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Wstęp 

Region to umownie wydzielony, względnie jednorodny obszar, róŜniący się od 
terenów sąsiednich cechami naturalnymi bądź nabytymi na przestrzeni dziejów. 
Cechy róŜnicujące regiony moŜna podzielić na dwie grupy – naturalne i antropo-
geniczne. Te drugie związane są najczęściej z odrębnością kulturową, językową 
lub religijną ludności zamieszkującej dany obszar geograficzny oraz specyficzny-
mi cechami lokalnej gospodarki, wynikającymi z geograficznego połoŜenia i za-
sobów naturalnych oraz splecionej z nimi odrębności kulturowej mieszkańców.  

Podstawowym motywatorem wszelkich działań kaŜdego człowieka jest ciągły 
rozwój, rozumiany jako zmiana w oczekiwanym przez niego kierunku. MoŜe się 
on odbywać poprzez zewnętrzną lub wewnętrzną ekspansję. Pierwszy wariant 
prowadzi najczęściej do ostrych konfliktów społecznych, drugi zaś do harmonij-
nego współistnienia społeczności zróŜnicowanych kulturowo. 

Aktualny rozwój cywilizacyjny znacznej części świata i związany z nim, 
wzrost zaleŜności gospodarczych, wynikających ze swobody przemieszczania się 
ludności oraz ogromnego wzrostu przepływu informacji, wymusza rozwój regio-
nów poprzez ekspansję wewnętrzną. Opóźnienia rozwojowe regionów skutkują 
często liczną emigracją ich mieszkańców, co nie jest korzystne, ani dla regionów 
wysoko rozwiniętych, ani słabo rozwiniętych. W pierwszym przypadku prowadzi 
do istotnych problemów kulturowych i etnicznych oraz osłabienia tempa rozwoju, 
po przekroczeniu progu nasycenia ludnością w stosunku do moŜliwości gospodar-
czych. W drugim zaś przypadku pozbawia regiony słabo rozwinięte, osób o naj-
większych predyspozycjach przedsiębiorczych, a tym samym hamuje ich rozwój 
gospodarczy. 

Dlatego teŜ rolą polityków, jako awangardy danej społeczności, jest stymulacja 
rozwoju regionalnego, rozumianego jako zmiana warunków Ŝycia w kierunku 
oczekiwanym przez jego społeczność. Tak rozumiany rozwój regionu jest wypad-
kową działania: władz regionu, uwarunkowań zewnętrznych oraz aktywności spo-
łeczno-zawodowej jej mieszkańców. Uwarunkowania zewnętrzne tworzone przez 
państwo i Unię Europejską, wydają się sprzyjać rozwojowi regionalnemu. Klu-
czem jednak, do tego rozwoju, jest aktywność społeczno-zawodowa jej mieszkań-
ców, wspierana i częściowo inspirowana przez władze regionu. Ten właśnie pro-
blem stał się inspiracją niniejszego wydania Miscellanea Oeconomicae. Zebrano 
w nim artykuły odnoszące się do, szeroko rozumianej, aktywizacji zawodowej 
mieszkańców regionu i narzędzi polityki ją stymulujących. 

Prezentowane artykuły pogrupowano w pięciu rozdziałach zatytułowanych: 
− Aktywizacja zawodowa mieszkańców regionu; 
− Polityka władz regionu w zakresie rozwoju przedsiębiorczości; 
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− Konkurencyjność regionów; 
− Rozwój przedsiębiorczości w regionie; 
− Rynek pracy. 
W pierwszej części, niniejszego opracowania, poruszono problem czynników 

wpływających na stopień aktywizacji zawodowej mieszkańców regionu. Gama 
poruszanych problemów obejmuje psychologiczne uwarunkowania zachowań 
przedsiębiorczych, znaczenie poziomu wykształcenia oraz stopień przygotowania 
absolwentów szkół wyŜszych do aktywności na rynku pracy. 

W drugiej części zgromadzono artykuły poruszające problematykę szczegóło-
wych polityk państwa i władz regionalnych oraz wpływu otoczenia instytucjonal-
nego na gospodarczy rozwój regionu i społeczeństw lokalnych. Większość artyku-
łów zgromadzonych w tej części opracowania stanowi wnioski z prowadzonych 
przez autorów badań empirycznych nad tymi problemami. 

Trzecia część dotyczy problematyki konkurencyjności regionu, która ma 
ogromny wpływ na zainteresowanie prowadzeniem w danym regionie działalności 
gospodarczej, zarówno przez przedsiębiorców zewnętrznych jak i wewnętrznych. 
WaŜnym problemem, w tym zakresie, jest metodologia oceny konkurencyjności 
regionów i ich potencjału gospodarczego. 

Czwarta część opracowania zawiera wnioski z badań w zakresie rozwoju 
przedsiębiorczości w regionie. Prezentowane artykuły dotyczą róŜnych regionów, 
co daje moŜliwość porównania róŜnych działań i ich efektów. 

Część piąta, nieco słabiej związana z głównym tematem niniejszego wydania, do-
tyczy wybranych problemów rynku pracy, a w tym problemu zmian strukturalnych  
w zakresie gospodarki i instytucji państwowych oraz wpływu tych zmian na regional-
ny rynek pracy. Poruszono w nim równieŜ problemy związane ze szkolnictwem  
i przygotowaniem młodzieŜy do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy. 

Mamy nadzieję, iŜ publikowane artykuły staną się inspiracją przyszłych badań 
w zakresie form, metod i przemian w aktywizacji zawodowej społeczności regio-
nów, a w szczególności młodego pokolenia..  
 

Dr inŜ. Jarosław Prońko 
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