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 W warunkach gospodarki rynkowej, która przejawia się m.in. w zwiększaniu 

znaczenia władz samorządowych w zakresie kształtowania rozwoju społeczno-gospodarczego 

i kulturowego układów regionalnych i lokalnych, szczególnie ważnym problemem dla prac 

badawczych i działań aplikacyjnych, jest dążenie do coraz precyzyjniejszego poznania złożonego 

mechanizmu roli przedsiębiorczości w ich rozwoju. Zróżnicowane przestrzenie układy regionalne 

stwarzają często odmienne możliwości kształtowania działalności gospodarczej w drodze 

pobudzania i rozwoju przedsiębiorczości. Wynikają one z różnych uwarunkowań przyrodniczych, 

społecznych, gospodarczych i kulturowych. Uwarunkowania te w znacznym stopniu wpływają na 

możliwości rozwoju firm produkcyjnych i usługowych, przemian struktur demograficznych oraz 

poziom zagospodarowania infrastrukturalnego. Stwarzały także określone możliwości 

kształtowania na odpowiednim poziomie zasobów intelektualnych, zasobów ludzkich 

i społecznych. Na procesy i poziom rozwoju zróżnicowanych wewnętrznie układów regionalnych, 

wpływa także jakość otoczenie instytucjonalnego oraz sprawność przedstawicieli władz 

samorządowych. Dla procesów zarządzania i dynamiki rozwoju niezmiernie ważnym zadaniem jest 

stwarzanie najdogodniejszych warunków dla pobudzania i wzrostu przedsiębiorczości przez osoby 

fizyczne oraz podmioty gospodarcze, które muszą podejmować ryzykowane decyzje inwestowania 

i prowadzenia działalności gospodarczej.  

 Zarysowane uwarunkowania w określonym stopniu wpływają na pobudzanie 

wewnętrznych czynników rozwoju a dzięki podnoszeniu pozycji konkurencyjnej struktur 

regionalnych, stwarzają możliwości napływu impulsów rozwojowych płynących z otoczenia. 

 Między zróżnicowanymi układami regionalnymi a procesami rozwoju 

przedsiębiorczości zachodzą określone relacje, wyrażające się zależnościami pasywnymi 

i aktywnymi. Poznanie ich w znacznym stopniu może wpływać na sprawniejsze zarządzanie, które 

wpływać będzie na podnoszenie efektywności gospodarowania, w zróżnicowanych przestrzennie 

układach regionalnych. Pozwoli tona realizację ostatecznego celu jakim jest podnoszenia jakości 

i poziomu życia społeczeństwa. 


