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GOSPOSTRATEG

Znaczenie czynników ekonomicznych 

w powstawaniu i efektach suburbanizacji

Wstępne uwagi dla potrzeb badań stosowanych



Główne zadania w komponencie

„badań stosowanych” w projekcie

Zdefiniować i zmierzyć 

procesy suburbanizacji

w Polsce 

(z próbą rozróżnienia na 

proces „kontrolowany” 

i „niekontrolowany”).

I. II. III. 

Od czego ten proces(y) 

zależy/ą?

Scharakteryzować 
efekty.
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Kwestie pojęciowe

Suburbanizacja
jest rozumiana jako proces rozwoju strefy 

zewnętrznej miast poza ich granicami 

administracyjnymi lub obszarem zwartej 

zabudowy w granicach miasta. 

Pojęcie suburbanizacji rozumiane jest w 

wieloznaczny sposób. Podstawowym podziałem jest 

tutaj podejście do zagadnienia suburbanizacji jako: 

decentralizacji w regionie miejskim, 

urbanizacji obszarów znajdujących się w strefie 

podmiejskiej.

Lisowski i Grochowski (2009)
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W ramach podejścia „decentralizacja w regionie miejskim” 

Suburbanizacja
jako etap rozwoju miasta w cyklu: 

1. urbanizacja, 

2. suburbanizacja

3. dezurbanizacja 

4. reurbanizacja

Źródło: Jan Smutek (2016), s. 46Korcelli (1972); Parysek (1995); Bontje (2001); Lisowski, Grochowski (2009).
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Odległość od centrum
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W ramach podejścia „urbanizacja obszarów 

znajdujących się w strefie podmiejskiej” 

Staszewska (2013) 

wyróżnia cztery atrybuty takiego procesu: 

1. demograficzny, 

2. apołeczny,

3. przestrzenny, 

4. gospodarczy 

[rozwój przemysłu i usług obejmujący 

- różne formy jego zaawansowania].

Zagadnienie rozwoju gospodarczego obszarów 

podmiejskich podejmowali w Polsce w swoich 

badaniach: Czerny (2005), Matykowski-Tobolska 

(2005), Świdurska (2006), Beim (2007), 

Adamczyk (2011).
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Literatura zagraniczna

Bhatta (2010): „występują duże 

podobieństwa pomiędzy czynnikami

powodującymi rozwój miasta 

i jego ”rozlewanie się” 

(ang. „urban sprawl”).

kontrolowane

vs. 

niekontrolowane
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Czynniki ekonomiczne – interpretacja (rozlewanie się)

1. Wzrost PKB per capita, wzrost 

liczebności populacji osób pracujących 

wpływa na wzrost popytu na 

nieruchomości i przestrzeń mieszkalną. 

Deweloperzy są tym samym zachęceni 

do szybkiej aktywności – sprzężenia 

zwrotne, jakie się pojawiają pomiędzy 

nagłym wzrostem liczby oferowanych 

mieszkań i jednoczesną erupcją miejskiej 

infrastruktury na obrzeżach często 

prowadzą do długookresowych procesów 

nieskoordynowanego i niezamierzonego 

rozlewania się miasta. 

2. Uprzemysłowienie przedmieść pociąga za 

sobą konieczność dalszej rozbudowy terenów 

w celach mieszkalnych, by zaspokoić 

potrzeby pracowników tych przedsiębiorstw. 

Przestrzeń podlega także przekształceniom 

funkcjonalnym – z terenów rolniczych na 

tereny parkingowe, sklepowe. Atrakcyjne 

ceny ziemi przedmieść są często główną 

przyczyną ich uprzemysłowienia.
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Czynniki ekonomiczne – interpretacja (rozlewanie się)

3. Oczekiwania wzrostu 

cen nieruchomości 

(im wyższa stopa 

wzrostu w obszarach 

metropolitalnych, tym 

wyższy oczekiwany 

poziom cen 

nieruchomości 

i w rezultacie mniejsza 

efektywna podaż 

ziemi).

4. Podatki – (Jarosław Neneman) 

Chociaż koszty związane z rozwojem infrastruktury i rozwojem 

usług publicznych są wyższe na przedmieściach iż w mieście, 

to w praktyce podatki często nie zależą od lokalizacji danej 

inwestycji czy np. od wartości rynkowej danej nieruchomości. 

Ponadto lokalne władze uzyskują relatywnie niskie wpływy do 

budżetu z tytułu opodatkowania działalności deweloperów, jeśli 

odnieść je do kosztów rozbudowy infrastruktury i kosztów rozwoju 

usług publicznych – nieuniknionych w sytuacji rozlewania się 

miasta. 

5. Kredyty i rynek kapitałowy – niskie stopy procentowe „nakręcają” 

rynek nieruchomości, popyt i rozlewanie się miasta. 
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Próba klasyfikacji czynników suburbanizacji

Źródło: European Observation 

Network for Territorial 

Development and Cohesion: 

ESPON (2010)

9



10

Ekonomiczne efekty suburbanizacji

Jeśli mamy do czynienia z niekontrolowaną 

suburbanizacją (rozlewaniem się miasta), to 

całościowy bilans korzyści i strat może mieć 

jednak ujemne saldo.

1. Wysokie koszty [koszty środowiskowe, 

ekonomiczne, koszty usług publicznych, etc.].

2. Rozwarstwienie dochodowe pomiędzy 

centrum a peryferiami.

Garcia-Ayllon (2018) 

„Urban transformations as indicators of 

economic change in post-communist Eastern 

Europe: Territorial diagnosis through five case 

studies”
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Garcia-Ayllon (2018)

● przebadane 5 stolic CEE;

● to nie lata 90-te były najintensywniejsze pod 

względem procesów ”wylewania się” 

ale kolejna dekada (wejście do UE);

● stolice CEE „bardziej kapitalistyczne” od 

„starych” członków UE;

● wystąpienie silnych nierówności 

przestrzennych, w tym dochodowych 

połączonych z gentryfikacją, 

● dezurbanizacją i kontrurbanizacją;

● Warszawa szczególnie podatna na efekty 

suburbanizacji i gentryfikacji.

Variations for average, top and bottom GLI and IFD index in 1991/2000/2015 (note: 2013 

for Bucharest and 2012 for Sofia instead of 2015). 
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Specyfikacja modelu

1. Miary suburbanizacji i „rozlewania się”.

2. Czynniki potencjalnie istotne 

statystycznie i zbiór zmiennych 

kontrolnych.

3. Empiryczna weryfikacja.

4. Uzyskanie stabilnego modelu.

Potencjalne problemy:

1. Delimitacja

2. Dostępność danych

3. Konieczność łączenia podejść/metod. 
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Dziękuję za uwagę

b.gawronska@lazarski.edu.pl


