

zaproponowała bardziej radykalne podejście i po raz pierwszy połączono zintegrowany 

model kształtowania polityki oraz stan przestrzeni, czy struktur przestrzennych. Taka 

interpretacja wzmacniała znaczenie spójności terytorialnej. Spójność ta stała się 

samodzielnym celem rozwojowym, jak to sugerowano w Trzecim Raporcie Kohezyjnym. 

Według Komisji Europejskiej "spójność terytorialna oznacza zapewnienie zrównoważonego 

rozwoju wszystkich miejsc oraz zapewnienie wszystkim obywatelom możliwości czerpania 

maksimum korzyści z zasobów zamieszkałych przez nich terytoriów. Oznacza to 

przekształcenie różnorodności na atut, który pomaga w sustensywnym rozwoju całej UE10" 

(CEC 2008, 3). Motyw różnorodności, jako szansy rozwojowej będzie się powtarzał w wielu 

innych dokumentach UE dotyczących spójności terytorialnej. 

Piąty Raport Kohezyjny (CEC 2010) był pierwszym z wielu raportów poświęconych trzem 

spójnościom, tj. spójności gospodarczej, społecznej oraz terytorialnej traktowanym 

równoprawnie (co można łatwo zauważyć po zmianach w tytule). Pomimo tego dokument 

ten nie podjął próby zdefiniowania koncepcji spójności terytorialnej. Umożliwił jednak lepszy 

                                                
9
  Można odnieść takie wrażenie po zapoznaniu się z różnymi częściami raportu, na przykład z następującym 

stwierdzeniem: “Zgodnie z Traktatem UE (Artykuł 16) dostęp do usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym jest ważnym czynnikiem potrzebnym do osiągnięcia spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej (CEC 2007, 60) 
10

 Territorial cohesion is about ensuring the harmonious development of all these places and about making sure 
that their citizens are able to make the most of inherent features of these territories. As such, it is a means of 
transforming diversity into an asset that contributes to sustainable development of the entire EU” (CEC 2008, 
3). 
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wgląd w jej zakres. Spójność terytorialna została przypisana do takich pojęć, jak dostępność 

do usług, rozwój sustensywny, "funkcjonalna geografia" oraz analizy terytorialne (CEC 2010, 

24). Dokument podkreślał potrzebę terytorialnej koordynacji polityki (na różnych poziomach 

geograficznych). Przy omawianiu geografii funkcjonalnej, zastosowane zostały również 

pewne koncepcje charakterystyczne dla ekonomii przepływów.  

Próbując podsumować opisaną powyżej ewolucję interpretacji treści i znaczenia kategorii 

spójności terytorialnej, można wyodrębnić jej następujące wyznaczniki: 

 od statycznej koncepcji stanu terytorium do dynamicznej koncepcji integracji polityk 

(zintegrowanego prowadzenia polityk) zgodnie ze specyfiką danych terytoriów, 

 od środka do osiągnięcia spójności społecznej i gospodarczej do niezależnego celu UE, 

 od redystrybucyjnego podejścia zalecającego przestrzenne wyrównanie dobrobytu do 

uznania samodzielnego znaczenia celów terytorialnych w procesie rozwoju oraz 

zaspokojenia ludzkich potrzeb. 

 

4. Główne wymiary spójności terytorialnej 
 

Według Zielonej Księgi (CEC 2008, s.3) „spójność terytorialna oznacza zapewnienie 

harmonijnego rozwoju wszystkich tych miejsc oraz gwarancje, że ich mieszkańcy będą mogli 

jak najlepiej wykorzystać specyfikę tych obszarów. Jako taka spójność ta służy przekształcaniu 

różnorodności w korzyści, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju całej Unii”. 

Opublikowany niedawno dokument przestrzenny UE, Agenda Terytorialna UE 2020 

(TERRITORIAL AGENDA 2011), nie zawiera ogólnie akceptowanej definicji spójności 

terytorialnej. Wzmocnił on natomiast wymiar procesowy(instytucjonalny) tej koncepcji 

(spójność terytorialna jako sposób prowadzenia polityk w przestrzeni) poprzez stwierdzenie, 

że spójność terytorialna jest "zbiorem zasad mających na celu harmonijny, wydajny, 

sustensywny rozwój terytorialny11". W tym kontekście zostały wymienione następujące 

zasady: równe szanse dla obywateli i przedsiębiorstw bez względu na ich lokalizację; 

zmniejszenie różnicy pomiędzy gospodarkami lepiej rozwiniętych terytoriów i tych, które za 

nimi nie nadążają; rozwój dostosowany do specyfiki obszaru; a także dalsze wspieranie ścisłej 

                                                
11 “A set of principles for harmonious, balanced, efficient, sustainable territorial development”. 
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współpracy i integracji pomiędzy różnymi regionami UE na wszystkich istotnych poziomach 

terytorialnych. Jednocześnie dokument podkreśla znaczenie terytorium jako kapitału 

rozwojowego poprzez stwierdzenie, że spójność terytorialna powinna pozwalać na 

maksymalne wykorzystanie potencjału terytorialnego. 

 

W krajach członkowskich UE rozumienie spójności terytorialnej jest zróżnicowane. 

Najczęściej pojawiające się sposoby interpretacji tej koncepcji zostały podsumowane poniżej 

(Szlachta i Zaucha 2010): 

 

 spójność terytorialna jako narzędzie uwzględniania aspektów przestrzennych  

w gospodarce, politykach sektorowych, planowaniu społecznym i procesach decyzyjnych, 

 spójność terytorialna jako sposób planowania i rozwoju uwzględniający kapitał (potencjał) 

terytorialny, sieć osadniczą, regiony i ich powiązania, 

 spójność terytorialna jako wzbogacenie spójności gospodarczej i społecznej poprzez 

uwzględnienie obszarów o niekorzystnych charakterystykach geograficznych (np. 

obszarów górskich, o niekorzystnym klimacie, peryferyjnych, granicznych czy wysp).  

We współczesnej literaturze istnieje zaledwie kilka obszernych definicji spójności 

terytorialnej12. Szlachta i Zaucha (2010) definiują nie tyle samą spójność terytorialną, co 

terytorialnie spójny przestrzennie kraj, czy region opisując je, jako siatkę powiązanych ze 

sobą obszarów funkcjonalnych o różnej skali przestrzennej zapewniających mieszkańcom 

dostęp do pracy i usług społecznych niezbędnych dla rozwoju i zachowania kapitału 

ludzkiego  

i społecznego.  

Tadeusz Markowski (2009,78) spójność terytorialną widzi jako stan terytorium, tj. „taki stan 

zagospodarowania przestrzennego, który gwarantuje poprawę spójności społecznej  

i gospodarczej”. Przeważa jednak podejście definiowania spójności terytorialnej w 

kontekście zintegrowanego procesu kształtowania polityki. Faludi (2009) uważa spójność 

terytorialną za "sytuację, gdzie polityki zmniejszania nierówności, zwiększania 

                                                
12 Obszerną listę można znaleźć w Medeiros (2011, 12). 
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konkurencyjności i promowania sustensywności nabierają wartości dodanej poprzez ich 

włączanie w ramy spójnych pakietów, biorąc pod uwagę, ich przestrzenny wymiar, tj. ich 

efekty, specyficzne szanse i ograniczenia w różnych miejscach teraz i w przyszłości. Polityka 

spójności terytorialnej odnosi się do działań promujących prawidłowe zarządzanie 

terytorialne mające na celu osiągnięcie tak opisanej koherencji13". Medeiros (2011) definiuje 

spójność terytorialną jako proces wspierający bardziej spójne i zrównoważone terytorium  

poprzez wspieranie: (i) redukcji nierówności społecznych i gospodarczych w przestrzeni; 

(ii) równowagi środowiskowej; (iii) i ulepszanie procesu współpracy/zarządzania 

terytorialnego; (iv) i wzmacnianie policentrycznego systemu miejskiego.  

W polskich dokumentach rządowych spójność tę zdefiniowano dwuwymiarowo, jako stan  

i jako proces: „spójność terytorialna to stan rozwoju terytorium, do którego się dąży, w 

którym procesy wymiany i przepływów w sferze gospodarczej i społecznej przebiegają 

sprawnie, gwarantując społecznie i gospodarczo efektywną alokację zasobów. Osiąganie 

spójności terytorialnej powinno być rozumiane, jako proces polegający na takim 

kształtowaniu przestrzeni Unii Europejskiej, aby zapewnić najlepszy rozwój unikalnego 

potencjału poszczególnych terytoriów UE dla osiągania celów rozwojowych UE, w tym 

spójności społeczno-gospodarczej, poprzez zintegrowane zarządzanie rozwojem” (RZAD RP 

2009, 33). 

Grzegorz Gorzelak wskazuje na potrzebę interpretowania spójności terytorialnej  

w kategoriach funkcjonalnych (integracji regionalnej), a nie wyrównawczych. Według niego 

dążenie do osiągania tej spójności powinno polegać na eliminowaniu „barier i ograniczeń 

wynikających z zagospodarowania przestrzennego, zmniejszających możliwości uzyskiwania 

spójności gospodarczej i społecznej” (Gorzelak 2009, 64). 

Gorzelak postuluje więc w ramach spójności terytorialnej(Gorzelak 2009, 64-65): 

 usuwanie barier transportowych i telekomunikacyjnych tam, gdzie ich istnienie ogranicza 

możliwości rozwoju gospodarczego i zaspokojenie potrzeb społecznych, oraz przepływ 

ludzi, towarów i informacji między krajami członkowskimi; 

                                                
13

 „A situation whereby policies to reduce disparities, enhance competitiveness and promote sustainability 
acquire added value by forming coherent packages, taking account of where they take effect, the specific 
opportunities and constraints there, now and in the future. Territorial cohesion policy refers to measures 
promoting good territorial governance with the aim of achieving coherence as described”. 
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 dobre komunikacyjne powiązanie najważniejszych ogniw przestrzennego układu Europy 

i krajów członkowskich – ośrodków metropolitalnych – i tych ośrodków z ich regionalnym 

zapleczem; 

 ułatwianie wszelkich przejawów współpracy transgranicznej, tak w sferze gospodarczej, 

jak społecznej czy kulturalnej; 

 tworzenie ponadgranicznych instytucji zarządzania obszarami specjalnymi zlewniami 

zagrożonymi powodziami, obszarami o szczególnych walorach przyrodniczych itd.; 

 rozwijanie międzynarodowych sieci współpracy naukowej oraz sieci powiązań między 

sferą B+R i biznesem. 

Najdalej posunięte rozumienie koncepcji spójności terytorialnej zostało zaproponowane 

przez Europejską Radę Planistów Przestrzennych. Uważają oni spójność terytorialną nie 

tylko, jako środek do osiągnięcia bardziej efektywnego kształtowania polityki, lecz raczej, 

jako najważniejszy (makro) cel polityki, gdzie społeczne, gospodarcze i przestrzenne wymiary 

spójności terytorialnej są zawarte w trzech horyzontalnie zintegrowanych politykach: 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej. W takiej sytuacji można uznać spójność terytorialną 

za "łącznik pomiędzy systemami gospodarczym, społecznym i fizycznym, który wzmacnia ich 

ogólną skuteczność na rzecz innowacyjnego sustensywnego rozwoju14" (Vogelij 2010, 2). 

 Zaprezentowane powyżej definicje i sposoby interpretacji koncepcji spójności terytorialnej 

wskazują na brak jednolitej wykładni w tym zakresie i znaczenie praktycznych działań 

nadających tej kategorii właściwą treść znaczeniową. Pojęcie spójności terytorialnej zależy 

więc od kontekstu społeczno-gospodarczego i politycznego, rozwoju wiedzy (tj. zmian w 

rozumieniu roli terytorium w istotnych procesach gospodarczych, ekologicznych  

i społecznych) oraz od kultury zarządzania i prowadzenia polityk rozwoju. Wydaje się, iż 

spójność terytorialna może być scharakteryzowana jako koncepcja: ogólna, pojemna, 

kierunkowa, wskazująca na potrzebę uwzględniania uwarunkowań i czynników 

terytorialnych w procesach wzrostu, rozwoju, integracji i zapewniania sprawiedliwości 

społecznej. 

 
 

                                                
14

 “The Connectivity of, and among Economic, Social and Physical Systems, which enhances their overall 
Effectiveness for innovative Sustainable Development 
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5. Wybrane modele spójności terytorialnej 
 
Najbardziej rozległej analizy koncepcyjnej spójności terytorialnej dokonali R. Camagni (2010) 

– Model Tequila i E. Medeiros (2011) – Model Gwiazdy. Model Tequila, który pojawia się 

także w projekcie ESPON 3.3 (ESPON 2005, part 2, 77), wymienia następujące komponenty 

spójności terytorialnej: (1) jakość terytorium, (2) wydajność terytorialna, (3) tożsamość 

terytorialna (rys. 3). Model ten jest interesujący, ponieważ daje nowy wgląd  

w spójność terytorialną, szczególnie jeżeli porównamy go do wcześniej pojawiających się 

dokumentów i raportów. Także podejście do spójności terytorialnej w tym modelu jest 

bardziej wyczerpujące. Model ten: 

 uznaje kluczową rolę terytorium w osiąganiu wzrostu poprzez położenie nacisku na 

terytorialne aspekty konkurencyjności i wydajności w wykorzystywaniu zasobów 

terytorialnych itd., 

 podkreśla znaczenie czynników terytorialnych dla wdrażania koncepcji ekorozwoju, 

 podkreśla "terytorialność" wielu czynników społecznych takich, jak kapitał społeczny lub 

kulturowy, które odgrywają ważna rolę w podtrzymywaniu wzrostu, a także 

w bezpośrednim zaspokajaniu ludzkich potrzeb. 

Model Tequila prawidłowo opisuje skomplikowane i zróżnicowane funkcje, jakie pełni 

terytorium w procesach społecznych i gospodarczych, co zresztą właśnie sprawia, że 

koncepcja spójności terytorialnej jest tak złożona. Ukazuje on terytorium jako środek 

wzrostu (korzyści aglomeracji, zasoby naturalne, dostępność itd.), niezbędną ramę 

zapewniającą interakcję pomiędzy czynnikami rozwojowymi (dyfuzja wartości, postaw i 

pomysłów itd.), przedmiot i podmiot działań publicznych i wreszcie jako dobro publiczne 

zaspokajające ludzkie potrzeby (krajobrazy kulturalne, ograniczanie suburbanizacji, 

infrastruktura transportowa itd.). Model ten podkreśla ważną dychotomię terytorium w 

ludzkim życiu: jego funkcję jako środka do osiągania innych ważnych celów takich, jak 

dobrobyt  

i sprawiedliwość społeczna oraz jako cel ludzkich działań sam w sobie. Czasami te funkcje 

wzmacniają się nawzajem np. krajobraz kulturowy może wspomóc turystykę i podnieść 

poziom życia na danym obszarze, a czasami mogą działać w przeciwnych kierunkach. Model 

ten zgadza się z rozumieniem spójności terytorialnej opisanym w raporcie Stan oraz 
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Perspektywy Terytorium Unii Europejskiej (Damsgaard et al. 2011), w którym spójność pełni 

rolę koncepcji łączącej zróżnicowane paradygmaty rozwojowe takie, jak konwergencja 

(policentryczność), równoważenie, konkurencyjność terytorialna oraz wrażliwość regionalna 

(na szoki zewnętrzne). 

 

 
 
Rys 3. Komponenty spójności terytorialnej w Modelu Tequila 
Źródło: Medeiros 2011, p. 17 na pdst. Camagni 2010, 

Model gwiazdy (rys. 4) zaproponowany przez E. Medeirosa (2011, p.17) powstał w wyniku, 

między innymi, krytycznej analizy modelu Tequila. Medeiros stwierdza, że model Tequila nie 

zapewnia odpowiedniego miejsca koncepcji policentrycznego rozwoju i zarządzania 

terytorialnego i że błędnie umiejscawia koncepcję wydajności terytorialnej pomiędzy 

wymiarem gospodarczym a środowiskowym, podczas gdy powinna pokrywać ona wszystkie 

wymiary terytorialne włączając w to wymiary społeczny i instytucjonalny (Medeiros 2011, 19 

i kolejne).  

Model gwiazdy posiada cztery wymiary: 

 Wymiar spójności społecznej i gospodarczej, (zwany także wymiarem redystrybucyjnym 

spójności terytorialnej), na który zgodnie z nazwa składa się spójność gospodarcza  
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i społeczna interpretowane w sposób tradycyjny, tj. jako potrzeba zmniejszenia 

nadmiernych nierówności socjoekonomicznych w przestrzeni traktowana jako część 

spójności terytorialnej (nawiązanie do genezy koncepcji spójności terytorialnej). 

 Wymiar Środowiskowy (zrównoważone środowisko przyrodnicze), którego genezy 

należałoby się dopatrywać w zaleceniach ESDP dotyczących mądrego zarządzania 

dziedzictwem naturalnym i kulturowym oraz konieczności uwzględniania ekologicznych 

konsekwencji procesów terytorialnych, czyli wkładu terytorium w ochronę środowiska, 

adaptację do i łagodzenie skutków zmian klimatycznych itd. 

 Wymiar policentryczności (głównie aspekty morfologiczne policentryczności) wynikający 

bezpośrednio z opcji ESDP, w którym to dokumencie policentryczny i zrównoważony 

rozwój przestrzenny UE uznawany jest za fundamentalny cel rozwoju przestrzennego 

mający swój wkład w spójność gospodarczą i społeczną. 

 Wymiar współpracy/zarządzania terytorialnego obejmujący dwie strony tego samego 

procesu – zbliżenia terytoriów. Zarządzanie terytorialne jest rozumiane jako (i) "proces 

organizacji i koordynacji podmiotów w celu rozwoju kapitału terytorialnego w nie-

destruktywny sposób, w celu poprawy spójności terytorialnej na różnych poziomach" 

(Medeiros 2011, 22 na bazie ESPON 2006, 13) oraz jako (ii) współpraca terytorialna 

oferująca alternatywę dla typowego 'zarządzania hierarchicznego' (Medeiros 2011, 23) 

oraz pozwalająca na włączanie publicznych i prywatnych podmiotów w zarządzania 

terytoriami. 

Główną słabością modelu gwiazdy jest niedostateczna uwaga poświęcona konkurencyjności 

jako wymiarowi spójności terytorialnej, tj. konkurencyjności powiązanej z kapitałem lub 

potencjałem terytorialnym. 

Podczas poszukiwania wskaźników spójności terytorialnej, projekt INTERCO zaproponował 

zestawienie głównych wymiarów, zadań czy też funkcji (ról), spójności terytorialnej 

(nazwanych czynnikami spójności terytorialnej, tematycznymi punktami wejściowymi 

spójności terytorialnej lub jej fabułami) (Böhme 2011; Gløersen and Böhme 2011). Projekt 

zidentyfikował następujące, nie wykluczające się nawzajem zadania (funkcje) spójności 

terytorialnej: 

 spójność terytorialna polega na konkurencyjności, która kładzie nacisk na potencjał 
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terytorialny, jak również zróżnicowanie terytoriów oraz zróżnicowanie czynników wzrostu, a 

wymaga wsparcia tzw. „inteligentnego” wzrostu i tworzenia powiązań pomiędzy centrami 

ekonomicznymi Europy,  

 
Rys 4. Komponenty spójności terytorialnej w Modelu Gwiazdy 
Źródło: Mdeiros 2011, 17 

 

 spójność terytorialna polega na sustensywnym rozwoju ogniskującym się wokół solidarności 

europejskiej i kładzie nacisk na powszechny rozwój, równy dostęp do usług 

infrastrukturalnych oraz redukcję nierówności gospodarczych, 

 spójność terytorialna polega na stanowieniu polityki regionalnej zgodnie z paradygmatem 

polityki terytorialnie ukierunkowanej (place-based policy making), kładącej jednocześnie 

nacisk na lokalne warunki rozwojowe (identyfikację  

i wykorzystanie materialnego i niematerialnego potencjału endogenicznego, tworzenie 

lokalnych sieci – także klastrów) oraz uwzględniającej specyfikę miejsc i ich przewagi 

względne (komparatywne), 

 spójność terytorialna skupia się na środowisku naturalnym, podejściu ekosystemowym, 

zielonej, tj. ekologicznej gospodarce i oszczędnym wykorzystaniu zasobów oraz walce ze 

zmianami klimatycznymi, 

 spójność terytorialna polega na potrzebie kontynuacji dialogu pomiędzy sektorami w celu 
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wzmocnienia wymiaru terytorialnego w różnych obszarach prowadzenia polityki, skupiając 

się na polepszeniu współdziałania pomiędzy różnymi politykami (koordynacja wertykalna 

i horyzontalna), a także na komunikowaniu kosztów zaniechania współpracy. 

INERCO wymienia następujące wymiary spójności terytorialnej: silna gospodarka lokalna 

zapewniająca globalną konkurencyjność, innowacyjne terytoria, równy dostęp do usług 

i zatrudnienia, włączenie społeczne i jakość życia, atrakcyjne regiony o wysokiej wartości 

ekologicznej oraz silny kapitał terytorialny i zintegrowany, policentryczny rozwój terytorialny 

(ESPON 2011, part B, 11). 

Jeden z najpełniejszych opisów zawartości znaczeniowej i zakresu spójności terytorialnej 

pochodzi z eseju ARL (Böhme et al. 2008), w którym wskazano pięć składowych 

wyjaśniających istotę spójności terytorialnej. Spójność terytorialna wg ARL zasadza się na: 

 uznaniu zróżnicowania terytorialnego jako aktywa rozwojowego, 

 identyfikacji, biorąc pod uwagę specyfiką geograficzną, potencjałów rozwojowych 

istotnych z punktu widzenia zintegrowanych strategii rozwoju, 

 uznaniu znaczenia: 

 kontekstu terytorialnego, np. potencjałów endogenicznych, czy słabości rozwojowych,  

 a także czynników zewnętrznych takich, jak wpływ rozwoju na inne terytoria oraz wpływ 

różnych polityk sektorowych na poszczególne szczeble podejmowania decyzji, 

 zapewnieniu równego dostępu do infrastruktury i usług, 

 zmianie procesu zarządzania, aby możliwie stało się wykorzystanie lokalnej  

i regionalnej ukrytej wiedzy (tacit knowledge) oraz innych zasobów endogenicznych, co 

jest warunkiem wstępnym do opracowywania zintegrowanych strategii oraz identyfikacji 

potencjałów i słabości terytorialnych. 

 

6. Pomiar spójności terytorialnej 
 
Pomimo licznych wysiłków, we współczesnej literaturze można odnaleźć zaledwie cztery15 

wyczerpujące próby opracowania systemów monitoringu dla spójności terytorialnej 

                                                
15

  Także projekt ESPON 3.3 (ESPON 2006b) opracował obszerną listę wskaźników odnoszących się do 
wymiaru rozwoju nazwanego 'jakością', obejmujących jakość terytorium. Wskaźniki te nie mogą być, 
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pokrywających terytorium UE, które zostały doprowadzone do końca (Farrugia, Gallina 2008; 

Medeiros 2011; ESPON 201116; ESPON 201317). Dodatkowo trzeba także wspomnieć projekt 

ESPON o nazwie KITCASP mający na celu opracowanie zestawu kluczowych wskaźników 

spójności terytorialnej, konkurencyjności gospodarczej i zrównoważonego rozwoju, 

korzystając z badań ESPON i zestawu danych dostępnych w studium przypadku. Projekt ten 

zakończy się w 2014 roku, stąd trudno w tym miejscu analizować jego wyniki.  

Zdarzały się także oczywiste pomyłki. Próby projektu ESPON 3.2 mające na celu stworzenie 

Indeksu Spójności Terytorialnej (ETCI) nie przyniosły oczekiwanych rezultatów (Grasland 

2008). Wnioski z tego badania podsumowane przez Farrugia, Gallina (2008, 34) były raczej 

pesymistyczne. Zespół opracowujący projekt wykazał jedynie, że stan statystyki europejskiej 

na początku wieku uniemożliwiał opracowanie stosownego indeksu spójności terytorialnej 

na poziomie regionalnym (regionów UE), który zawierałby trzy główne wymiary/opcje ESDP. 

Wzmiankowane wcześniej "udane" i pomyślnie zakończone inicjatywy pomiaru spójności 

terytorialnej zostały przedstawione szczegółowo poniżej w kolejności chronologicznej. 

Trzeba jednak zaznaczyć w tym kontekście, że niektórzy badacze mają poważne wątpliwości 

co do użyteczności poszerzania wysiłków monitoringowych. Na przykład Zillmer i Böhme 

(2010) twierdzą, że istnieje nadmiar empirycznych dowodów dotyczących spójności 

terytorialnej i że zwłaszcza w tej chwili, pożytek z dodatkowych badań empirycznych jest 

znikomy z powodu ograniczonej dostępności danych spowodowanej kryzysem 

ekonomicznym. Wskazali oni na nagromadzenie dużej ilości wiedzy terytorialnej w różnych 

sieciach terytorialnych takich, jak NTCCP18, na jej powszechną dostępność. Nie odnieśli się 

jednak do ograniczeń wynikających z braku długookresowej perspektywy dotyczącej 

systematyzacji tej wiedzy i informacji, co szczególnie utrudnia monitorowanie zmian 

                                                                                                                                                   
niestety, użyte jako system mierzenia spójności terytorialnej i rozwoju terytorialnego. Służą one raczej do 
pomiaru rozwoju społeczno-gospodarczego. Ich bezpośrednia atrybucja do spójności terytorialnej dokonana 
przez Prezioso (2008, 21) wydaje się interesująca, ale nie w pełni usprawiedliwiona, ponieważ tylko niektóre 
aspekty spójności terytorialnej są przez nie opisane. To samo można powiedzieć o Regionalnej Bazie Danych 
OECD, która zawiera statystyki regionalne dla krajów członkowskich OECD dotyczące demografii, 
regionalnych kont gospodarczych, rynku pracy, wskaźników społecznych. Wskaźniki te służą głownie do 
pomiaru rozwoju społeczno-gospodarczego. Ostatecznie EEA (2010) opracowała listę potencjalnych 
wskaźników terytorialnych wspomagających wymiar środowiskowy spójności terytorialnej. Próba ta 
obejmowała głównie aspekty ekologiczne spójności. 
16

 Projekt INTERCO. 
17 Projekt TeMo „Territorial Monitoring for the Baltic Sea Region” dotyczący Regionu Bałtyckiego 
18

 Skrót od the Network of Territorial Cohesion Contact Point (Sieć Krajowych Punktów Kontaktowych ds. 
Spójności Terytorialnej). 
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terytorialnych. Inni badacze są odmiennego zdania. Np. Medeiros (2011, 18) twierdzi, że 

dyskusja na temat koncepcji spójności terytorialnej będzie bezużyteczna, jeżeli nie da się 

mierzyć zmian tej kategorii w miarę upływu czasu, nawet pomimo problemów z doborem 

właściwych wskaźników. 

Pomiar spójności terytorialnej zredukowany do usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym(usług pożytku publicznego) 

Opis dociekań Farrugii i Gallina (2008) jest warty chwili refleksji, gdyż oboje badacze podjęli 

pierwszą próbę skonstruowania złożonego indeksu spójności terytorialnej. Następnie miarę 

tę wykorzystali do przeprowadzenia analiz przestrzennych na poziomie krajów UE. Autorzy 

de facto podjęli dwie próby zmierzenia spójności terytorialnej. Pierwsza, która nie przyniosła 

oczekiwanych rezultatów, była oparta na trójwymiarowej definicji operacyjnej spójności 

terytorialnej (trzy cele tejże spójności): 

 równy dostęp to usług pożytku publicznego na całym terytorium; 

 uniknięcie nierówności terytorialnych; 

 policentryczne systemy terytorialne w obszarach miejskich  

i wiejskich, tj. zapewnienie wszystkim mieszkańcom możliwości rozwojowych. 

Farrugia i Gallina (2008) zidentyfikowali na podstawie analiz o charakterze teoretycznym 

(dedukcyjnym) tzw. wskaźniki istotne (tabela 4), ale na etapie gromadzenia danych 

niezbędnych do ich kwantyfikacji okazało się, iż jest to zadanie niemożliwe. Z powodu 

ograniczeń w dostępności informacji, badacze zdecydowali się na modyfikację definicji 

spójności terytorialnej. Treść tej kategorii została zawężona do "możliwości dostępu 

społeczności zamieszkałej na danym terytorium do usług pożytku publicznego" (Farrugia  

i Gallina 2008, 39) zgodnie z zapisami Traktatu Amsterdamskiego. 
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Tabela 4. Wskaźniki wykorzystane przy konstruowaniu indeksu trójwymiarowej spójności terytorialnej  

Cel Pomiar Wybrane wskaźniki 

Ułatwienie dostępu 
do usług pożytku 
publicznego tj. 
świadczonych w 
ogólnym interesie 
gospodarczym 

Komunikacja i dostęp do ICT 
 
Równowaga środowiskowa, 
energia odnawialna, sustensywna 
turystyka 
 
Jakość życia 
 
Możliwość kształcenia w zakresie 
sztuki, kultury, kreatywności  

(a) Wskaźniki dostępu do ICT 
(b) Wskaźniki nowych przedsiębiorstw zarządzanych przez 
mężczyzn i kobiety w sektorze ICT 
(c) Wskaźniki wirtualnych społeczności/sieci/ centrów 
badawczych dla kobiet i imigrantek z kontaktami 
międzynarodowymi 
(d) Wskaźniki wirtualnej wymiany informacji pomiędzy 
uniwersytetami i instytucjami badawczymi 
(e) Wskaźniki dostępu do i korzystania z ICT przez ludzi 
starszych 
 
(f) Wskaźniki suspensywnego użycia zasobów naturalnych 
(g) Wskaźniki redukcji zanieczyszczeń i ponownego 
wykorzystania odpadów 
(h) Wskaźniki oszczędności energii i nowych źródeł energii 
(i) Wskaźniki publicznego zarządzania i oszczędności 
zasobów wodnych 
(j) Wskaźniki sustensywnych przedsiębiorstw turystycznych 
 
(k)Wskaźniki jakości usług społecznych i zdrowotnych 
(l) Wskaźniki mieszkań dostosowanych do potrzeb ludzi 
starszych i niepełnosprawnych 
(m) Wskaźniki miast, obszarów wiejskich i górskich bez 
barier dla ludzi starszych i niepełnosprawnych 
(n) Wskaźniki integracji wiedzy pomiędzy obszarami 
edukacji od nauk humanistycznych do nauk ścisłych 
(o) Wskaźniki kreatywności i sztuki w różnych obszarach 
edukacji 

Zmniejszanie 
nierównowagi 
terytorialnej 

Dostęp do infrastruktury 
transportowej, powiązania 
miejsko-wiejske 
 

(a) Wskaźniki dostępu do dróg 
 
(b) Wskaźniki równowagi pomiędzy osiedlami miejskimi i 
wiejskimi 
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Policentryczne 
systemy terytorialne, 
na obszarach 
miejskich i wiejskich, 
wspierające równe 
szanse dla wszystkich 

Uczestnictwo i społeczna 
odpowiedzialność 
 
Solidarność i współpraca w celu 
niwelowania dysproporcji 
socjoekonomicznych między 
mężczyznami i kobietami 
 
Solidarność i współpraca w celu 
pozytywnego wykorzystania 
różnic kulturowych 
 
Solidarność i współpraca w celu 
pozytywnego wykorzystania 
zróżnicowań w zakresie 
umiejętności 
 
Wspieranie rzemiosła, 
tradycyjnych zawodów, rolnictwa i 
tradycyjnych produktów 
 
 
 
 

(a) Wskaźniki uczestnictwa w procesie podejmowania 
decyzji na poziomie lokalnym 
(b) Wskaźniki społecznej odpowiedzialności biznesu 
(c) Wskaźniki społecznej odpowiedzialności terytorialnej z 
uwzględnieniem lokalnych interesariuszy 
(d) Wskaźniki aktywnej obecności stowarzyszeń kobiecych 
na danym obszarze 
(e) Wskaźniki kobiecego zatrudnienia i przedsiębiorczości 
(f) Wskaźniki obecności kobiet w sektorze edukacji high-
tech 
(g) Wskaźniki obecności kobiet na stanowiskach 
strategicznych 
(h) Wskaźniki obecności aktywnych organizacji dla 
emigrantów 
(i) Wskaźniki przedsiębiorczości i zatrudnienia imigrantów 
(j) Wskaźniki integracji szkolnej dzieci imigrantów 
(k) Wskaźniki konkretnych połączeń pomiędzy imigrantami 
a ich krajem pochodzenia 
(l) Wskaźniki konkretnych związków pomiędzy władzami 
lokalnymi na danym obszarze, a władzami lokalnymi w 
innych częściach świata 
 
(m) Wskaźniki integracji w szkołach i ośrodkach pracy ludzi 
w każdym wieku i niepełnosprawnych 
(n) Wskaźniki projektów społecznych i technologicznych 
dla ludzi starszych i niepełnosprawnych 
(o) Wskaźniki eliminacji barier dla ludzi niepełnosprawnych 
(p) Wskaźniki integracji ludzi starszych 
 
(q) Wskaźniki wspierania rzemiosła i tradycyjnej produkcji 
w obszarach miejskich 
(r) Wskaźniki wspierania rzemiosła i tradycyjnej produkcji 
oraz tradycyjnego rolnictwa na terenach wiejskich i 
górskich 
(s) Wskaźniki wspierania rzemiosła i tradycyjnej produkcji 
na terenach odizolowanych 

Źródło: Farrugia i Gallina (2008,37) 

 

Pomimo, że autorzy mieli świadomość potrzeby podziału indeksu spójności terytorialnej na 

"komponent jakościowy (mierzenie jakości usług pożytku publicznego) oraz komponent 

dostępnościowy (mierzenie dostępu mieszkańców do tych usług)", nie dokonali oni tego typu 

podziału, tłumacząc, że może być to zbyt subiektywne i arbitralne posunięcie (Farrugia  

i Gallina 2008, 40-41). Następujące usługi zostały wzięte pod uwagę jako usługi pożytku 

publicznego w analizowanym badaniu: transport, energia, komunikacja, edukacja, służba 

zdrowia, inne niezbędne usługi. 

Indeks obejmował także wskaźniki mierzące powszechność dostępu do niektórych usług 

powielając w ten sposób pierwotny zamysł spójności terytorialnej jako środka redukującego 

przestrzenne nierówności. Indeks wyklucza niektóre ważne usługi, takie jak kultura. Autorzy 
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nie wytłumaczyli powodów tego typu decyzji. Wskaźniki wybrane dla każdego komponentu 

zawarte są w tabeli 5. Wskaźniki dotyczące fizycznego dostępu do usług (np. czas dojazdu) 

zostały pominięte.  

 

Tabela 5. Wskaźniki wykorzystane przy konstruowaniu indeksu spójności terytorialnej 
opartej na dostępie do usług pożytku publicznego 
 

Komponent Wskaźnik 

1. Transport a. Transport powietrzny: Krajowe i zagraniczne loty (starty w kraju i starty za granicą) wykonane 
przez przewoźników lotniczych zarejestrowanych w danym kraju (w stosunku do liczby ludności). 
b. Sieć dróg: autostrady, drogi szybkiego ruchu, drogi główne i krajowe, drogi drugorzędne i 
regionalne oraz wszystkie inne drogi w danym kraju (w stosunku do całkowitego obszaru). 
c. Emisje dwutlenku węgla: emisja CO2 (tony metryczne na głowę mieszkańca). 

2. Energia a. Zaopatrzenie i zużycie energii: zużycie energii elektrycznej (kWh na głowę mieszkańca). 
b. Sustensywna produkcja energii: wartość PKB na jednostkę z użytej energii (wartość realnego 
PKB w cenach stałych z roku 2000 w parytecie siły nabywczej w USD na kg ekwiwalentu ropy). 
c. Jakość produkcji energii: straty podczas przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej (jako % 
energii wyjściowej). 
d. Energia odnawialna: proporcja energii uzyskanej z innych źródeł niż węgiel lub ropa naftowa. 

3. Usługi 
komunikacyjne 

a. Internet: (i) przepustowość internetu międzynarodowego (bit na osobę) i (ii) liczba 
użytkowników internetu na 1000 mieszkańców. 
b. Telefon: (i) liczba linii telefonii stacjonarnej na 1000 mieszkańców, (ii) przeciętny koszt 
ponoszony przez gospodarstwa domowe użytkowania linii telefonii stacjonarnej (w USD na 
miesiąc), (iii) liczba abonentów sieci komórkowych na 1000 mieszkańców, (iv) przeciętny koszt 
ponoszony przez gospodarstwa domowe użytkowania telefonii komórkowej (USD na miesiąc). 
c. Inne usługi komunikacyjne: odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w odbiornik TV. 

4. Edukacja a. Zaopatrzenie i dostęp do edukacji na poziomie podstawowym, średnim i wyższym: (i) wydatek 
na 1 ucznia (jako % PKB na głowę mieszkańca) na każdym z tych poziomów, (ii) liczba 
studentów/uczniów na każdym z tych poziomów. 

5. Zdrowie a. Wydatki zdrowotne na głowę (USD na mieszkańca). 
b. Liczba szpitalnych łóżek na 1000 mieszkańców. 
c. Liczba lekarzy na 1000 mieszkańców. 
d. Przewidywana długość życia w momencie urodzenia (w latach). 

6. Inne niezbędne 
usługi 

a. Dobrej jakości źródło wody (% ludności mającej dostęp do nich). 
b. Dobrej jakości infrastruktura sanitarna (% ludności mającej dostęp do tej infrastruktury). 

7. Równość a. Miejsko-wiejska: mierzona poprzez różnicę w zaopatrzeniu i dostępie do wody i urządzeń 
sanitarnych w obszarach miejskich w stosunku do obszarów wiejskich. 
b. Kobiety: mierzona przy użyciu wskaźnika rozwoju społecznego HDI adoptowanego do 
wskaźnika statusu społecznego mężczyzn i kobiet (Gender Empowerement Index). 
c. Grupy dochodowe: nierówności mierzone przy użyciu współczynnika Giniego. 

Źródło: Farrugia i Gallina (2008,37) 

 

W celu otrzymania złożonego indeksu wskaźniki zostały znormalizowane w przedziale <0,1>. 

Indeks spójności terytorialnej został zagregowany przy użyciu wag równych, czyli nadaniu 

wszystkim siedmiu komponentom tej samej wartości w ramach indeksu. Wartości 
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numeryczne spójności terytorialnej zostały obliczone dla 22 krajów i zaprezentowane 

zarówno jako złożony wskaźnik sumaryczny, jak i dla każdego ze składników osobno. Szwecja 

znalazła się na czele rankingu, a za nią Norwegia, Szwajcaria, Austria i Finlandia. Podczas 

badania struktury indeksu autorzy zorientowali się, że indeks transportu był negatywnie 

skorelowany względem reszty komponentów, lecz nie zaproponowali przekonujących 

wyjaśnień przyczyn tego stanu rzeczy. 

Indeks został obliczony tylko dla 22 krajów z powodu braku porównywalnych danych. 

Głównym problemem był brak danych dla dwóch ostatnich komponentów (tj. inne 

niezbędne usługi i równość). Po ich wykluczeniu z indeksu zbiorczego możliwe stało się 

dokonanie obliczeń dla 52 krajów. Korelacja pomiędzy indeksami dla 22 i 52 krajów okazała 

się wysoka. 

Zaproponowany przez Farrugia i Gallina (2008) system monitoringu spójności terytorialnej 

może być użyty w celu wspomagania różnych działań i polityk władz publicznych oraz sektora 

pozarządowego (np. zdrowie, edukacja, polityka transportu). Przydatny wydaje się także 

w promowaniu specyficznego aspektu spójności terytorialnej, tj. dostępu do usług pożytku 

publicznego (usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym), z jednym ważnym 

wyjątkiem. Z powodu braku wskaźników fizycznej dostępności (np. w czasie), system ma 

niską użyteczność dla polityki przestrzennej. Innym problemem jest porównywalność 

wyników na poziomie wyższym niż UE. Pojawiają się wtedy trudności, które wynikają ze 

specyfiki geograficznej na poziomie globalnym lub kontynentalnym trudnej do uwzględnienia 

przez system monitoringu. Na przykład dostęp do stacji kolejowych, który nie jest zbyt ważny 

w Stanach Zjednoczonych może być uznany za symptomatyczny dla spójności terytorialnej w 

Europie. Najprostszym sposobem jest pominięcie "wskaźników specyficznych dla kraju lub 

kontynentu", lecz może to spowodować, że indeks złożony straci swoją przydatność dla 

polityki rozwoju. W tym kontekście warto jednak przypomnieć opinię S. Davoudi19 na temat 

racjonalności tworzenia zagregowanym indeksów spójności terytorialnej. Porównała je do 

"wskaźnika rozwoju społecznego HDI, które pomimo krytyki zarzucające mu zbytnią prostotę 

i inne ograniczenia, rzuciły wyzwanie dominacji PKB jako głównego wskaźnika pomyślności i 

rozwoju" i stworzył pole do nowych interesujących dociekań i obserwacji. 

                                                
19  Opinia zaprezentowana w odniesieniu do wyniku warsztatu ESPON 12 Listopada 2008. 
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6.1 Pomiar spójności terytorialnej na podstawie modelu gwiazdy 
 
Również Medeiros (2011) dokonał ilościowej (skwantyfikowanej) oceny poziomu spójności 

terytorialnej przy zastosowaniu omawianego wcześniej modelu gwiazdy. W porównaniu do 

badań Farrugii i Gallinny (2008) jego próba miała szerszy zakres, gdyż wzięła pod uwagę 

złożoność oraz heterogeniczność kategorii spójności terytorialnej. Była to także pierwsza 

próba pomiaru tej spójności przy wykorzystaniu porównywalnych danych regionalnych dla 

różnych okresów. Dla każdego wymiaru modelu gwiazdy Mediros zdefiniował trzy 

komponenty i zidentyfikował wskaźniki do ich pomiaru (rys 5). Definicja operacyjna każdego 

wymiaru (poprzez komponenty) odzwierciedla subiektywny wybór autora (jego 

doświadczenie, wiedzę i ekspertyzę), ale na tym etapie badań wydaje się to być jedynym 

możliwym do zaakceptowania rozwiązaniem. 

Najważniejszą częścią pracy był wybór wskaźników i decyzja o ich wykorzystaniu. Autor 

informuje, że próbował znaleźć najbardziej adekwatne wskaźniki dla każdego wymiaru 

i komponentu spójności terytorialnej mając na celu osiągnięcia równowagi w ich wpływie na 

końcowy wynik pomiaru (unikanie zbyt wielu wskaźników dla niektórych wymiarów przy 

jednoczesnym tolerowaniu niedoboru dla innych). Adekwatność dla specyficznego,  

tj. regionalnego poziomu terytorialnego była również ważna przy selekcji wskaźników 

(unikanie wskaźników o niskiej zmienności przestrzennej). Medeiros przedkładał jakość 

wskaźników nad ich ilość, aczkolwiek nie wyjaśnił na czym w praktyce to polegało. Wybór był 

oparty na istniejącej wiedzy (zwłaszcza tej wynikającej z projektów ESPON), ale ograniczony 

dostępnością danych. Autor początkowo wziął pod uwagę znacznie obszerniejszą listę 

wskaźników (tabela 6), ale z różnych powodów do finalnych obliczeń wykorzystał tylko te 

zawarte na rysunku 5. To pozwoliło mu na obliczenie indeksu spójności terytorialnej dla 

regionów położonych na Półwyspie Iberyjskim i Skandynawskim (przyjętych za punkt 

odniesienia dla Hiszpanii i Portugali) dla lat 1998 i 2008. 

Indeks syntetyczny został obliczony przy zastosowaniu metod podobnych do tych, które są 

używane do obliczenia indeksu HDI, czyli standaryzacja, normalizacja oraz ważenie. Wyniki 

dla Półwyspu Iberyjskiego zostały zaprezentowane na poziomie regionów NUTS II, a dla 

Półwyspu Skandynawskiego na poziomie NUTS III. 
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Rys.5 Wymiary, komponenty i wskaźniki w Modelu Gwiazdy 
Źródło: Medeiros 2011, p.24 

W trakcie próby poszerzenia tego badania na terytorium całej UE (poziom NUTS 2) autor 

napotkał wiele ograniczeń, głównie mających związek z dostępnością danych. Dlatego udało 

mu się jedynie uzyskać, jak sam to nazwał, "migawkę Spójności Terytorialnej na rok 2008" 

przy użyciu mniejszej liczby wskaźników, z których sporo miało charakter jednorazowy: 

 dla wymiaru socjoekonomicznego: indeks konkurencyjności i indeks rozwoju społecznego 

(CEC 2010); 

 dla współpracy/zarządzania: intensywność współpracy (ESPON 2006c); 

 dla policentryzmu/morfologii: indeks policentryczny – dostępny dla NUTS I, ale dostosowany 

do poziomu NUTS II (ESPON 2004); 

 dla wymiaru środowiskowego: indeks podatności na zagrożenia środowiskowe (CEC 2010). 
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Tabela 6. Pełna (wstępna) lista wskaźników do kwantyfikacji spójności terytorialnej na podstawie Modelu 
Gwiazdy 

Wskaźnik – Socjoekonomiczny (dystrybucyjny) wymiar Komponent 

Wskaźnik rozwoju społecznego UE 
 
PKB 
Indeks konkurencyjności 
Dochód netto do dyspozyji prywatnych gospodarswt domowych 
Szkolnictwo wyższe 
Dostęp do społeczeństwa informacyjnego 
Centra badawcze 
Lekarze 
Trnasport publiczny 
Szkoły 

Obejmuje różne 
komponenty 
Dochód 
Dochód 
Dochód 
Wiedza 
Wiedza 
Wiedza 
Usługi Publiczne 
Usługi Publiczne 
Usługi Publiczne 

Wskaźnik – Wymiar Współpracy/Zarządzania Komponent 

Intensywność Współpracy nad Projektami (identyczny poziom terytorialny) 
Miasta partnerskie 
Wpółpraca między gminami 
Intensywność Współpracy nad Projektami (różny poziom terytorialny) 
Regionalne i Lokalne Organizacje Współpracy 
Handel Międzynarodowy 
Dostęp do/użytkowanie E-administracji 
Decentralizacja Administracji 
Udział w wyborach 

Horyzontalny 
Horyzontalny 
Horyzontalny 
Wertykalny 
Wertykalny 
Wertykalny 
Otwarty 
Otwarty 
Otwarty 

Wskaźnik – Wymiar Środowiskowy Komponent 

Produkcja Energii Odnawialnej 
Efektywność Energetyczna 
Eko-Wydajność 
Utylizacja Odpadów 
Zmniejszanie zagrożeń dla Środowiska naturalnego 

Energia 
Energia 
Środowisko 
Środowisko 
Środowisko 

Wskaźnik – Wymiar Policentryczny (Morfologiczny) Komponent 

Indeks Policentryczny 
 
Ranking Miast 
Wyspecjalizowane Funkcje 
Gęstość Zaludnienia 
Zwarta Forma Miast 
Gęstość sieci Drogowej 
Dostępność do środków transportu 
Dostępność do Infrastruktury 
InfrastrukturaTelekomunikacyjna 

Obejmuje różne 
komponenty 
Hierarchia 
Hierarchia 
Gęstość 
Gęstość 
Gęstość 
Łączność 
Łączność 
Łączność 

Źródło: Medeiros 2011 

Pomiar spójności terytorialnej zaproponowany przez Medeirosa ukazuje ważne problemy i 

bariery wynikające z ograniczonej dostępności i kompatybilności oraz porównywalności 

danych, zarówno w czasie, jak i pomiędzy krajami. Inne wątpliwości dotyczą kryterium 

wyboru wskaźników i dopuszczalnej dozy subiektywizmu przy ich selekcji celem konstrukcji 

złożonych (zagregowanych) indeksów. Badanie Madeirosa to ciekawy i inspirujący wysiłek  

z naukowego punktu widzenia, aczkolwiek jest on niezbyt użyteczny (jedynie jako materiał 
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stanowiący tło dla szerszej refleksji teoretycznej) dla osób kształtujących politykę. Politycy, 

czy przedstawiciele administracji mogą mieć poważne problemy z bezpośrednim 

zastosowaniem złożonych indeksów jako mierzalnych celów ich polityki. Kłopot polega na 

zbyt dużym uproszczeniu i pokusie koncentrowania się na wybranych aspektach 

wchodzących w skład indeksu, a pomijaniu kwestii trudno mierzalnych. Kolejnym problemem 

są wątpliwości co do uniwersalności złożonych indeksów. Łatwo sobie wyobrazić, że 

rozumienie spójności terytorialnej może być odmienne w różnych krajach.  

W tej sytuacji pojawia się potrzeba zróżnicowanych wag, które byłyby w stanie oddać tego 

typu specyfiki. To dopiero pozwoliłoby mierzyć postęp w osiąganiu spójności terytorialnej 

traktowanej jako cel polityczny (np. cel polityki rozwoju). Pojawić się jednak musi wątpliwość 

w związku z możliwością zmiany wag wraz z transformacją systemu wartości społecznych w 

toku procesów rozwojowych.  

6.2 Wskaźniki spójności terytorialnej ESPON 

Próbę opracowania wskaźników spójności terytorialnej ESPON20 jako pierwszy podjął projekt 

„INTERCO – Wskaźniki spójności terytorialnej” (ESPON 2012a). Wyróżnikiem tych starań jest 

oficjalne uznanie tych wskaźników przez administrację publiczną, czyli ostatecznego ich 

użytkownika. Zostało to osiągnięte na drodze debaty, a następnie usankcjonowane decyzją 

Komitetu Monitorującego ESPON złożonego z przedstawicieli Państw Członkowskich UE i 

krajów z nimi związanych, reprezentujących instytucje publiczne obdarzone oficjalnymi 

mandatem nadzoru nad sprawami terytorialnymi  

i spójnością terytorialną. Proces selekcji wskaźników łączy w sobie analizy naukowe  

i dyskurs z końcowymi beneficjentami, czyli instytucjami kształtującymi politykę przestrzenną 

(interesariusze ESPON). Tego typu procedura selekcji pozwala wskaźnikom ESPON stać się 

zorientowanymi na i użytecznymi dla prowadzenia polityki przestrzennej. Projekt INTERCO 

utworzył także zestaw narzędzi oraz bazę danych do wspomagania pracy pomiarowych. 

Wskaźniki zostały wybrane na podstawie ich związku ze Strategią EU 2020, Agendą 

Terytorialną 2020 oraz w nawiązaniu do powszechnie uznawanych celów spójności 

                                                
20

 ESPON (Europejska Sieć Obserwacji Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej) to program badawczy 
UE analizujący szeroko rozumiane zagadnienia przestrzenne. W badaniach uczestniczą organizacje z krajów 
członkowskich UE oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii. Więcej na ten temat na portalu: 
http://www.espon.pl/strona/program_espon 
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terytorialnej. Wskaźniki te miały więc zapewnić pomiar takich zagadnień, jak: zmniejszanie 

terytorialnych nierówności w dostępie do usług, poprawa stanu środowiska naturalnego, 

zmniejszanie ubóstwa i wyłączenia społecznego, rozwój i intensyfikacja innowacji 

terytorialnych oraz poprawa terytorialnego zarządzania. Wskaźniki nawiązywały do sześciu 

(potem siedmiu) wymiarów spójności terytorialnej zidentyfikowanych (podobnie, jak w 

przypadku omawianych wcześniej modeli gwiazdy i tequila) na podstawie celów spójności 

terytorialnej. Wymiary te to: (i) silne lokalne gospodarki zapewniające globalną 

konkurencyjność, (ii) innowacyjne terytoria, (iii) godziwy dostęp do usług, rynków i do pracy, 

(iv) włączenie społeczne i jakość życia, (v) atrakcyjne regiony wartościowe ekologicznie i z 

silnym kapitałem terytorialnym, (vi) zintegrowany, policentryczny rozwój przestrzenny 

(ESPON 2012a, 14)21.  

Selekcji przyświecał także imperatyw zapewnienia ciągłości systemu monitorowania, co 

stawiało w uprzywilejowanej pozycji wskaxniki powszechnie i od lat stosowane i łatwo 

dostępne. Również wskaźniki i informacje, z którymi politycy byli zaznajomieni, których 

interpretacja była dla nich zrozumiała (np. wskaźniki proste w przeciwieństwie do indeksów 

złożonych) były chętniej włączane do ostatecznej listy ze względu na ich użyteczność dla 

decydentów. Według przyjętych w projekcie kryteriów selekcji wskaźniki powinny: 

 pokazywać jasną zmianę kierunku wybranych wymiarów spójności terytorialnej; 

 umożliwiać wartościowanie zmiany, tj. pokazywać jej normatywny charakter (np. większe 

jest lepsze – lub gorsze); 

 reagować z dużą dozą wrażliwości na zmianę polityki i mierzyć wynik podejmowanych 

działań; 

 być dostępne w postaci długich szeregów czasowych, czyli informacje powinny być 

aktualizowane regularnie,  najlepiej raz do roku, a koszt aktualizacji nie powinien stanowić 

bariery ich użycia; 

 być dostępne na poziomie subkrajowym, najlepiej NUTS3; 

                                                
21

 – Strong local economies ensuring global competitiveness 
– Innovative territories 
– Fair access to services, markets and jobs 
– Inclusion and quality of life 
– Attractive regions of high ecological values and strong territorial capital 
– Integrated polycentric territorial development 
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 skupiać się na pomiarze wartości dodanej spójności terytorialnej i pokrywać jej wszystkie 

wymiary, a w mniejszym zakresie na mierzeniu spójności gospodarczej lub społecznej; 

 być łatwe do obliczenia i użycia przez końcowych użytkowników. 

Dla każdego z wymiarów "została wybrana określona liczba tzw. 'wiodących wskaźników' 

(top indicators) poprzez nałożenie procesów analitycznych i dialogu z interesariuszami  

w sytuacji ograniczeń po stronie dostępności i jakości danych" (ESPON 2012a, 16). W czasie 

prac projektowych wskaźniki zostały podzielone na cztery kategorie: (i) na wskazujące 

zmiany, nierówności i terytorialne aktywa (Ch), (ii) na ukazujące terytorialne elementy 

strukturalne (St), (iii) na opisujące sytuację kontekstową regionów i warunki ramowe (C), (iv) 

na ważne, ale niemożliwe obecnie z różnych powodów do kwantyfikacji (lista życzeń) (W). W 

raporcie końcowym pozostał podział na wskaźniki główne i listę życzeń (ESPON 2012a,18-

19). 

Wyniki próbnej selekcji dokonanej przez Komitet Monitoringu ESPON (stan na lipiec 2012) 

zostały zaprezentowane w tabeli 7. Wskaźniki zaznaczone na szaro zostały dodane do 

wskaźników INERCO przez interesariuszy ESPON (kraje UE, Szwajcarię, Islandię  

i Norwegię). 

 

Tabela 7 Ostateczna lista wskaźników spójności terytorialnej wybranych przez ESPON 

Wymiar22 Zmiana (Ch) Struktura (St) Kontekst (Co) Lista życzeń (W) 

Wydajność 
ekonomiczna i 
konkurencyjnoś
ć (silne lokalne 
gospodarki 
zapewniające 
globalną 
konkurencyjnoś
ć) 

- Stopa bezrobocia  - PKB na głowę w PPS 
- Stopa obciążenia 
demograficznego 
-Wydajność pracy w 
przemyśle i usługach 
- Wydajność pracy na 
zatrudnionego 
- stopa zatrudnienia osób 
z wykształceniem 
podstawowym  
- stopa zatrudnienia osób 
z wykształceniem 
wyższym 

 

Jakości 
środowiskowe 
(atrakcyjne 
regiony 
wartościowe 

- *Zanieczyszczenie powietrza: 
PM10 
- *Zanieczyszczenie powietrza: 
stężenie ozonu 
- *Uszczelnianie podłoża ma 

- Dostępna mocy 
wiatru 

- Potencjalna podatność 
na zmiany klimatu 
- Zasoby wody słodkiej 
- Poziom hałasu 
- Potencjał fotowoltaiczny 

- zasoby naturalne 
(Co) 
- bioróżnorodność 
-śmiertelność, 
zagrożenia i 

                                                
22

 W nawiasie domeny z raportu końcowego (ESPON 2012a), jeśli się pojawiła różnica między ESPON 2012a i 
ESPON 2012b 
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ekologicznie i z 
silnym 
kapitałem 
terytorialnym) 

głowę mieszkańca (St) 
-*Dostępność do obszarów 
NATURA 2000 (St) 

- Zebrane zagrożenia 
naturalne 

niebezpieczeństwa 

Włączenie 
społeczne i 
jakość życia 

- Dochód dyspozycyjny 
gospodarstwa domowego 
- Odsetek ludzi kończących 
edukację na wczesnym etapie 
- Jakość zamieszkania 
- % mieszkańców zagrożonych 
ubóstwem 

 - Przewidywana długość 
życia w chwili narodzin 
- Nierówności między 
kobietami i mężczyznami 
- Różnice w stopie 
zatrudnienia kobiet i 
mężczyzn 
- Indeks starzenia się 
społeczeństwa 
- % gospodarstw 
domowych o niskim 
zatrudnieniu 
- Osoby ubogie 

 

Innowacyjne 
terytoria  

- Odsetek populacji w 
przedziale wiekowym 25-64 z 
wykształceniem wyższym 
- Kreatywna siła robocza 
- % frim o wysokim rozwoju 

 - Wewnętrzne wydatki na 
B+R 
- Stopa zatrudnienia 20-64 
- Wskaźnik powstawania i 
trwałości firm 

 

Dostęp do 
usług, rynków i 
pracy 

- Dostęp do szkół będących 
elementem edukacji 
obowiązkowej (St) 
- Dostęp do szpitali (St) 
- *Dostęp do punktów 
handlowych (St) 
- Dostęp do uniwersytetów (St) 
- Dostęp do podstawowej 
opieki zdrowotnej 
- Gospodarstwa domowe z 
dostępem do 
szerokopasmowego Internetu 

- *Potencjalna 
dostępność 
drogowa 
- * Potencjalna 
dostępność 
kolejowa 
- * Potencjalna 
dostępność 
transportem 
powietrznym 

  

Współpraca i 
zarządzanie 
terytorialne 
(zintegrowany, 
policentryczny 
rozwój 
przestrzenny) 

- *Intensywność współpracy ( 
liczba projektów) 
- * Stopień (natężenie) 
współpracy (liczba 
współlpracujących regionów) 

 - Zmienność wskaźników 
korupcji, dyskryminacji i 
przestępczości 

- Użycie 
zintegrowanych 
strategii 
terytorialnie 
zorientowanych 
(place based) (CH) 
- Wykorzystanie 
regionów 
funkcjonalnych (St) 
- Wykorzystanie 
oceny wpływu 
terytorialnego (Co) 

Policentryczny 
rozwój 
terytorialny(zin
tegrowany, 
policentryczny 
rozwój 
przestrzenny) 

 - *Potencjał 
ludnościowy w 
obrębie 50 km 

Saldo a migracji  Indeks 
policentryczności 
(St) 

*wskaźniki zaznaczone * mają wewnętrzny wymiar terytorialny, czyli: 
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- zawierają koncepcję dystansu, czyli wszystkie wskaźniki z kategorii "dostępności" + "Potencjał ludności  
w zasięgu 50 km", 
- zostały obliczone przy użyciu miar przestrzennych/obszarowych (uszczelnienie gleby, zanieczyszczenie 
powietrza), 
- odnoszą do siebie dwa lub więcej obszarów (wskaźniki współpracy). 
Źródło: ESPON 2012b 

 
Po zatwierdzeniu wskaźników zaprezentowanych w tabeli 7 przez Komitet Monitorujący 

ESPON, zostaną one poddane testom przez projekt 'Europejski System Monitoringu 

Terytorialnego' oraz przez inne projekty ESPON23. Lista pierwotna może zostać uzupełniona 

nowymi wskaźnikami stworzonymi w projektach ESPON lub odnoszącymi się do nowych 

kierunków rozwoju polityki. Pierwsza coroczna ocena ma się odbyć latem 2013 (ESPON 

2012b). 

Dzięki projektowi INTERCO udało się zgromadzić sporo obserwacji i sformułować kilka 

nowych wniosków odnośnie pomiaru spójności terytorialnej (ESPON 2012a).  

Po pierwsze, projekt INTERCO potwierdził trudność pomiaru tak kompleksowej  

i heterogenicznej kategorii, jak spójność terytorialna. Rozwiązaniem. które miało ten 

problem niwelować była większa elastyczność systemu wskaźników, czyli zdolność systemu 

do „obsługi” różnych celów politycznych a przede wszystkim porzucenie koncepcji 

wskaźników syntetycznych na rzecz pomiaru poszczególnych wymiarów spójności 

terytorialnej. 

Po drugie, projekt INTERCO wskazał na potrzebę osiągania kompromisu pomiędzy 

elastycznością, a stabilnością systemu monitoringu. Z jednej strony system powinien 

umożliwiać dokonywanie porównań intertemporalnych (stąd potrzeba stabilnej listy 

wskaźników), z drugiej strony powinien reagować na zmiany w celach polityki przestrzennej 

(potrzeba nowych wskaźników). Projekt próbował rozwiązać ten dylemat przez 

wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy danymi (tj. informacją statystyczną) a wskaźnikami 

(które są połączone ze specyficznymi wymiarami spójności terytorialnej). Dążenie do 

stabilności było prawdopodobnie głównym powodem, iż badacze INTERCO po analizie 

różnych, polityczne umocowanych celów terytorialnych, uważanych za fundament i esencję 

spójności terytorialnej (np. priorytety Agendy Terytorialnej EU 2020), stworzyli własny 

                                                
23  Wszystkie projekty ESPON zajmujące się wskaźnikami pomiaru spójności terytorialnej, powinny najpierw 
rozważyć wskaźniki zawarte w pierwszej selekcji (ESPON 2012). 
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zestaw sześciu, a potem siedmiu celów (wymiarów spójności terytorialnej), które – jak 

można łatwo się domyślić – były uważane za bardziej wszechstronne24. 

Po trzecie, projekt INTERCO zwrócił uwagę na prostotę i użyteczność systemu dla ludzi 

kształtujących politykę. To zagadnienie powinno być uznane za jeden z kluczowych 

czynników sukcesu systemów monitoringu konstruowanych na życzenie władz publicznych. 

Na przykład pomysł złożonych wskaźników został odrzucony przez większość interesariuszy 

podczas dyskusji nad założeniami systemu. Dlatego zdecydowano się wypracować zestawy 

prostych wskaźników zamiast wskaźników syntetycznych ale złożonych – trudnych do 

interpretacji. 

Po czwarte, projekt INTERCO uświadomił wagę ograniczeń po stronie danych.  

W szczególności istotną barierą dla badań i pomiaru spójności terytorialnej okazał się brak 

danych przestrzennych zbieranych regularnie na poziomie NUTS 3. W dokumentach projektu 

zauważono, że “proces zbierania oficjalnych danych nie jest jeszcze przystosowany do 

najnowszych politycznych priorytetów i silnie zachęcono organy odpowiedzialne za 

gromadzenie informacji statystycznej do udostępnienia brakujących danych badaczom, 

ludziom kształtującym politykę, a nawet ogółowi społeczeństwa” (ESPON 2012a, 61).  

W rezultacie system INTERCO nie był w stanie zmierzyć np. postępu w bioróżnorodności, czy 

rozwoju energetyki, gdyż takie informacje były do tej pory zbierane tylko na poziomie 

krajowym. 

Po piąte, projekt INTERCO uświadomił znaczenie wskaźników kontekstowych (np. 

przewidywana długość życia), które nie mają odniesienie do rezultatów konkretnych polityk, 

ale kształtują ich kontekst tj. warunki brzegowe podejmowanej interwencji i wskazują na 

potrzebę uwzględnienia specyfiki różnych terytoriów (obszarów). 

Po szóste INTERCO przyjął niezwykle pragmatyczne podejście do spójności terytorialnej, 

definiując ją przez pryzmat celów polityki rozwoju odnoszących się do stanu terytorium. 

Projekt w zręczny sposób połączył przestrzenny wymiar celów ekologicznych, ekonomicznych 

i społecznych (zanieczyszczenie środowiska, produktywność, zatrudnienie, nierówności 

                                                
24

  W częściach A i B ostatecznego raportu projektu INTERCO (ESPON 2012a) agenda terytorialna była 
wspomniana tylko siedmiokrotnie. Ograniczony zakres dokumentu został wyjaśniony w następujący 
sposób:"Powtórne aktualizacje celów i dokumentów polityki zmusiły nas do przyjęcia bardziej elastycznej 
postawy podczas przebiegu projektu czyniąc obecne wyniki bliższe przyszłemu kształtowi Europy, a także 
łatwiejsze w przystosowaniu w razie jakichkolwiek zmian w przyszłości" (ESPON 2012a, 59). 
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w przestrzeni) z celami stricte terytorialnymi (policentryczność) i quasi terytorialnymi 

(dostępność). Daje się jednak zauważyć dominacja tych pierwszych. Brakuje, pewnie z 

przyczyn pragmatycznych, odniesienia do aktywów terytorialnych (np. kapitału społecznego, 

jakości instytucji), z wyjątkiem jakości środowiska naturalnego. Widać jednak związek ze 

wzmiankowanymi wcześniej kluczami terytorialnymi. 

W podobnym kierunku w pomiarze spójności terytorialnej podążył przywołany już wcześniej 

projekt TeMo. 

 
6.3 Wskaźniki spójności terytorialnej ESPON dla Regionu Bałtyckiego 
 

Projekt TeMo jest zbliżony w swej istocie do INTERCO. Również był prowadzony w ścisłym 

dialogu z interesariuszami, którymi są kraje członkowskie VASAB. Stwarza to szanse na 

wykorzystanie wskaźników spójności terytorialnej do prowadzenia polityki rozwoju, 

a w szczególności jej terytorialnie uwarunkowanych komponentów. Różnica polega jedynie 

na głębszym uwzględnieniu bałtyckiej specyfiki w systemie monitorowania. 

Punktem wyjścia dla skonstruowania systemu pomiarowego była analiza bałtyckich 

priorytetów przestrzennych zawartych w dokumentach strategicznych współpracy ministrów 

ds. planowania i rozwoju przestrzennego krajów Regionu Bałtyckiego (VASAB 1994; 2001; 

.2005; 2009; Zaucha 1996). Wybrane zostały priorytety trwałe pojawiające się w co najmniej 

kilku dokumentach strategicznych. Różnica w porównaniu do INTERCO polega na braku prób 

własnej interpretacji pożądanego stanu analizowanego terytorium (w tym przypadku 

Regionu Bałtyckiego) i przyjęcie z „dobrodziejstwem inwentarza” zapisów istniejących 

dokumentów politycznych, głównie VASAB. 

W ten sposób powstała „bałtycka” definicja spójności terytorialnej uzyskana przy 

wykorzystaniu celów bałtyckiej polityki przestrzennej. Spójność terytorialna w nawiązaniu do 

specyfiki Regionu Bałtyckiego została zinterpretowana przez TeMo jako „ogólny cel (cel  

w makroskali) poszczególnych polityk, zachęcający je do wspierania zintegrowanego rozwoju 

przestrzennego regionu25” (ESPON 2013, 7). Zintegrowane podejście oznacza w tym 

przypadku łączną ocenę wpływu tych różnych polityk na terytorium Regionu Bałtyckiego i 

potrzebę ich poziomej i pionowej harmonizacji. Celem tak rozumianej integracji polityk jest 

                                                
25 An overarching (macro) goal of different types of policies, prompting them to support an integrated territorial 

development of the BSR. 
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osiągnięcie celów cząstkowych odnoszących się do stanu terytorium a uzgodnionych  

w strategicznych dokumentach bałtyckich: zmniejszanie dysproporcji i podziałów 

przestrzennych, wspieranie policentryczności systemu osadniczego, wspieranie 

sustensywnego rozwoju regionów miejskich i ich współpracy sieciowej oraz powstawania 

regionów funkcjonalnych, w szczególności w oparciu o innowacje i gospodarkę opartą na 

wiedzy, ale również w oparciu o specyficzne przestrzenne czynniki, wspieranie mądrego 

wykorzystania aktywów terytorialnych (kapitału terytorialnego), wspieranie dostępności, 

powiązań i równego dostępu do infrastruktury transportowej i ITC, zmniejszanie presji na 

dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, otwieranie przestrzeni Regionu na rozwój 

sustensywny. Reasumując wg TeMo spójność terytorialna oznacza potrzebę integracji  

i terytorializacji polityk sektorowych i dziedzinowych (uczynienie ich terytorialnie 

zorientowanymi) w sytuacji, gdy pożądany stan przestrzeni Regionu jest opisany przez 

powyższe cele cząstkowe.  

Na podstawie tej definicji został dokonany wybór wymiarów spójności terytorialnej  

i wskaźników do ich pomiaru. Należy jednak zauważyć, iż właściwy pomiar spójności 

terytorialnej wymaga połączenia wskaźników z typologiami terytorialnymi (TeMo wyróżnił 

ich sporą ilość, np.: regiony przygraniczne, regiony miejskie, wiejskie i pośrednie, regiony  

o niskiej gęstości zaludnienia i wiele innych). Wybrane wskaźniki i wymiary spójności 

terytorialnej są zaprezentowane w tabeli 8. 

 

Tabela 8. Ostateczna lista wskaźników spójności terytorialnej Regionu Bałtyckiego 

Domena/Wymiar  2 . Wyniki gospodarzce i konkurencyjność 

Specyfika bałtycka oraz bałtycka 
adekwatność 

Rozwój ekonomiczny zorientowany terytorialnie (place based). 
Rozwój aktywów terytorialnych/kapitału terytorialnego.  

SUB-DOMENY I WSKAŹNIKI 

Rozwój makroekonomiczny  

PKB na mieszkańca 

PKB na zatrudnionego 

Rynek pracy 

Stopa bezrobocia 

Stopa zatrudnienia (osoby lat 20-64 ) 

Demografia 

Stopa migracji netto 

Całkowita zmiana ludności 

Stopa obciążenia demograficznego 
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Domena/Wymiar  2. Dostęp do usług rynków i pracy 

Specyfika bałtycka oraz bałtycka 
adekwatność 

Zrównoważony rozwój w przestrzeni, zmniejszenie istniejących 
podziałów lub zmniejszanie ich konsekwencji, zachowanie 

obecnego poziomu policentryczności, zapewnienie dostępności i 
powiązań oraz równego dostępu do infrastruktury transportowej i 

ITC, rozwój sieci TEN-T. 

SUB-DOMENY I WSKAŹNIKI 

Dostępność potencjalna 

Potencjalna dostępność drogowa  

Potencjalna dostępność koleją 

Potencjalna dostępność transportem powietrznym 

Potencjalna dostępność wszystkimi rodzajami transportu 

Struktury przestrzenne 

Obszary funkcjonalne i dostęp do miast  

Ludność w promieniu 50 km 

Przekroczenia granicy  

Internet  

Gospodarstwa domowe z dostępem do internetu 

  Domena/Wymiar 3. Innowacyjne terytoria 

Specyfika bałtycka oraz bałtycka 
adekwatność 

Zapewnienie wysokiej jakości miast i ich sieci zorientowanych na 
dyfuzje innowacji i rozwój gospodarki opartej o wiedzę 
.Powstanie i rozwój regionalnych klastrów innowacji i 
konkurencyjności 

 

SUB-DOMENY I WSKAŹNIKI 

Kapitał ludzki  

Ludność z wykształceniem wyższym (w wieku lat 25-64 ) 

Zatrudnienie w sektorach technologicznych i wiedzochłonnych  

Finanse i instytucje 

Wydatki krajowe brutto na B i R  

Wydatki krajowe brutto na B i R dokonywane przez 
przedsiębiorstwa 

Domena/Wymiar 4. Włączenie społeczne i jakość życia 

Specyfika bałtycka oraz bałtycka 
adekwatność 

Wymiar zaproponowany przez VASAB jako odpowiedź na skutki 
kryzysu 

SUB-DOMENY I WSKAŹNIKI 

Włączenie społeczne 

Ludność zagrożona ubóstwem 

 Stopa głębokiej deprywacji materialnej  
 

Stopa bezrobocia wśród młodych ludzi (15-24lat) 

Nierównowaga między kobietami a mężczyznami  

Zdrowie 

Oczekiwana długość życia w latach w momencie narodzenia 

Ogólny stan zdrowia - samoocena 

  Domena/Wymiar 5. Ekologiczne charakterystyki 

Specyfika bałtycka oraz bałtycka 
adekwatność 

Mądre wykorzystanie przestrzeni morskiej, ekoodporność: 
korytarze ekologiczne, zielone sieci, zachowanie obszarów 
ekologicznie cennych, rozwój energii ze źródeł odnawialnych 
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(także na morzu), i bałtyckiej sieci przesyłowej 
  

SUB-DOMENY I WSKAŹNIKI 

Konsumpcja i produkcja 

Uszczelnienie powierzchni gruntu „Betonowanie gruntów” na 
mieszkańca  

Zanieczyszczanie powietrza (PM10) 
Eutrofizacja 

Zasoby naturalne 

Wskaźnik fragmentacji 

 
Źródło: ESPON 2013 

Podobnie jak w przypadku systemu wskaźników zaproponowanych przez INTERCO, także 

system TeMo cechuje spory współczynnik elastyczności. Zbierane informacje statystyczne 

mają być na tyle uniwersalne, by umożliwiać analizy przestrzenne ex post, których treść  

i zakres mogą się zmieniać w przyszłości wraz z nowymi interpretacjami treści znaczeniowej 

spójności terytorialnej przez polityków europejskich.  

 

7. Spójność terytorialna w polityce przestrzennej i w polityce rozwoju 
 
7.1 Dokumenty strategiczne na poziomie europejskim – polityka przestrzenna i polityka 
spójności UE. 
 
Proces międzyrządowy  
 
Omówione poniżej dokumenty europejskie, kluczowe dla kształtowania wymiaru 

terytorialnego polityk rozwoju prowadzonych w różnych skalach przestrzennych, nie 

zawierają bezpośredniego odniesienia (np. ESDP, czy dokumenty CEMATu) do spójności 

terytorialnej. Są jednak one istotne, gdyż pozwalają zrozumieć istotę podejścia 

terytorialnego do tych polityk, wskazują więc na operacyjną definicję spójności terytorialnej 

rozumianej jako w miarę kompleksowe uwzględnianie kwestii terytorialnych w interwencji 

władz publicznych.  

Podczas gdy raporty "Europa 2000" i "Europa 2000+" miały charakter diagnostyczny, stąd ich 

opisowe i analityczne podejście, to "Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego" 

(ESDP) była jednym z pierwszych (nie licząc VASABu) przestrzennych dokumentów 

aspirujących do bezpośredniego wpływania na kształt polityk o znaczącym wymiarze 

terytorialnym. Jej efektem były opcje terytorialne, które utorowały drogę podejściu 

terytorialnemu w skali makro w kształtowaniu polityki rozwoju. Perspektywa zaproponowała 
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trzy kamienie milowe odnośnie kształtowania zintegrowanej polityki niezbędnej dla rozwoju 

terytorium UE. Były to trzy cele rozwoju przestrzennego UE (ESDP 1999, 19-20): 

 Policentryczny rozwój przestrzenny i nowe relacje pomiędzy miastem a wsią ze zwróceniem 

uwagi na: policentryczność i zrównoważony rozwój, dynamizm  

i konkurencyjność miast, endogeniczny rozwój obszarów wiejskich, funkcjonalne połączenia 

pomiędzy miastem a wsią. 

 Równość w dostępie do infrastruktury i wiedzy włączając w to: rozwój transportu 

i infrastruktury komunikacyjnej w różnej skali geograficznej (dostępność), intermodalność 

(zintegrowany transport i komunikacja), dostęp do usług publicznych, dyfuzja innowacji 

i wiedzy. 

 Przemyślane (mądre) zarządzanie dziedzictwem naturalnym i kulturowym włączając w to: 

sieci ekologiczne, ochronę aktywów kulturowych i naturalnych (np. grunty, zasoby wodne, 

krajobraz kulturowy) i ich przemyślane (mądre) użytkowanie, łączenie polityki ochrony 

i rozwoju w ramach zintegrowanych strategii. 

Dodatkowo, ESDP wskazuje na potrzebę kompleksowego podejścia do rozwoju poprzez 

ścisłą współpracę i współdziałanie, tzw. koordynację pionową i poziomą (horyzontalną) 

(ESDP 1999, 35-36). 

Rok później Rada Europy, Europejska Konferencja Ministrów Odpowiedzialnych za 

Planowanie Regionalne/Przestrzenne (CEMAT 2001) opracowała „Podstawowe wytyczne dla 

zrównoważonego rozwoju przestrzennego kontynentu europejskiego26”, które zostały 

przyjęte przez Komitet Ministrów 30 stycznia 2002 na 781 spotkaniu Zastępców Ministrów. 

Dokument ten podkreśla wymiar terytorialny sustensywnego rozwoju. Jego celem jest  

w szczególności "wprowadzenie harmonii pomiędzy ekonomicznymi i społecznymi 

potrzebami danego terytorium a jego ekologicznymi i kulturalnymi funkcjami i przyczynienie 

się w ten sposób do długoterminowego, zrównoważonego rozwoju przestrzennego w makro 

skali27". 

                                                
26

 Tłumaczenie tytułu za MRR, spotyka się także tłumaczenie „Główne zasady zrównoważonego rozwoju 
przestrzennego kontynentu europejskiego”. 

27 bringing the economic and social requirements to be met by the territory into harmony with its ecological 
and cultural functions and at contributing in this way to long-term, large-scale and balanced spatial 
development”. 



  

  45 

By to osiągnąć dokument zaleca, podobnie jak ESDP, ścisłą współpracę pomiędzy 

planowaniem przestrzennym a politykami sektorowymi. Wytyczne dodały czwarty wymiar 

rozwoju sustensywnego, tj. wymiar kulturowy do trzech istniejących (społecznego, 

ekonomicznego i ekologicznego). 

Polityka rozwoju przestrzennego została opisana w tym dokumencie jako polityka 

wpływająca na struktury przestrzenne. Różnorodność została uznana za "nieoceniony 

potencjał dla sustensywnego rozwoju przestrzennego", a terytorialnie zrównoważony rozwój 

(model rozwoju policentrycznego) jako główny jego cel. Wytyczne zwracają także uwagę na 

integrację przestrzenną na różnych poziomach geograficznych, od globalnego po lokalny. 

Osobna sekcja została poświęcona roli sektora prywatnego w rozwoju przestrzennym. 

Dokument wymienia dziesięć zasad bardziej zrównoważonego regionalnie rozwoju 

kontynentu europejskiego,: 

 Wspieranie spójności terytorialnej poprzez bardziej zrównoważony społeczny i ekonomiczny 

rozwój regionów oraz poprawę konkurencyjności (spójność terytorialna oznacza tutaj model 

rozwoju policentrycznego z mocno zaznaczonym komponentem przepływów i interakcji). 

 Pobudzanie rozwoju generowanego w miastach i poprawa relacji miasto-wieś. 

 Wspieranie bardziej zrównoważonej (zbalansowanej) dostępności. 

 Polepszenie dostępu do informacji i wiedzy. 

 Zmniejszanie zanieczyszczenia środowiska. 

 Wzmocnienie i ochrona zasobów przyrodniczych i dziedzictwa przyrodniczego. 

 Wzmocnienie roli dziedzictwa kulturowego jako czynnika rozwojowego. 

 Wykorzystanie zasobów energetycznych przy poszanowaniu kwestii bezpieczeństwa. 

 Wzmacnianie zrównoważonej wysokiej jakości turystyki. 

 Ograniczenie wpływu katastrof naturalnych. 

Osobne zasady zostały sformułowane dla różnych rodzajów terytoriów. Ogólnie rzecz biorąc 

aspekty (cele) rozwoju terytorialnego są bardzo podobne do tych zawartych w ESDP z 

wyjątkiem turystyki i katastrof naturalnych. 
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W 2007 Ministrowie odpowiedzialni za rozwój miast i spójność terytorialną w krajach UE 

przyjęli Agendę Terytorialną UE (TERRITORIAL AGENDA 2007). Dokument ten wzmacnia 

podejście ESDP poprzez wdrożenie trzech głównych zasad (opisanych jako "cele" w tekście 

Agendy) i sześciu priorytetów rozwoju terytorialnego UE:  

 Wzmocnienie rozwoju policentrycznego oraz innowacji poprzez tworzenie sieci współpracy 

regionów miejskich i miast. 

 Wzmocnienie nowych form partnerstwa i zarządzania terytorialnego pomiędzy obszarami 

wiejskimi i miejskimi.  

 Wspieranie regionalnych klastrów (gron) konkurencyjności i innowacji w Europie.  

 Wzmacnianie i rozbudowa sieci transeuropejskich. 

 Wsparcie idei transeuropejskiego zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem efektów zmian 

klimatycznych. 

 Wzmocnienie struktur ekologicznych oraz zasobów kulturowych jako wartości dodanej dla 

rozwoju. 

Agenda została zaktualizowana podczas węgierskiej prezydencji w radzie UE w celu lepszego 

odzwierciedlenia sytuacji UE po jej poszerzeniu i wzięcia pod uwagę skutków recesji. 

Uaktualniony dokument (TERRITORIAL AGENDA 2020) został przyjęty przez ministrów 

odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne podczas ich nieformalnego spotkania w maju 

2011. Spójność terytorialna została uznana za wspólny cel polegający na osiąganiu bardziej 

harmonijnego i zrównoważonego stanu terytorium Europy, a sama Agenda za podstawę 

polityki mającej na celu wspieranie spójności terytorialnej w Europie. Funkcja dokumentu 

została zdefiniowana w następujący sposób: 

  stworzenie orientacji strategicznej rozwoju terytorialnego, 

 sprzyjanie wzmacnianiu wymiaru terytorialnego różnych działań politycznych na wszystkich 

poziomach zarządzania, 

 wdrożenie Strategii Europa 2020 zgodnie z zasadami spójności terytorialnej. 

W porównaniu do poprzednika, Agenda Terytorialna 2020 zwraca większą uwagę na 

kompleksowy rozwój i funkcjonalne powiązania, które w poprzedniej wersji były ograniczone 

do miejskiej i miejsko-wiejskiej współpracy. Przypisuje ona większą wartość kapitałowi 
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terytorialnemu, a głównie lokalnym, tj. terytorialnie uwarunkowanym, aktywom, ponieważ 

nie mogą on być łatwo przeniesione w ramach globalnej gospodarki (ważny czynnik 

odporności podczas spowolnienia gospodarczego). Uznaje ona wartość lokalnych  

i regionalnych działań w służbie rozwoju całej UE. Zgodnie z tradycją UE Agenda traktuje 

zróżnicowanie terytoriów jako potencjał rozwojowy. Priorytety sformułowane w Agendzie 

2020 są następujące: 

 Wspieranie policentryczności i zrównoważonego (balanced) rozwoju terytoriów:  

 policentryczny i zrównoważony (zbalansowany) rozwój terytorialny UE jako kluczowy 

element osiągania spójności terytorialnej, 

 miasta jako centra mające swój wkład w rozwój szerzej rozumianych regionów 

 (aspekt funkcjonalności regionów), 

 policentryczny rozwój terytorialny wspierający konkurencyjność terytorialną na 

terytorium UE także poza jej jądrem "Obszar Pięciokąta - Pentagonu", 

 współpraca sieciowa miast wzmacniająca ich pozycje (osiągnięcia) w europejskiej 

i światowej konkurencji, 

 małe i średnie miasta odgrywające kluczową rolę na poziomie regionalnym, dzięki 

czemu możliwe jest unikanie polaryzacji pomiędzy ośrodkami stołecznymi, 

aglomeracjami i średnimi miastami na poziomie krajowym.   

 Wspieranie zintegrowanego rozwoju miast, obszarów wiejskich i regionów  

o określonych charakterystykach (Art. 174): 

 potrzeba zintegrowanego i wielopoziomowego podejścia do rozwoju i rewitalizacji 

miast, 

 współdziałanie i współpraca sieciowa miast mająca swój wkład w inteligentny 

 rozwój regionów miejskich w różnych skalach przestrzennych, potrzeba 

budowania poczucia odpowiedzialności władz miejskich za rozwój miasta wraz z jego 

otoczeniem, 

 potrzeba spojrzenia ponad granice administracyjne i skupienie się na regionach 

funkcjonalnych łącznie z obszarami podmiejskimi, 

 wiejskie, peryferyjne i słabo zaludnione tereny jako dostawcy usług ekologicznych  
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i innych ważnych usług, co wymaga poprawy dostępności, przedsiębiorczości  

i lokalnego potencjału (capacity) tych obszarów, 

 współzależność miejsko-wiejska rozumiana jako zintegrowane zarządzanie  

i planowanie oparte na szerokiej współpracy, 

 wspólne i prowadzone w zgodzie z koncepcją zintegrowanego rozwoju uwolnienie 

potencjału terytoriów z artykułu 174 przez podmioty z różnych państw i regionów. 

 Integracja terytorialna w ramach transgranicznych i ponadnarodowych regionów 

funkcjonalnych: 

 integrowanie terytoriów poprzez współpracę terytorialną jako ważny czynnik 

wspierania globalnej ich konkurencyjności poprzez lepsze wykorzystanie potencjału 

podzielonego przez granice (stworzenie masy krytycznej dla rozwoju), 

 potrzeba transgranicznej i transnarodowej integracji regionów, która wykracza poza 

projekty współpracy i jest lepiej wkomponowana w narodowe, regionalne i lokalne 

strategie rozwoju. 

 Zapewnienie globalnej konkurencyjności regionów przez wykorzystanie siły lokalnych 

gospodarek:  

 społeczny kapitał, zasoby terytorialne oraz rozwój strategii innowacyjnych  

i inteligentnych specjalizacji w ramach podejścia terytorialnie ukierunkowanego 

(place-based), odgrywające kluczową rolę w zapewnieniu konkurencyjności, 

 włączanie lokalnych zasobów, charakterystyk i tradycji w globalny obieg gospodarczy 

jako metoda zmniejszania podatności na zewnętrzne wstrząsy. 

 Poprawa powiązań w przestrzeni ludzi, przedsiębiorstw i gmin:  

 godziwy i przystępny (cenowo) dostęp do usług pożytku publicznego, informacji, 

wiedzy i mobilności jako główny komponent spójności terytorialnej, 

 zdecentralizowana, wydajna, bezpieczna i przyjazna dla środowiska produkcja oraz 

wykorzystanie odnawialnej i niskoemisyjnej energii, 

 potrzeba powiązań ląd-morze, wydajnych powiązań lotnisko-linia kolejowa 

i intermodalnych rozwiązań transportowych, zwłaszcza w regionach miejskich, 
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 potrzeba dalszego rozwoju Trans-europejskich sieci łączących główne centra Europy, 

takie jak stolice, regiony metropolitalne i terminale TEN oraz poprawa połączeń 

pomiędzy systemami transportowymi pierwszego i niższych rzędów,  

 rozwój sieci transportowych niższego rzędu,  

 rozwój połączeń transportowych ponad barierami terytorialnymi, 

 poprawa dostępności centrów miejskich usytuowanych w peryferyjnych regionach. 

 Zarządzanie i łaczenie wartości kulturowych krajobrazowych i ekologicznych:  

 dobrze funkcjonujące systemy ekologiczne oraz ochrona i wzmacnianie dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego jako ważne warunki długoterminowego rozwoju 

sustensywnego, 

 włączanie systemów ekologicznych i obszarów chronionych ze względu na swoje 

walory naturalne w system sieci zielonej infrastruktury na wszystkich poziomach 

przestrzennych,  

 rozwój wspólnego zarządzania ryzykiem, 

 większa uwaga poświęcona krajobrazom kulturowym w celu jak najlepszego 

wykorzystania tych aktywów (tworzenie miejsc pracy przyjaznych środowisku  

i wzmacnianie ich rekreacyjnych funkcji jako uzupełnienie działań ochroniarskich), 

 wzmacnianie regionalnej i lokalnej tożsamości poprzez budowanie świadomości 

i odpowiedzialności lokalnych i regionalnych wspólnot za ich środowisko 

przyrodnicze, krajobrazy, kulturę i inne unikatowe wartości. 

W latach 2012-2013 pod auspicjami NTCCP zostało przeprowadzone badanie dotyczące 

stopnia terytorialnego zorientowania (wdrożenia podejścia typu place-based) krajowych  

i regionalnych polityk rozwoju (szerzej zob. Zaucha, Świątek 2013). Udało się także sprawdzić 

w jakie polityki najczęściej była wpisywana koncepcja spójności terytorialnej na poziomie 

krajowym. Okazało się, że pomimo wysiłków na poziomie europejskim koncepcja ta 

przeniknęła (rys.6) głównie do polityk tradycyjnie związanych z przestrzenią (polityka 

miejska, regionalna, rozwoju obszarów wiejskich, planowanie przestrzenne). W mniejszym 

zakresie penetracja ta dotyczyła polityk o uznanym wymiarze terytorialnym, np. ochrony 

środowiska czy polityki transportowej, bardzo rzadko spójność terytorialną wpisywano w 
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pozostałe polityki rozwoju, pomimo, iż cześć z nich powinna być prowadzona odmiennie 

wobec różnych terytoriów (np. polityka ochrony zdrowia, oświatowa, czy badań i rozwoju). 

Badanie NTCCP pokazuje więc, jak daleka jest droga od ogólnych dokumentów 

programowych do praktyki programowania rozwoju. 

 

 

Rys. 6. Polityki krajowe w krajach członkowskich UE uwzględniające i nie uwzględniające koncepcję spójności 
terytorialnej 
Źródło: obliczenia D. Świątek 

7.2 Spójność terytorialna jako wspólna odpowiedzialność Komisji UE i Krajów 
Członkowskich 
 
W międzyczasie wyżej wspomniany, a trwający od początku lat 90. proces międzyrządowy 

w zakresie planowania i rozwoju przestrzennego został wzbogacony o perspektywę 

wspólnotową (o czym była mowa), gdy na mocy Art 3. TEU spójność terytorialna stała się 

pełnoprawną częścią Polityki Spójności jako nowy cel Unii Europejskiej (UE). Europejski 

Komitet Ekonomiczno-Społeczny na podstawie art. 2 Traktatu Rzymskiego oraz art. 2 i 158 

Traktatu z Nicei wskazuje, iż spojność terytorialną można zdefiniować jako: „zadanie 

powierzone Unii Europejskiej polegające na wspieraniu harmonijnego, zrównoważonego  

i stałego rozwoju działalności gospodarczej na całym obszarze UE” (ECO 2009,6). 

Pierwszym widomym efektem, oprócz opisanej ewolucji raportów kohezyjnych, było 

wydanie przez Komisje Zielonej Księga w sprawie spójności terytorialnej (CEC 2008). 
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Dokument wskazywał na znaczenia wymiaru terytorialnego, według jego autorów 

znajdującego się w samym centrum polityki strukturalnej UE od jej narodzin(CEC 2008, 4). 

Jak wynika z ekspertyzy Szlachty i Zaleskiego (2009, 148) księga zakłada „cztery podstawowe 

kierunki oddziaływania Wspólnoty na spójność terytorialną: 

 koncentracja, której wyrazem jest pokonanie negatywnych konsekwencji zróżnicowań 

w zagęszczeniu funkcji gospodarczych, 

 powiązania terytoriów, którego wyrazem jest pokonanie dystansu i zwiększenie poziomów 

dostępności, 

 współpraca, wynikiem której jest pokonanie podziałów oraz 

 uwzględnienie problemów obszarów o specjalnych cechach geograficznych”. 

Zielona księga jednak niczego nie przesądza. Była ona jedynie początkiem debaty o istocie 

i sposobach uwzględnienia spójności terytorialnej w programowaniu rozwoju. 

Ważny wkład w próbę zrozumienia roli spójności terytorialnej w procesie kształtowania 

polityki rozwoju (jako narzędzia dążącego do integratywnego podejścia terytorialnego do 

polityki) został dostarczony dwa lata później przez Barca (2009). Jego koncepcja, tzw. place-

based, w polskiej literaturze funkcjonuje jako polityka oparta o zasadę zintegrowanego 

podejścia terytorialnego (MRR 2010, 16) lub polityka terytorialnie zorientowana lub 

ukierunkowana (Strzelec 2010). Jak wskazuje MRR (2010, 16) „jest to polityka: (1) 

ukierunkowana na wykorzystanie endogenicznego potencjału, zasobów terytorialnych  

i wiedzy, (2) umożliwiająca realizację interwencji ukierunkowanych na wyzwania rozwojowe, 

a jednocześnie precyzyjnie dostosowanych do lokalnych uwarunkowań”. Inni autorzy 

(Zaucha, Świątek 2013, 8-9) podkreślają raczej jej aspekt instytucjonalny, tj. niezbędność 

dialogu między instytucjami zarządzającymi danym terytorium a reprezentującymi interesy 

jego szerszego otoczenia. 

Polityka oparta o zasadę zintegrowanego podejścia (polityka terytorialne zorientowana) 

kładzie nacisk na endogeniczny potencjał (zarówno ten już zakumulowany, jak i potencjał 

możliwy do osiągnięcia przez dane terytorium) i dopasowuje interwencję do przestrzennego 

(terytorialnego) kontekstu lokalnej lub regionalnej specyfiki. Barca (2009, 4) twierdzi, że 

cechą charakterystyczną tego podejścia jest: świadomy nacisk na ”uwarunkowane 

przestrzennie zasoby naturalne i instytucjonalne oraz na indywidualne preferencje  
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i doświadczenia (wiedzę), przykładanie znaczenia do materialnych i niematerialnych 

powiązań przestrzennych, a w rezultacie dostosowywanie polityki do specyfiki miejsca, na 

które skierowana jest interwencja. Podkreśla on jednocześnie rolę, jaką odgrywa właściwe 

zorganizowanie procesów instytucjonalnych w nawiązywaniu i prowadzeniu dialogu 

pomiędzy endogenicznymi, a egzogenicznymi instytucjami (aktorami) rozwoju. Barca w 

swoim raporcie nie odnosi się do spójności terytorialnej. Mówi raczej o terytorializacji polityk 

i o terytorialnym kontekście, który powinien być brany pod uwagę przy ich konstruowaniu. 

Przez to jednak wpisuje się w sedno tezy o znaczeniu terytorium dla polityki rozwoju i 

wskazuje na warunki, jakie muszą być spełnione, aby kontekst terytorialny stanowił wartość 

dodaną a nie barierę w prowadzeniu polityki rozwoju. Esencją jego koncepcji jest zdolność 

do odczytywania, czy identyfikacji uwarunkowań przestrzennych w ich różnych skalach oraz 

konfrontacja pozioma i pionowa (horyzontalna i wertykalna) tych spostrzeżeń w 

nakierowanym na tworzenie zrębów polityki dialogu w ramach wieloszczeblowego 

zarządzania.  

Przyjęta niedawno przez UE strategia "Euorpa 2020" poświęca mało uwagi problemom 

terytorialnym, pomimo tego rozwój terytorialny pozostaje jednym z głównym warunków jej 

udanego wdrożenia. Dlatego, podczas polskiej prezydencji w radzie UE została podjęta próba 

zidentyfikowania problemów łączących ten dokument i Agendę Terytorialną EU 2020.  

W rezultacie zidentyfikowano pięć wspomnianych wcześniej kluczy terytorialnych, którym 

trzeba poświęcić uwagę w procesie wdrażania strategii "Europa 2020" (Böhme et al 2011). 

Klucze te jednak nie zostały wprowadzone jako element programowania rozwoju w okresie 

2014-2020 pomimo, iż w dokumentach programowych pojawiają się pojęcia rozwoju, 

wyzwań, czy wreszcie wielokrotnie spójności terytorialnej. Nie oznacza to jednak zaniechania 

wysiłków na rzecz wprowadzenia spójności terytorialnej do programowania polityk 

europejskich.  

We wciąż roboczym dokumencie opracowanym przez służby Komisji „Elementy wspólnych 

ram strategicznych na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego” Komisja informuję, iż będzie wymagała od krajów członkowskich, aby 

programy wchodzące we Wspólne Ramy Strategiczne (WRS), czyli finansowane z funduszy 
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WRS „odzwierciedlały różnorodność regionów Europy pod względem cech rynku pracy  

i zatrudnienia, modeli dojazdów do pracy, starzenia się ludności i zmian demograficznych, 

cech charakterystycznych kultury, krajobrazu i dziedzictwa historycznego, podatności na 

zmiany klimatu i ich skutków, przeznaczenia gruntów i ograniczonych zasobów naturalnych, 

uregulowań instytucjonalnych i sposobów zarządzania, istniejących połączeń (connectivity)  

i dostępności oraz związków między obszarami miejskimi i wiejskimi" (CEC 2012a, 12). Częste 

używanie w tym dokumencie (w jego części pierwszej) przymiotnika "terytorialny" sugeruje 

rozwój, który zwraca uwagę na specyficzne cechy i zalety różnych terytoriów  

i regionów UE. To z kolei może być uważane za przejaw terytorializacji procesu 

programowania UE i porzucenia aterytorialnego podejścia opartego na zasadzie "jeden 

model pasuje wszystkim". Podczas opracowywania kontraktów partnerskich i programów 

operacyjnych państwa członkowskie i regiony powinny brać pod uwagę, między innymi, 

potencjał i zdolności rozwojowe, główne wyzwania rozwojowe, wąskie gardła oraz brakujące 

ogniwa (missing links) jak również luki innowacyjne i zaproponować rozwiązania oparte na 

funkcjonalnej geografii, czyli wykraczające poza granice administracyjne i państwowe, 

podobnie jak zidentyfikowane wyzwania. Komisja będzie także wymagała od krajów 

członkowskich, w trakcie opracowywania, kontraktów partnerskich zastosowania 

zintegrowanego podejścia, które połączy Strategię Europa 2020 ze strategiami regionalnymi  

i lokalnymi. Zastanawiający jest jednak fakt, że Komisja przedstawiła spójność terytorialną  

w tym dokumencie w kontekście problemów rozwojowych spotęgowanych cechami 

geograficznymi i demograficznymi (CEC 2012a,12), a nie potencjału rozwojowego.  

Propozycja Komisji identyfikuje jedenaście celów tematycznych. Powinno to pozwolić na 

koncentracje funduszy i zwiększyć skuteczność interwencji UE. Zaproponowano następujące 

cele: 

 Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. 

 Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-

komunikacyjnych. 

 Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (EFRROW) 

oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (EFMR). 

 Wspieranie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. 
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 Przystosowanie do zmian klimatycznych, zapobiegania zagrożeniom i zarządzania ryzykiem.  

 Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego wykorzystywania zasobów. 

 Zrównoważony transport oraz usunięcie wąskich gardeł w najważniejszej infrastrukturze 

sieciowej. 

 Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników. 

 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. 

 Inwestowanie w edukację, umiejętności i kształcenie ustawiczne. 

 Zwiększanie potencjału instytucjonalnego i zapewnienie efektywnej administracji publicznej. 

W chwili obecnej te cele są przestrzennie obojętne. Pojęcie terytorium zostało użyte w tym 

dokumencie zaledwie kila razy (CEC 2012b) i w odniesieniu do następujących priorytetów: 

(i) włączenia społecznego w kontekście terytorialnego aspektu ubóstwa (jego koncentracji 

przestrzennej) oraz społecznej innowacji jako środka na wzmocnienie spójności terytorialnej 

(ii) edukacji jako środka redukującego nierówności terytorialne i wreszcie jako (iii) potencjał 

instytucjonalny w kontekście paktów terytorialnych. Morskie planowanie przestrzenne 

zostało także wspomniane w temacie ochrony środowiska i odpowiedniego wykorzystania 

zasobów. Wydaje się jednak, iż między częścią I (CEC 2012a) i II(CEC 2012b) tego dokumentu 

pojawia się spory rozdźwięk odnośnie uwzględnienia wymiaru terytorialnego 

proponowanych działań. 

Komisja dla wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego zaproponowała 

dwa nowe mechanizmy mające na celu wspieranie działań subregionalnych i lokalnych: 

Rozwój kierowany przez lokalną społeczność – RLKS (instrument obejmujący wszystkie 

fundusze WRS) oraz Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla ERDF, ESF i Funduszu 

Spójności (CEC 2012, 9). Pierwszy mechanizm ma na celu wspomagać działania oddolne 

zdefiniowane przez lokalnych interesariuszy w zgodzie z lokalną specyfiką i potrzebami przy 

jednoczesnym uwzględnieniu priorytetów ustanowionych na wyższych poziomach. Jest on 

zgodny z koncepcją polityki terytorialnie ukierunkowanej (place-based). Te działania mogą 

być wspomagane w ramach RLKS pod warunkiem, iż będą dotyczyć obszarów krajów 

członkowskich zdefiniowanych w kontraktach partnerskich. Można tu zauważyć podejście 

zintegrowane, terytorialny punkt wyjścia i poświęcenie uwagi zróżnicowanym potrzebom 

poszczególnych terytoriów. Drugi mechanizm wspomaga spójność polityki i źródeł 
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finansowania. "Zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) są instrumentem, który ułatwia 

zintegrowaną realizację inwestycji w ramach więcej niż jednej osi priorytetowej jednego lub 

kilku programów operacyjnych. Finansowanie z kilku osi priorytetowych i programów może 

zostać połączone w ramach zintegrowanej strategii inwestycyjnej dla określonego terytorium 

lub obszaru funkcjonalnego. Może ona przybrać formę zintegrowanej strategii na rzecz 

rozwoju obszarów miejskich lub na rzecz współpracy między gminami na danym terytorium. 

Pozwala to /…/powierzyć realizację elementów różnych osi priorytetowych jednemu 

organowi (władzom lokalnym) w celu zagwarantowania, że inwestycje prowadzone będą  

w sposób komplementarny." (CEC 2012a, 9). W tym instrumencie także można zauważyć 

terytorialny punkt wyjścia i nawiązanie do koncepcji funkcjonalnej geografii. 

Omówione powyżej dokumenty nie dają jasnej odpowiedzi, w jaki sposób Komisja 

Europejska chce wdrążać koncepcje spójności terytorialnej. Można jedynie sądzić, iż  

w programowaniu na lata 2014-2020, pomimo deklaracji o integrującej roli czynnika 

przestrzennego, przeważyło podejście sektorowe, a komisja zdecydowała się na testowanie 

wsparcia dla spójności terytorialnej w ramach niewielkich i słabo umocowanych w systemie 

funduszy WRS instrumentów ZIT i RLKS. Istnieje też obawa, iż te instrumenty raczej 

usztywnią zamiast uelastycznić system rozwoju lokalnego. 

8. WNIOSKI 
 
Pomimo tak wielu poświeconych jej programów, analiz, modeli i dyskusji, kategoria spójności 

terytorialnej pozostaje dosyć ogólnikowa. Odnosi się do zróżnicowania terytorialnego 

(traktowanego jako aktywo i bariera rozwoju), a w warstwie aksjologicznej wskazuje na 

potrzebę zrównoważonego rozwoju wszystkich regionów (co jest prawdopodobnie 

powodem jej powszechnego uznania). Mimo tego, po przeprowadzeniu powyższych analiz 

można pokusić się o dokonanie pewnych uogólnień na temat spójności terytorialnej: 

 

 Po pierwsze, spójność terytorialna, pomimo braku zgody co do jej zakresu znaczeniowego, 

zawartości, interpretacji (definicji operacyjnej) i funkcji, stała się odrębnym, niezależnym 

celem UE i jest stawiana na równi ze spójnością gospodarczą i społeczną, a w niektórych 

modelach jest nawet traktowana jako koncepcja ogólna włączająca wymienione spójności.  

 Po drugie, spójność terytorialna wskazuje na potrzebę kompromisów temporalnych, 
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tj. między celami okresu długiego i krótkiego, powodowaną tym, iż procesy przestrzenne 

wpisują się w paradygmat długiego trwania (duże znaczenie ma wymiar czasu). 

 Po trzecie, spójność terytorialna precyzuje potrzebę wzięcia pod uwagę specyfiki różnych 

rodzajów terytoriów w różnych rodzajach ludzkiej aktywności i interwencji, wskazuje, iż 

przestrzeń nie ma charakteru neutralnego dla procesów gospodarczych  

i nie jest homogeniczna, jak zakładają to modele doskonałej konkurencji. 

 Po czwarte, spójność terytorialna jest z natury integratywna. Jej "uwaga skupia się 

terytoriach, a nie na sektorach, wdrażanie spójności terytorialnej wymaga koordynacji 

polityki gospodarczej państw członkowskich oraz polityki sektorowej i działań UE" (ESPON 

2011, część C, 3). 

 Po piąte spójność terytorialna pozostaje heterogeniczną koncepcją łączącą różne kwestie.  

 Koncepcja spójności terytorialnej nie tylko zbliża terytorium do idei inteligentnego, 

sprzyjającemu włączeniu społecznemu i zielonego wzrostu, np. poprzez ideę efektywności 

terytorialnej, ale także stawia pewne wartości terytorialne (jakość terytorium) ponad owym 

wzrostem (stając się w ten sposób czynnikiem "łagodzącym" negatywne konsekwencje 

zastosowania współczesnego modelu gospodarczego – Farrugia, Gallina (2008)). Zostało to 

zauważone przez wielu uczonych28  

i profesjonalistów, np. Schöna (2005), który zwraca uwagę, że spójność terytorialna ma na 

celu wzmocnienie zarówno endogenicznego potencjału jak i terytorialnej sprawiedliwości 

(równości) czy Böhmego i in. (2008), którzy twierdzą, że "spójność terytorialna odnosi się do 

potencjału oraz słabości terytorium". 

 Stąd można wyróżnić trzy główne wymiary spójności terytorialnej (rys.7). Dwa z nich wydają 

się najważniejsze z punktu celów niniejszego badania: zarządzanie (integracja polityki i 

działań dotyczących danego terytorium w celu poprawienia skuteczności interwencji władz 

publicznych) oraz terytorium jako aktywo rozwojowe (kapitał terytorialny: tj. korzyści 

aglomeracji, zasoby społeczne, instytucjonalne i naturalne związane z danym terenem itd. i 

zdolność do wpisywania się w gospodarkę przepływów). Ważny jest również trzeci wymiar 

                                                
28  Także w Damsgaard i in. (2011) spójność terytorialna jest scharakteryzowana jak “zrównoważenie różnych 
paradygmatów rozwoju takich jak zrównoważenie, konwergacja (solidarność pomiędzy regionami), oraz 
konkurencyjność regionalną” określona normatywnym swtwierdzeniem, że “najlepsza równowaga 
gospodarcza, środowiskowa i społeczna musi być dostosowana do specyfiki danego terytorium”. 
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obejmujący bardziej związek spójności terytorialnej z jakością życia i celami 

identyfikowanymi w ramach wyboru publicznego niż ze wzrostem gospodarczym. 

Przykładem może być policentryczność sieci osadniczej, czy zmniejszanie nierówności 

społeczno-gospodarczych  

w przestrzeni. W typowych modelach wzrostu raczej będą one destymulantami (jeśli np. 

rozwój policentryczny odbywa się kosztem największych miast). 

 Po szóste jako kategoria heterogeniczna, spójność terytorialna z trudnością poddaje się 

pomiarowi. To oznacza, iż warto nie tylko wprowadzać czynnik terytorialny do 

ekonomicznych modeli wzrostu, ale pierwszym etapem uwzględnienia w nich spójności 

terytorialnej może być ich terytorializacja, czyli tworzenie zestawu modeli regionalnych 

i porównywanie wyników do modelu krajowego, co pozwoli na wskazanie kierunku 

oddziaływania specyficznych czynników terytorialnych (terytorialnie uwarunkowanych) na 

wzrost. 

 
 
Spójność terytorialna jako proces 

integrowania polityki rozwoju 
wobec terytorium 

Spójność terytorialna rozumiana 
jako wkład czynników 

terytorialnych do wzrostu 
gospodarczego (efektywność 

terytorium) 

Spójność terytorialna jako 
płaszczyzna włączania 
specyficznych celów 

przestrzennych do polityk 
rozwoju 

 wykorzystanie kluczy 
terytorialnych 

 wykorzystanie narzędzia oceny 
oddziaływania polityk na 
przestrzeń 

 oparty na faktach i systemach 
monitoringu dialog poziomy 
i pionowy dotyczący opcji 
rozwojowych 

 kapitał terytorialny 
 kapitał społeczny 
 jakość środowiska 

naturalnego 
i dziedzictwa 
kulturowego 

 jakość instytucji lokalnych 
 dostępność 
 korzyści aglomeracji 
 jakość sfery społecznej 

(edukacja, ochrona 
zdrowia) 

 jakość sieci wspierania 
biznesu i kreowania 
innowacji 

 ład przestrzenny 
 gospodarka przepływów 

 kapitał relacyjny 
 współpraca między 

jednostkami 
terytorialnymi (NGO, 
sfera publiczna i biznes) 

 powiązania miasto-wieś 

 policentryczność 
 przeciwdziałanie suburbanizacji 
 dostęp do usług pożytku 

publicznego 
 zmniejszanie przestrzennych 

nierówności (przestrzenny 
aspekt spójności społecznej i 
gospodarczej) 

 zwiększanie stopnia pro-
ekologiczności struktur 
przestrzennych (zmniejszanie 
fragmentacji przestrzeni 
ekologicznej, ekologizacja 
transportu i miast) 
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 regiony funkcjonalne 
ośrodków miejskich, w 
tym rynki pracy 

 

Rys. 7. Składowe spójności terytorialnej do dalszej operacjonalizacji 
Źródło: opracowanie J. Zaucha 

Zaproponowany na rys. 7 model jest różny od modeli gwiazdy i tequila, głównie przez 

rozróżnienie komponentu sfery regulacyjnej i realnej, ale również przez bezpośrednie 

odniesienia do wzrostu gospodarczego. 

Można także sformułować pewne wytyczne metodologiczne dla dalszych badań and 

spójnością terytorialną:  

 zaproponowane powyżej wymiary spójności terytorialnej są różne co do swej istoty i nie 

powinny być łączone w jedno, szczególnie w modelach skwantyfikowanych wzrostu 

gospodarczego (należ uznać, iż spójność terytorialna pozostanie heterogeniczną kategorią ze 

sfery wyboru publicznego), 

 warto zbadać wpływ każdego z wymiarów na wzrost gospodarczy i/lub jakość życia, 

 pomiar spójności terytorialnej ze względu na jej heterogeniczny charakter będzie wymagał 

wielu prób i błędów przy wyborze wag w ramach komponentów, 

 istotną kwestią jest zbadanie znaczenia opóźnień czasowych (z jakim opóźnieniem elementy 

spójności gospodarczej oddziaływają na wzrost), 

 kolejnym problemem jest rozróżnienie pomiędzy stanem aktywów terytorialnych  

a stopniem ich wykorzystania (znaczenie opinii na ten temat aktorów gry rozwojowej?), 

 ważną kwestią jest uwzględnienie komplementarności poszczególnych elementów spójności 

terytorialnej (np. można przypuszczać, iż dobra dostępność nie przełoży się na wzrost 

gospodarczy bez korzyści aglomeracji, kapitału relacyjnego etc.) i sekwencji ich wzajemnego 

oddziaływania. 
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