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Wprowadzenie
Jedn¹ z przyczyn rosn¹cego zainteresowania regionami i polityk¹ rozwoju regionalnego w Polsce w latach dziewiêædziesi¹tych oraz w pierwszej dekadzie XXI
wieku jest wiadomoæ istnienia rozbudowanej polityki regionalnej w Unii Europejskiej i zwi¹zanej z tym potrzeby dostosowania siê do wymogów unijnych. Jest
to konieczne dla pomylnego funkcjonowania naszego kraju w strukturach Unii.
Wynika z tego, ¿e w Polsce rozwój regionów i polityka regionalna powinny byæ
kszta³towane w podobny sposób jak w Unii Europejskiej, poniewa¿ zadania i priorytety s¹ zbie¿ne z celami stawianymi przez nasz kraj, tj. rozwój regionów zacofanych gospodarczo, w tym obszarów wiejskich, restrukturyzacja regionów ze schy³kowymi ga³êziami przemys³u, tworzenie nowoczesnych miejsc pracy g³ównie
w us³ugach, rozbudowa infrastruktury transportowej, ochrona rodowiska przyrodniczego, wspieranie przedsiêbiorczoci i innowacyjnoci, rozwijanie nowej gospodarki opartej na wiedzy itp.1 Wiadomo ponadto, ¿e zarówno Fundusz Spójnoci, jak i unijne fundusze strukturalne, stanowi¹ dla Polski najbardziej znacz¹ce strumienie zasilania finansowego, skierowanego na rozwi¹zywanie problemów spo³eczno-gospodarczych przez inwestowanie w rozwój gospodarek regionalnych.
Wymagania zwi¹zane z cz³onkostwem w Unii coraz bardziej uwiadamiaj¹ koniecznoæ rozwijania w naszym kraju teorii i praktyki rozwoju regionalnego, nie
odbiegaj¹cych od doktryn i rozwi¹zañ europejskich. Wród zidentyfikowanych ju¿
w pierwszych latach okresu transformacji strategicznych wyzwañ odnosz¹cych siê
do rozwoju regionalnego w Polsce za najwa¿niejsze uznano: dostosowanie polityki rozwoju regionalnego do zasad Unii Europejskiej, upodmiotowienie uk³adu regionalnego, zbudowanie spo³ecznych podstaw polityki rozwoju regionalnego, kszta³towanie polityki pañstwa wobec zró¿nicowañ uk³adu regionalnego, wspieranie
wzrostu konkurencyjnoci regionów, wykorzystanie szans po³o¿enia geopolitycznego Polski oraz tworzenie nowoczesnych instytucji i instrumentów wspierania
rozwoju regionalnego2. Opracowanie to w znacznej mierze zajmuje siê tymi wyzwaniami.
1

2

M. Klamut, Wp³yw Unii Europejskiej na generowanie zmian strukturalnych w gospodarce polskich regionów [w:] B. Miszewska, M. Furmankiewicz (red.), Rozwój regionalny i lokalny a procesy globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw, 2002, 2742.
J. Szlachta, G³ówne problemy polityki rozwoju regionalnego Polski na prze³omie XX i XXI wieku, [w:]
Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski, Wydawnictwo Friedrich Ebert-Stiftung, Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa, 1996, 727; Z. Miko³ajewicz, Restytucja podmiotów polityki regionalnej i reforma terytorialnej organizacji pañstwa warunkiem integracji Polski ze struk-
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Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w za³o¿eniach badawczych nie przewidziano miejsca na
fundamentaln¹ analizê teorii rozwoju regionalnego, lecz jedynie na poznanie prawno-instytucjonalnych i spo³eczno-ekonomicznych przes³anek rozwoju regionów
w procesie europejskiej integracji. Dlatego uwaga skupiona zosta³a na aktualnych
praktycznych, funkcjonalnych uwarunkowaniach rozwoju regionów w ramach
Wspólnoty Europejskiej, poczynaj¹c od drugiej po³owy lat 70. Jest to okres narodzin wspólnotowej polityki regionalnej w zwi¹zku z nasilonym przebiegiem procesów demokratyzacji i decentralizacji gospodarki pañstw zachodnioeuropejskich.
Sprzyja³a temu równie¿ transformacja tradycyjnych mechanizmów oddzia³ywania
scentralizowanego systemu pañstwa na rozwój spo³eczny i gospodarczy. W nurcie
tych przemian wspieranie rozwoju regionalnego cechuje nowa dynamika w podejciu do stymulowania wzrostu gospodarczego w wysoko rozwiniêtych krajach zachodnich, w tym g³ównie europejskich. Procesom tym sprzyja zwiêkszanie uprawnieñ samorz¹dów terytorialnych w zakresie zarz¹dzania rozwojem gospodarki regionalnej. Poczynaj¹c od lat 90. te zjawiska i tendencje coraz wyraniej dostrzegalne s¹ tak¿e w Polsce. Rozwój obserwowanych procesów nie tylko wiadczy o znacz¹cej i rosn¹cej roli regionów w integracji europejskiej, lecz jednoczenie stanowi
o ich aktualnoci i wa¿noci dla praktyki ¿ycia gospodarczego w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce.
Wspólnotowa polityka regionalna, nieod³¹cznie zwi¹zana z rozwojem regionów,
z powodzeniem kszta³tuje siê w Europie Zachodniej od ponad trzydziestu lat. Wiele
powodów wskazuje, ¿e powinna ona ewoluowaæ w kierunku zwiêkszenia jej efektywnoci i skutecznoci w realizacji wa¿nych zadañ integracyjnych. Cele te mog¹
byæ osi¹gane nie tylko przez zapewnienie niezbêdnych rodków finansowych, lecz
przede wszystkim dziêki prawno-instytucjonalnej dojrza³oci, kompetencji, aktywnoci i sprawnoci podmiotów programuj¹cych oraz wdra¿aj¹cych projekty i przedsiêwziêcia na rzecz spójnoci spo³ecznej, gospodarczej i terytorialnej Europy.
Dla zachowania pewnej równowagi i niezbêdnej w opracowaniach naukowych
relatywizacji prezentacji nowych zjawisk i tendencji w rozwoju regionów wspieranych z zasobów unijnego bud¿etu rodkami pomocy strukturalnej, w wielu miejscach przytaczane s¹ wa¿niejsze argumenty zarówno zwolenników, jak i przeciwników kreowania i umacniania w ten sposób procesów regionalizacji Europy. Ci
ostatni uwa¿aj¹, ¿e postêpuj¹ca dynamicznie globalizacja gospodarki wiatowej na
pierwszym planie nie stawia bynajmniej przed Uni¹ potrzeby wspomagania rozwoju zdolnoci konkurencyjnych najubo¿szych regionów. Polityka ta jest oceniana
wiêc jako ma³o efektywna z punktu widzenia europejskiej wartoci dodanej i z tego
wzglêdu postulowane jest skoncentrowanie rodków na wspomaganiu najbardziej
rozwiniêtych regionów  w celu zwiêkszenia w ten sposób potencja³u konkurencyjnoci gospodarki unijnej jako pewnej ca³oci  na rzecz szybszego wzrostu europejskiego PKB. Podobne priorytety zosta³y sformu³owane w przyjêtej przez Uniê
turami europejskimi, [w:] Z. Miko³ajewicz (red.), Strategiczne problemy rozwoju regionalnego w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1995, 282290.
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w 2000 roku tzw. Strategii Lizboñskiej. Zestawienie tych, zasadniczo odmiennych
pogl¹dów, mo¿e zachêcaæ do samodzielnej  z punktu widzenia racjonalnoci ekonomicznej i s³usznoci politycznej  konfrontacji i dokonywania oceny obu koncepcji tej czêci unijnej polityki gospodarczej zorientowanej proregionalnie, która
finansowana jest rodkami wspólnotowymi.
Przed przejciem do obszerniejszego wprowadzenia omawiaj¹cego, miêdzy innymi strukturê i g³ówne tezy pracy, chcia³bym serdecznie podziêkowaæ za merytoryczne wsparcie Pani Profesor dr hab. Miros³awie Klamut, która podjê³a siê zrecenzowania niniejszego opracowania. Jej wnikliwe i cenne uwagi krytyczne przyczyni³y siê do skorygowania i udoskonalenia jego pierwotnej wersji.
Monografia, oprócz omawiaj¹cego g³ówne tezy, obszernego merytorycznego
wprowadzenia, sk³ada siê z czterech rozdzia³ów. Tworz¹ one spójn¹ ca³oæ, eksponuj¹c¹ obiektywne procesy i tendencje rosn¹cego znaczenia i pozycji regionów oraz
unijnej polityki regionalnej w jednocz¹cej siê Europie, w tym w Polsce. Poniewa¿
badania przeprowadzono ze szczególnym uwzglêdnieniem polskiego punktu widzenia, wykorzystano w nich przede wszystkim aktualne publikacje czo³owych
regionalistów  g³ównie ekonomistów polskich, ale tak¿e licznych specjalistów zagranicznych. Wymienianie ich w tym miejscu by³oby powtarzaniem nazwisk wszystkich znamienitych autorów, gdy¿ s¹ oni skrupulatnie przytaczani w odnonych
przypisach, a ponadto w szczegó³owym spisie wykorzystanej literatury przedmiotu, której dobór pozwoli³ na szerok¹ i krytyczn¹ konfrontacjê ró¿nych, zdaniem
autora najbardziej miarodajnych, punktów widzenia. Z analizy tej wydaje siê wy³aniaæ obraz nowych  regionalnych podmiotów dzia³alnoci gospodarczej w Europie oraz formowania siê nowej  regionalnej struktury instytucjonalnej procesów
integracyjnych.
W rozdziale pierwszym, powiêconym g³ównie przes³ankom rozwoju regionów
w warunkach integracji gospodarczej, podjêto próbê sformu³owania pojêæ m.in.
regionu, rozwoju regionalnego i regionalizacji. Jak siê okazuje, nie jest to ³atwe zadanie, lecz dla potrzeb metodologicznych opowiedzenie siê za  w miarê precyzyjnym  rozumieniem tych terminów wydaje siê byæ konieczne, tym bardziej, ¿e wiedza ta mo¿e stanowiæ podstawê i uzupe³nienie do rozwa¿añ na temat formowania
siê nowej instytucjonalnej architektury funkcjonowania regionów w Europie. Sprzyjaj¹ temu zarówno konwencje Rady Europy, jak i polityka regionalna Unii Europejskiej. Na szczególn¹ uwagê w tej czêci pracy zas³ugiwaæ mo¿e teza o postêpuj¹cej
regionalizacji przestrzeni spo³eczno-gospodarczej pañstw cz³onkowskich Unii. Wiele
tradycyjnych funkcji pañstwa wydaje siê byæ ograniczonych przez integracjê gospodarcz¹. Wprowadzane w krajach cz³onkowskich innowacje ustrojowe w postaci pañstwa regionalnego we W³oszech, Hiszpanii i Belgii mog¹ byæ potwierdzeniem,
¿e restrukturyzacjê systemów zarz¹dzania terytorialnego determinuj¹  niezbêdne
w warunkach integracji  dostosowania organizacyjne. Zwi¹zane z nimi tendencje
decentralizacyjne tak¿e w pañstwach unitarnych, w tym w Polsce, powoduj¹, ¿e
zwiêksza siê iloæ podmiotów wp³ywaj¹cych na rozwój regionalny.
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Jednym z najwy¿szej rangi dowartociowañ zwiêkszaj¹cej siê roli i pozycji regionów w systemie zarz¹dzania europejskiego, oceniane jest powszechnie utworzenie  na mocy Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht  Komitetu Regionów
jako organu doradczego w procesie decyzyjnym Wspólnot Europejskich. Jest to niew¹tpliwie najwa¿niejsza, nowa instytucja polityczna i jednoczenie wa¿ny instrument struktur terytorialnych w procesach integracji i regionalizacji Europy. Regionalizacjê systemów polityczno-terytorialnych autor postrzega tak¿e jako rezultat
obiektywnego w warunkach rynkowych, oddolnego zjawiska dynamizuj¹cego
dzia³alnoæ regionów. Tendencje regionalizacyjne w pañstwach europejskich s¹ jednoczenie wyrazem praktycznego zastosowania zasady subsydiarnoci i stanowi¹
one przejaw nowego, proregionalnego nurtu procesów integracyjnych w Europie.
Spo³eczno-gospodarcza racjonalnoæ w realizacji zadañ publicznych w wietle zasady pomocniczoci polega na tym, ¿e powinny one byæ wykonywane na takim
szczeblu zarz¹dzania terytorialnego, który jest w stanie uczyniæ to najsprawniej.
Tezê tê potwierdza przede wszystkim zwiêkszaj¹ca siê prorynkowa orientacja i coraz
wy¿sza efektywnoæ dzia³alnoci korporacji gospodarczych struktur terytorialnych.
Cech¹ specyficzn¹ aktualnej struktury gospodarczej regionów jest bowiem wieloæ
form aktywnoci ekonomicznej i róde³ generowania wartoci dodanej, wród których ronie rola sfery miêdzynarodowej wspó³pracy gospodarczej. Z tego te¿ wzglêdu wydaje siê uzasadnione postrzeganie funkcjonowania struktur regionalnych
gospodarki narodowej równie¿ jako sui generis terytorialnych subsystemów tej gospodarki  nie tylko z punktu widzenia efektywnoci, ale tak¿e wp³ywu rozwoju
regionów na wzrost gospodarczy i dobrobyt spo³eczny.
Drugi rozdzia³ otwiera charakterystyka celów, zasad i instrumentów polityki
regionalnej Unii. Jest to fundamentalna wiedza dla dalszych rozwa¿añ, poniewa¿
bez przyjêcia okrelonej terminologii trudno by³oby objaniæ (i zrozumieæ) w jaki
sposób polityka regionalna ma sprostaæ wyzwaniom integracyjnym. Warto zwróciæ uwagê, ¿e w tej czêci opracowania prezentowane jest spojrzenie na politykê
regionaln¹ jako nurt i przejaw wspólnotowej polityki gospodarczej, kreowanej na
bazie unijnego bud¿etu, za fundusze strukturalne Unii Europejskiej widziane byæ
mog¹ jako strategiczny instrument ekonomiczny i ród³o finansowania priorytetowych celów tej polityki.
W tym miejscu trzeba przypomnieæ, ¿e Unia Europejska nie prowadzi samodzielnie ponadnarodowej (bêd¹cej przedmiotem jej wy³¹cznych kompetencji) polityki gospodarczej, rozumianej relatywnie szeroko i obejmuj¹cej politykê fiskaln¹
(bud¿etow¹), pieniê¿n¹, zatrudnienia, przemys³ow¹, naukow¹ itp. Polityka gospodarcza nie jest scentralizowana tak¿e w ramach  powo³anej do ¿ycia w 1999 roku
 Unii Gospodarczo-Walutowej. Polityka gospodarcza sensu largo znajduje siê w
kompetencji pañstw cz³onkowskich i w ramach Unii jest prowadzona za pomoc¹
tzw. metody miêdzyrz¹dowej  w postaci koordynacji narodowych polityk gospodarczych. W systemie koordynacji  g³ównie na gruncie konsensusu i kompromisu, Unia jedynie oddzia³uje na polityki gospodarcze pañstw cz³onkowskich w taki
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sposób, aby realizowa³y one ustalone zasady3 i by³y zorientowane na osi¹ganie
okrelonych wskaników  przede wszystkim tzw. wskaników konwergencji makroekonomicznej, zapewniaj¹cych stabilnoæ cen oraz równowagê finansów publicznych  g³ównie w celu zapobiegania dysharmonii funkcjonowania obszaru tzw. strefy
euro.
Przedstawiaj¹c genezê i dynamiczny rozwój proregionalnej orientacji wspólnotowej polityki gospodarczej (w przeciwieñstwie do bêd¹cej jedynie przedmiotem koordynacji pozosta³ych, stanowi¹cych zdecydowan¹ wiêkszoæ obszarów szeroko pojmowanej polityki gospodarczej, bêd¹cej w wy³¹cznej gestii pañstw cz³onkowskich), autor skupia siê wy³¹cznie na tym obszarze polityki unijnej, która ma
charakter ponadnarodowy (wspólnotowy) i jest finansowana z bud¿etu Unii Europejskiej  i zwraca uwagê, ¿e wydaje siê ona promowaæ nowy nurt  zregionalizowanego podejcia do procesów integracyjnych na kontynencie europejskim. wiadczy o tym, miêdzy innymi, aktywne wykorzystywanie narzêdzi finansowych w postaci dynamicznie zwiêkszaj¹cych siê (kosztem ograniczeñ wydatków na cele sektorowej Wspólnej Polityki Rolnej) wydatków unijnego bud¿etu, a tak¿e rozwijanie
i doskonalenie instrumentów statystyczno-prawnych tej polityki.
Interesuj¹ce mog¹ okazaæ siê w tym rozdziale tak¿e spostrze¿enia sformu³owane na podstawie badañ instytucjonalnych mechanizmów oraz praktycznych dowiadczeñ polityki regionalnej na przyk³adzie austriackich landów. Niektóre wynikaj¹ce z nich wnioski mog¹ byæ wprawdzie wykorzystywane w proeuropejskiej
polityce struktur terytorialnych w Polsce, jednak z wyranym zastrze¿eniem, ¿e
dowiadczenia te nie mog¹ byæ bezporednio przenoszone na grunt polskiej rzeczywistoci z uwagi na zupe³nie odmienn¹ pozycjê polskich województw w strukturach pañstwa unitarnego i autonomicznych landów Austrii funkcjonuj¹cych w
systemie pañstwa federalnego.
W najwa¿niejszym z merytorycznego punktu widzenia  rozdziale trzecim, oceniaj¹cym aktualne problemy rozwoju regionów i polityki regionalnej w Polsce, poszukiwane s¹ odpowiedzi na szereg strategicznych pytañ. Czy nierównomiernoci
w rozwoju regionalnym Polski s¹ nadmierne w stosunku do miêdzyregionalnych
dysproporcji w Unii Europejskiej? Jakie s¹ najwa¿niejsze determinanty rozwoju regionalnego w Polsce? Czy Narodowy Plan Rozwoju obejmuje równie¿ strategiê
3

Ogólne zasady koordynacji polityk gospodarczych pañstw cz³onkowskich Unii zosta³y sprecyzowane i przyjête Uchwa³¹ Rady Europejskiej w Luksemburgu w grudniu 1997 roku. Tam ustalono równie¿, ¿e systemem koordynacji polityki gospodarczej powinni byæ objêci wszyscy cz³onkowie Unii, gdy¿ s¹ oni uczestnikami jednolitego rynku europejskiego. Ponadto uznano, ¿e koordynacja polityki gospodarczej w ramach Unii powinna byæ oparta na dok³adnym monitoringu
zjawisk makroekonomicznych, prowadzeniu nadzoru nad realizowanymi narodowymi politykami bud¿etowymi oraz reformami strukturalnymi na rynku pracy i rynkach towarów, us³ug i
kapita³u. Odpowiedzialnoæ za koordynacjê i nadzór w zakresie tak pojmowanej polityki gospodarczej przypisano Radzie (ECOFIN) Unii Europejskiej, skupiaj¹cej ministrów finansów i/lub
gospodarki.
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polityki regionalnej w Polsce? Czy jestemy zdolni do maksymalnie pe³nego spo¿ytkowania unijnych funduszów strukturalnych na rzecz realizacji naszych gospodarczych i spo³ecznych priorytetów narodowych? Jakie szanse, korzyci i zagro¿enia niesie ze sob¹ integracja dla polskich regionów w jednocz¹cej siê Europie oraz
czy i w jaki sposób nasz kraj powinien dostosowaæ siê do wymogów integracji uk³adu
regionalnego z Uni¹ Europejsk¹?
Podjêta jest próba udzielenia odpowiedzi tak¿e na wiele innych, roboczych pytañ badawczych, w szczególnoci za sformu³owane s¹ wnioski, wynikaj¹ce z analizy wp³ywu funkcjonowania funduszów strukturalnych na mo¿liwoci i konsekwencje ich wykorzystania w kontynuacji transformacji systemowej w Polsce. Postawiona zosta³a miêdzy innymi teza o kontrowersyjnej zbie¿noci pomiêdzy wyzwaniami i problemami rozwojowymi polityki gospodarczej w Polsce z nowoczesn¹
strategi¹ obecnej unijnej polityki anga¿owania funduszów strukturalnych do osi¹gania wzrostu gospodarczego przez podnoszenie zdolnoci konkurencyjnych gospodarki przede wszystkim w ogniwach uk³adu regionalnego. Na tym tle wysuniêto (wymagaj¹c¹ jednak gruntownych, odrêbnych, dodatkowych badañ i dowodów) ogólnie sformu³owan¹ hipotezê, ¿e w prze³omowym dla naszego kraju okresie pe³niejszej integracji z Uni¹ Europejsk¹ wykorzystanie funduszów strukturalnych dla przyspieszenia transformacji systemowej w Polsce bêdzie wymuszaæ reorientacjê polityki gospodarczej na rzecz prorozwojowej racjonalnoci strukturalnej
i przyczyniaæ siê do czêciowego odchodzenia od uznawanych dotychczas za
nadrzêdne priorytetów makroekonomicznych pañstwa. Potwierdzeniem zasadnoci podobnego podejcia wydaje siê byæ przywi¹zywanie coraz wiêkszej wagi
w szczególnoci do dwóch wa¿nych mechanizmów determinuj¹cych rozwój spo³eczno-gospodarczy  przedsiêbiorczoci i konkurencyjnoci struktur terytorialnych
jako mechanizmów endogenicznego rozwoju regionów. W trzecim rozdziale zaprezentowano ocenê z tymi czynnikami zwi¹zanych  tendencji i dylematów rozwoju województw i polityki regionalnej pañstwa, a tak¿e szans i zagro¿eñ dla polskiej transformacji w wietle aktualnych oraz przewidywanych uwarunkowañ unijnej i polskiej polityki regionalnej.
Podsumowaniem pracy jest, zawieraj¹cy zestawienie wniosków (ze szczególnym
uwzglêdnieniem rekomendacji dla Polski), rozdzia³ czwarty. Przedstawiono w nim
uogólnienia na temat przysz³oci polityki regionalnej oraz g³ównych teoretycznych
wyborów i perspektyw rozwoju regionów jako nowych struktur terytorialnych procesów integracyjnych i podmiotów dzia³alnoci gospodarczej w Unii Europejskiej.
Sporód wielu tez i wniosków na szczególn¹ uwagê wydaje siê zas³ugiwaæ pytanie, czy skutecznoæ polityki unijnej w realizacji celów rozwoju regionalnego wydaje siê byæ dostateczn¹ rêkojmi¹ kontynuacji regionalistycznego nurtu procesów
europejskiej integracji. W zwi¹zku z tym uwypuklone s¹ te¿ najwa¿niejsze spostrze¿enia, skojarzone z ujawnieniem nowej cie¿ki procesów integracyjnych zwi¹zanej
z regionalizacj¹ dzia³alnoci spo³eczno-gospodarczej w Europie. Wynika ona z samej logiki konstrukcji jednolitego rynku europejskiego, który z za³o¿enia ma z jednej strony scalaæ, a z drugiej strony w pewnym sensie dezintegrowaæ, czyli co naj-
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mniej nie umacniaæ odrêbnoci segmentów narodowych gospodarstw wspólnego
rynku. W nastêpstwie tego procesu formuje siê nowy system rynków gospodarek
regionalnych  jednolity rynek Europy regionów. St¹d wynikaj¹ okrelone rekomendacje dla proregionalnej orientacji polityki gospodarczej w Polsce. Zwiastunem
podobnego kierunku rozwoju tej polityki mo¿e byæ na przyk³ad fakt, ¿e na pocz¹tku 2004 roku, sporód szesnastu nowych polskich regionów  jeszcze przed formalnym cz³onkostwem Polski w Unii  ju¿ dziesiêæ posiada³o swoje kosztowne
misyjne przedstawicielstwa dyplomacji gospodarczej w Brukseli, któych zadaniem jest pozyskiwanie unijnych funduszów na rozwój spo³eczno-gospodarczy
województw. wiadczyæ to mo¿e tak¿e o kryzysie zaufania do mo¿liwoci uzyskiwania efektywnego wsparcia dla celów rozwoju regionalnego ze strony polityki
gospodarczej pañstwa, jak i mo¿e byæ postrzegane jako przejaw determinacji polskich województw na rzecz aktywnego bezporedniego udzia³u w procesach europejskiej integracji  wyranie orientowanej proregionalnie.
Praca stanowi w polskiej literaturze przedmiotu pierwsz¹ próbê zwiêz³ej prezentacji nowych aspektów polityki regionalnej, ze szczególnym wyeksponowaniem
jej ekonomicznych i politycznych przes³anek oraz implikacji z punktu widzenia roli
regionów i regionalizacji w procesie jednoczenia Europy. Ocenê tych zjawisk cechuj¹ zatem walory nowego podejcia, które zwi¹zane jest w szczególnoci z tak¹
okolicznoci¹, ¿e ju¿ same procesy integracji naszego kraju z Uni¹ Europejsk¹ maj¹
niezwykle dynamiczny i unikalny charakter dziejowy, gdy¿ ³¹cz¹ siê one w Polsce
z transformacj¹ systemow¹, której jednym z g³ównych kierunków jest dostosowanie do wymogów cz³onkostwa w Unii Europejskiej. W wielu miejscach monografia
mo¿e byæ wiêc postrzegana jako niekonwencjonalna, lecz zdaniem autora bêdzie
po¿yteczna nawet wówczas, gdy niektóre dyskusyjne jej w¹tki i tezy stan¹ siê inspiracj¹ do o¿ywczego i krytycznego spojrzenia na nowe, typowo europejskie, zjawiska i procesy rozwoju regionalnego, w tym mo¿liwoci funkcjonowania i rozwoju innowacyjnego poziomu integracyjnego unii regionów Europy.
Mo¿na te¿ zauwa¿yæ, ¿e wprowadzenie do opracowania tego typu analizy zjawisk i procesów integracyjnych mo¿e wp³ywaæ inspiracyjnie nie tylko na pog³êbienie wiedzy, lecz tak¿e na poszerzenie warsztatu badawczego europejskich studiów
strategicznych. Nale¿y jednak w sposób nie pozostawiaj¹cy w¹tpliwoci podkreliæ, ¿e wskazywane tendencje umacniania pozycji regionów w europejskich procesach integracyjnych, spotykane ju¿ w literaturze przedmiotu, miêdzy innymi pod
postaci¹ has³a-sloganu Europy regionów maj¹ obecnie wartoæ jedynie hipotetyczn¹, gdy¿ nie jest to aktualnie z pewnoci¹ ani g³ówny kierunek, ani te¿ g³ówny cel rozwoju polityki regionalnej Unii Europejskiej. Nigdy nie by³o bowiem zadaniem tej polityki  w najmniejszym nawet zakresie  wiadome, instrumentalne
konstruowanie nowego systemu politycznego w oparciu o uk³ad regionalny, tym
bardziej, ¿e Unia Europejska nawet nie definiuje pojêcia regionu i odnosi siê do tej
kategorii neutralnie, pozostawiaj¹c j¹ swobodnym uregulowaniom pañstw cz³onkowskich, które maj¹ decyduj¹cy wp³yw na rozwój regionów i dostosowania polityki regionalnej do wymogów integracji europejskiej.
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Studia nad nowymi uwarunkowaniami rozwoju regionów w integruj¹cej siê
Europie oraz niezbêdnymi dostosowaniami w polityce unijnej wydaj¹ siê byæ po¿¹danymi ze wzglêdów pragmatycznych, dlatego celem opracowania jest nie tylko przybli¿enie wiedzy na temat wa¿nych, aktualnych zagadnieñ europejskich procesów integracyjnych pod k¹tem roli w nich regionów, w tym nowych polskich województw i polityki regionalnej w naszym kraju, ale tak¿e zainspirowanie, miêdzy
innymi studentów, polityków gospodarczych, a tak¿e praktyków ¿ycia ekonomicznego do samodzielnych ocen i przemyleñ w celu podejmowania dojrza³ych wyborów zwi¹zanych z rozwojem regionów i regionaln¹ polityk¹ spo³eczno-gospodarcz¹ w strukturach Unii Europejskiej oraz w globalizuj¹cej siê gospodarce polskiej i europejskiej.
Znakomit¹ okazj¹ do oceny strategicznych funkcji regionów oraz jednej z g³ównych polityk unijnych  polityki regionalnej w zarz¹dzaniu gospodark¹ europejsk¹
i polsk¹ s¹ tocz¹ce siê obecnie gor¹ce debaty nad wizj¹ rozwoju naszego kraju w
ramach Unii Europejskiej. Wiadomo bowiem, ¿e polityka ta determinuje w coraz
wiêkszym stopniu wzrost ka¿dej gospodarki narodowej, regionalnej oraz tzw. gospodarki unijnej.
W opracowaniu podjêto wiêc próbê udzielenia odpowiedzi na pytania, które od
wielu lat nurtuj¹ zarówno ekonomistów, jak i polityków. Na przyk³ad, czy i w jaki
sposób unijna polityka regionalna wp³ywa na rozwój regionów w warunkach europejskiej integracji? Czy regiony wewnêtrzne poszczególnych pañstw powinny
aktywnie w³¹czaæ siê do nowego, europejskiego miêdzynarodowego podzia³u pracy? W jaki sposób kraje i ich regiony maj¹ funkcjonowaæ w nowym systemie stosunków gospodarczych w ramach Unii Europejskiej? Jakie lekcje p³yn¹ z dowiadczeñ innych pañstw cz³onkowskich Unii dla Polski i innych krajów transformacji
z regionu Europy rodkowej i Wschodniej, które zosta³y poddane przyspieszonej
liberalizacji i otwieraniu swoich gospodarek na wspó³pracê miêdzynarodow¹?
Do wa¿nych zadañ opracowania nale¿y te¿ identyfikowanie przes³anek i mechanizmów rozwoju regionów oraz oddzia³ywania unijnej polityki regionalnej na
stymulowanie wzrostu gospodarczego poprzez zwiêkszenie wymiaru regionalnego dzia³alnoci gospodarczej w Europie. Innymi s³owy, jest to tak¿e pewien przyczynek do rozwi¹zywania fundamentalnego dylematu wyboru: preferowania makroekonomicznych b¹d strukturalnych priorytetów i mechanizmów wzrostu gospodarczego4. Wyjciow¹ hipotez¹ jest twierdzenie, ¿e wyznacznikiem subtelnej
konstrukcji fundamentów jakociowo nowych funkcji regionów s¹ przede wszystkim implikacje (natomiast w ¿adnej mierze wiadome za³o¿enia i programowe cele)
polityki regionalnej Unii Europejskiej. Polityka ta promuje bowiem rozwój nowoczesnego typu powi¹zañ regionów w systemie miêdzynarodowego podzia³u pra4

B. Winiarski, Konkurencyjnoæ gospodarki jako wyzwanie dla polityki makroekonomicznej i regionalnej
w Polsce w perspektywie integracji europejskiej, [w:] J. Tomidajewicz (red.), Polityka gospodarcza w
procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznañ
2003, 6174.
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cy w ramach europejskiego jednolitego rynku. Tak wiêc zwi¹zek unijnej polityki
regionalnej z rozwojem nowego typu uk³adów gospodarczych w Europie, aczkolwiek nie ma on cech bezporednich relacji i zale¿noci, wydaje siê byæ oczywisty.
Wynika on bowiem g³ównie z celów europejskiej integracji, która ma, miêdzy innymi, prowadziæ do tworzenia nowego systemu europejskich powi¹zañ gospodarczych w wymiarze regionalnym, lecz przy udziale polityki ustalanej z poszczególnymi krajami.
Warto w zwi¹zku z tym odnotowaæ, ¿e pañstwa  nie tylko w Europie  ju¿ od
kilku dziesiêcioleci przesta³y byæ wy³¹cznym podmiotem miêdzynarodowych stosunków gospodarczych. Malej¹ce relatywnie znaczenie pañstw w systemie miêdzynarodowych obrotów gospodarczych5 mo¿na zaobserwowaæ w szczególnoci w
ostatnich dwóch dekadach XX wieku. Gospodarki narodowe staj¹ siê ju¿ tylko jednym z najwa¿niejszych podmiotów, obok coraz aktywniejszych transnarodowych
korporacji (TNK), ró¿nego typu przedsiêbiorstw, instytucji oraz gospodarek regionów, aglomeracji miejskich, miast, gmin oraz wielu innych struktur terytorialnych
poszczególnych pañstw6.
W latach dziewiêædziesi¹tych XX w. oraz na pocz¹tku XXI wieku w sposób szczególny na rozwój dzia³alnoci gospodarczej regionów wp³ynê³o wprowadzenie wspólnej waluty na obszarze krajów Unii Europejskiej. Mo¿na to oceniaæ nie tylko w kategoriach symbolu nowej ery  odchodzenia od gospodarczego nacjonalizmu, gdy¿
orodkiem wa¿nych decyzji w polityce walutowej przestaje byæ narodowa gospodarka, a staje siê nim gospodarka europejska, miêdzynarodowa. Rynki dwunastu
pañstw cz³onkowskich eurolandu utraci³y wiêc jeden z najwa¿niejszych atrybutów narodowoci  walutê. Przesta³y one byæ z tego punktu widzenia w pe³ni rynkami narodowymi, lecz staj¹ siê  podobnie jak rynki regionów poszczególnych
pañstw  segmentami geograficznymi rynku miêdzynarodowego (europejskiego).
Ma to nie tylko znaczenie gospodarcze, ale tak¿e jest silnym bodcem do politycznej integracji Europy, w której ronie znaczenie struktur regionalnych. Zanika bowiem wa¿ny materialny wyznacznik narodowej suwerennoci  waluta, tak jak na
mocy Traktatu z Maastricht wydaje siê powoli uchodziæ w przesz³oæ narodowy
paszport (upowszechniony w czasach I wojny wiatowej), na którym obecnie zapis narodowoci zajmuje drugie miejsce po identyfikacji europejskiej.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e prezentowana analiza jest prób¹ okrelenia czynników i zdefiniowania nowych tendencji rozwoju, a nie jest jej celem tworzenie wizji idealnych
rozwi¹zañ nowego typu euroregionalnych stosunków gospodarczych i nowego
systemu politycznego czy te¿ nowego ³adu instytucjonalnego w Europie  w d³ugiej, bli¿ej nie okrelonej perspektywie. Innymi s³owy, chodzi tak¿e o wyekspono5
6

A. Lipowski, Ma³a otwieraj¹ca siê gospodarka wobec wyzwañ XXI w.  ku realistycznym podstawom
polityki gospodarczej, Ekonomista, nr 3, 2003.
Przez struktury (wspólnoty) terytorialne w niniejszym opracowaniu nale¿y rozumieæ przede
wszystkim regiony (a w Polsce  województwa). W zasadzie jednak s¹ to wszystkie jednostki
samorz¹du terytorialnego (które s¹ najczêciej jednoczenie podmiotami w³adzy publicznej), usytuowane poni¿ej rz¹du centralnego (a wiêc w przypadku Polski  tak¿e powiaty i gminy).
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wanie niejednokrotnie nie dostrzeganych aspektów wp³ywu unijnej polityki regionalnej na budowê nowych struktur jednolitego rynku europejskiego7, a tak¿e sformu³owanie wynikaj¹cych st¹d wniosków dla Polski na etapie kontynuacji prointegracyjnej transformacji. Tym bardziej, ¿e mo¿na mówiæ o istotnej zbie¿noci pomiêdzy wyzwaniami i problemami rozwojowymi naszego kraju z nowoczesn¹ strategi¹ obecnej unijnej polityki anga¿owania funduszów strukturalnych do osi¹gania wzrostu gospodarczego poprzez podnoszenie zdolnoci konkurencyjnych regionów8.
Rozwój gospodarczy polskich województw w wietle aktualnych oraz przewidywanych uwarunkowañ polityki regionalnej Unii Europejskiej mo¿e stanowiæ dodatkow¹ szansê zwiêkszenia tempa wzrostu gospodarczego. Nowy ³ad ekonomiczny,
jaki formuje siê w Polsce od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych oparty jest bowiem na
podstawach rynkowych. Jego wielkim wyzwaniem jest znalezienie rozwi¹zañ, które
nie bêd¹ wywo³ywaæ sprzecznoci w polityce rozwoju regionalnego, zorientowanej
na efektywnoæ ekonomiczn¹. Dlatego te¿ dowiadczenia Unii w zakresie polityki
na rzecz rozwoju regionalnego s¹ dla Polski niezmiernie wa¿ne na etapie g³êbszego
w³¹czania siê naszego kraju do procesów integracyjnych w Europie.
Integracja miêdzynarodowa, podobnie jak globalizacja, jest kojarzona najczêciej
z internacjonalizacj¹ dzia³alnoci gospodarczej, z handlem miêdzynarodowym,
z przep³ywami inwestycyjnymi. A wiêc odnosi siê do sfery ekonomicznej i polega
na stopniowym jednoczeniu siê gospodarek krajowych w systemie miêdzynarodowej wspó³pracy gospodarczej, zmierzaj¹cej do powstania gospodarki europejskiej.
Przejcie od gospodarek narodowych do  z natury miêdzynarodowej  gospodarki europejskiej, w jednym gigantycznym, rewolucyjnym skoku nie jest jednak
mo¿liwe. W rezultacie procesów ewolucyjnych zadanie to jest realizowane etapowo i fragmentarycznie przez politykê integracyjn¹  w ewolucyjnym procesie wiod¹cym ku szeroko pojmowanej gospodarce europejskiej.
W obecnej fazie integracji w Europie, w której rolê wiod¹c¹ pe³ni Unia Europejska, chyba s³usznie unionizacja wydaje siê byæ w³aciwszym okreleniem wspó³czesnego etapu tej integracji9. Unionizacja odnosi siê do procesu dynamicznej
gospodarczej, technologicznej i spo³eczno-kulturowej integracji pañstw cz³onkow7

8

9

W opracowaniu wymiennie stosowane s¹ jako w znacznym uproszczeniu równoznaczne takie
terminy jak wspólny rynek, jednolity rynek, jednolity rynek wewnêtrzny, jednolity rynek europejski itp., aczkolwiek w cis³ej interpretacji wystêpuj¹ miêdzy tymi kategoriami pewne, nawet
istotne ró¿nice.
W Polsce do najbardziej znanych w tej dziedzinie nale¿y zaliczyæ szereg fundamentalnych projektów badawczych zrealizowanych w Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu pod kierunkiem
Profesor Miros³awy Klamut. Zob. np. M. Klamut (red.) Konkurencyjnoæ regionów, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu, Wroc³aw, 1999; M. Klamut (red.) Polityka budowy regionu konkurencyjnego. Strategiemodele postêp technologiczny, Wyd. AE we Wroc³awiu, Wroc³aw 2000;
M. Klamut i L. Cybulski (red.), Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjnoci regionów, Wydawnictwo AE we Wroc³awiu, Wroc³aw 2000.
A. Kukliñski, Unionizacja polskiej przestrzeni [w:] A. Kukliñski (red.), Problematyka przestrzeni
europejskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1997, 101112.
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skich Unii. Unionizacja oznacza jednoczenie stopniowy wzrost wymiany handlowej i wspó³pracy gospodarczej, zarówno wewn¹trz Unii Europejskiej, jak i miêdzy Uni¹ oraz innymi, przede wszystkim europejskimi krajami, zw³aszcza za znajduj¹cymi siê na drodze do cz³onkostwa w tym ci¹gle rozszerzaj¹cym siê ugrupowaniu integracyjnym. Jednym z przejawów i konsekwencji unionizacji, ograniczaj¹cej funkcje pañstw cz³onkowskich Unii, wydaje siê byæ wzrost funkcjonalnego,
administracyjno-organizacyjnego, gospodarczego i politycznego znaczenia regionów oraz innych struktur terytorialnych.
Co siê za tyczy samego charakteru rozwoju regionów nale¿y podkreliæ, ¿e
w warunkach liberalnego kapitalizmu rozwój gospodarczy i spo³eczny nastêpuje
z regu³y w sposób nierównomierny. Jest on rezultatem dzia³ania mechanizmów rynkowych. W rywalizacji wygrywaj¹ silniejsze podmioty gospodarcze i gospodarki
regionów oraz krajów wysoko rozwiniêtych, powiêkszaj¹c swój poziom dobrobytu. W skali globalnej g³ówne pozycje aktywnych orodków-centrów wzrostu gospodarczego zajmuj¹ pañstwa Triady. Innym regionom wiata i krajom, które nie
potrafi¹ sprostaæ narastaj¹cej konkurencji, przypada zatem pe³nienie podrzêdnych
funkcji otoczenia, niejednokrotnie o charakterze peryferyjnym  zw³aszcza w sytuacji, kiedy znajduj¹ siê one na znacznie ni¿szym poziomie rozwoju oraz po³o¿one
s¹ z dala od centralnych orodków gospodarczych i rynków zbytu. Dlatego te¿
zwiêkszaj¹ siê nierównoci w rozwoju i dysproporcje, które przyczyniaj¹ siê, z jednej strony, do utrwalania, a z drugiej strony  tak¿e do pog³êbiania podzia³ów na
obszary ubogie i zacofane oraz bogate i wysoko rozwiniête.
Na przekór teorii neoliberalnej, zak³adaj¹cej dostateczn¹ skutecznoæ rynkowych
mechanizmów w zachowaniu i przywracaniu równowagi w rozwoju, ujawni³a siê
w latach osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku tendencja szczególnie dynamicznego powiêkszania siê dysparytetów rozwojowych miêdzy krajami i regionami najwy¿ej rozwiniêtymi i pozosta³ymi. Ilustracj¹ narastaj¹cych dysproporcji w rozwoju spo³eczno-gospodarczym jest czêsto przytaczane takie oto zestawienie: 1/5 ludnoci wiata wytwarza a¿ 4/5 produktu globalnego. Obecne szacunki wskazuj¹, ¿e te 80% globalnego produktu wytwarza ju¿ tylko 15% ludnoci
wiata. W tym procesie, nie tylko gospodarka wiatowa, lecz tak¿e gospodarki narodowe, funkcjonuj¹ce w ramach Triady, staj¹ siê coraz mniej spójne. Nierównoci rozwojowe i dochodowe pog³êbiaj¹ siê tak¿e wewn¹trz poszczególnych pañstw.
Zjawiska dyferencjacji najdotkliwiej odczuwaj¹ spo³eczeñstwa i regiony najbiedniejsze oraz tzw. kraje transformacji, w których wystêpuje najwiêksza polaryzacja ubóstwa. Jednoczenie najbardziej znacz¹co utrwalaj¹ siê bieguny dobrobytu w krajach i regionach wysoko rozwiniêtych, które w najwiêkszym stopniu korzystaj¹ ze
swobody miêdzynarodowej wymiany towarowej, przep³ywów us³ug, kapita³u i si³y
roboczej, w zwi¹zku z czym mówi siê nawet o dualnym rozwoju gospodarki. Powiêkszaj¹ce siê nierównomiernoci w wyniku swobodnej samoregulacji rynkowej
powoduj¹, ¿e obszary bogate cechuje znacznie wy¿sza produktywnoæ, rozwijaj¹
siê one szybciej, natomiast regiony biedne uzale¿niaj¹ siê gospodarczo od nich i
pogr¹¿aj¹ siê w stagnacji. W tej sytuacji interwencjê publiczn¹ postrzega siê jako
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najskuteczniejszy sposób przeciwdzia³ania nastêpstwom mechanizmów b³êdnego ko³a, w szczególnoci w regionach zmarginalizowanych10.
Tak¿e Unia Europejska w ostatnich dekadach XX stulecia uzna³a, ¿e do g³ównych wyzwañ, z którymi powinna siê zmierzyæ, obok takich, jak liberalizacja handlu i globalizacja rynków, umacnianie pozycji politycznej i ekonomicznej w wiecie, jest tworzenie warunków dla równomiernego rozwoju poprzez ograniczanie
bezrobocia i zwiêkszanie spójnoci spo³ecznej, gospodarczej i terytorialnej. Unijna
polityka regionalna, bêd¹ca wyrazem solidarnoci, ma zapobiegaæ powiêkszaniu
siê ekonomicznych i spo³ecznych nierównoci w wymiarze regionalnym. Tym samym polityka ta jest form¹ przeciwstawiania siê izolowaniu i marginalizacji s³abszych ekonomicznie wspólnot i narzêdziem rozwi¹zywanie problemów, wynikaj¹cych z radykalizmu rynkowego globalizacji i socjalnych redukcji.
W drugiej po³owie XX wieku okaza³o siê tak¿e, ¿e dotychczasowe struktury
pañstw sta³y siê za ma³e, aby skutecznie rozwi¹zywaæ problemy o charakterze globalnym, nast¹pi³ zatem dynamiczny rozwój europejskich organizacji miêdzynarodowych i integracyjnych. Jednoczenie scentralizowane administracje pañstw europejskich wydaj¹ siê byæ nadmiernie rozbudowane, aby odgórnie mog³y one
sprawnie rozwi¹zywaæ pojawiaj¹ce siê nowe, jakociowo odmienne problemy spo³eczno-ekonomiczne, zwi¹zane z przemianami struktur gospodarczych oraz skutecznie pobudzaæ rozwój gospodarki, us³ug spo³ecznych czy kultury. Miêdzy innymi dlatego w pañstwach Europy Zachodniej po II wojnie wiatowej zaczêto wprowadzaæ tzw. regiony planistyczne. Mia³y one promowaæ rozwój gospodarczy w skali
ponadlokalnej, gdy¿ dotychczas funkcjonuj¹ce struktury samorz¹du terytorialnego wielu europejskich pañstw wysoko rozwiniêtych sta³y siê zbyt ma³e, aby móc
efektywnie rozwijaæ w skali regionalnej infrastrukturê spo³eczno-gospodarcz¹, na
przyk³ad w zakresie ochrony rodowiska przyrodniczego i prowadziæ ponadlokaln¹ politykê gospodarcz¹11.
W zwi¹zku ze wskazanymi zjawiskami pojawi³ siê w procesie europejskiej integracji charakterystyczny dla wspó³czesnej gospodarki wiatowej globalizacyjny trend
do centralizacji politycznej gestii decyzyjnej, sprzyjaj¹cy rozwojowi du¿ych struktur ekonomicznych. Towarzyszy temu europeizacja nie tylko rynków towarowych
i czynników produkcji, lecz tak¿e kultury. W jednym z opracowañ Parlamentu Europejskiego, wychodz¹cym z za³o¿enia, ¿e pañstwo narodowe traci coraz wiêcej
swoich funkcji przewidziano, ¿e oko³o 80% kompetencji pañstw cz³onkowskich
przejdzie na poziom unijny. Miêdzy innymi te zjawiska prowadz¹ do utraty w³adzy przez ró¿ne krêgi elit politycznych i prowokuj¹ przeciwne tendencje  do innej ni¿ obecna regionalizacji w poszczególnych pañstwach europejskich, wynikaj¹cej z ¿¹dañ statusu wiêkszej samorz¹dnoci i autonomii wysuwanych przez mniejsze struktury terytorialne.
10
11

E. E. Malizia, E.J. Feser, Understanding Local Economic Development, Washington, 1999, 108109.
O. Freeman, Regionalizacja w Europie Zachodniej Seria: Demokracja lokalna w Europie  dowiadczenia praktyczne. Europejska Agencja Wspierania Samorz¹dów Lokalnych, Warszawa, Zeszyt
nr 4, 1991, 11.
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Czêsto stawiana jest w zwi¹zku z tym kwestia: czy ta, wcale nienowa idea jest
dzisiaj jedynie elementem retoryki politycznej czy te¿ mo¿e to byæ wizja nowej koncepcji integracyjnej w Europie? W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie analizowana jest rzeczywistoæ pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, ze zwróceniem
szczególnej uwagi na obiektywne tendencje i nowe zjawiska, a tak¿e ich funkcjonalne uwarunkowania polityczne, ekonomiczne, spo³eczne oraz instytucjonalnoprawne. Miêdzy innymi dlatego, ¿e wed³ug jednej z hipotez autora procesy decentralizacji struktur zarz¹dzania terytorialnego w Europie, w tym tak¿e w Polsce
w okresie transformacji ustrojowej, przybieraj¹ postaæ regionalizacji. Musz¹ one bazowaæ na zasadach racjonalnoci gospodarczej, a wiêc na pragmatycznej argumentacji o ni¿szych kosztach transakcyjnych i wiêkszej skutecznoci czêciowo odpañstwowionych (sprywatyzowanych) i urynkowionych w³adz publicznych,
funkcjonuj¹cych w postaci zdecentralizowanej w warunkach rynkowych jako sui
generis terytorialne korporacje gospodarcze. Podobnie zreszt¹, jak w przypadku
przedsiêbiorstw pañstwowych, które po sprywatyzowaniu dzia³aj¹ samodzielnie
na rynku efektywniej ani¿eli w systemie scentralizowanego zarz¹dzania i finansowania w ramach bud¿etu pañstwa12.
Wspomniane wy¿ej niektóre afiliacje teoretyczne w pierwszej kolejnoci zwi¹zane s¹ z szansami rozwoju, wynikaj¹cymi ze wzrostu znaczenia terytorium jako ród³a przewagi konkurencyjnej. Obecnie mówiæ mo¿na nawet o wy³anianiu siê polityki regionalnej trzeciej generacji, zorientowanej g³ównie na otoczenie niematerialne, tzn. stymulowanie i promowanie powi¹zañ sieciowych, b¹d inaczej  kreowanie niematerialnych zasobów instytucjonalnych okrelonego terytorium. Jej podstawê stanowi¹ najnowsze koncepcje teoretyczne ró¿ni¹ce siê od tradycyjnego postrzegania rozwoju regionalnego w kategoriach optymalnej alokacji zasobów na rzecz procesów kreacji nowych wartoci, maj¹cych swe ród³o w terytorium13. Endogeniczny
potencja³ terytorium w postaci wiedzy i umiejêtnoci stanowi ród³o innowacji. Lecz
warunkiem ,,uruchomienia terytorialnego potencja³u innowacyjnego jest dzia³anie
elementów sk³adowych terytorium w sieci i zachodz¹ce miêdzy nimi interakcje. Sieci wytwarzaj¹ bowiem dynamiczn¹ synergiê kreatywnego wzrostu na zasadzie wzajemnoci14. Dlatego te¿ coraz powszechniej w polityce regionalnej dzia³ania ukierunkowane s¹ na rozwijanie powi¹zañ sieciowych miêdzy podmiotami i instytucjami
12

13

14

A. Pyszkowski, Wewn¹trzkrajowe przes³anki wyboru modelu instytucjonalnego polityki rozwoju regionalnego w Polsce [w:] A. Pyszkowski, J.Szlachta, J. Szomburg, Model instytucjonalny polityki rozwoju regionalnego w Polsce, Polska Regionów (wyd. IBnGR, GdañskWarszawa), nr 11, 2000, 64.
Pojêcie terytorium (odró¿niane od przestrzeni fizycznej, stanowi¹cej jedynie miejsce lokalizacji
dzia³alnoci gospodarczej) jest przy tym definiowane jako obszar zamieszkiwany przez  posiadaj¹c¹ swoj¹ specyfikê  spo³ecznoæ oraz funkcjonuj¹ce w jej ³onie instytucje i podmioty, powi¹zane gêstymi sieciami wzajemnych relacji. Zob. I. Pietrzyk Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w pañstwach cz³onkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000, 2627.
R. Domañski, Nowa koncepcja badañ transformacji uk³adów przestrzenno-gospodarczych: nieliniowa
ewolucja miast i regionów [w:] L. Bagdziñski, M. Marsza³kowska (red.), Gospodarka-Przestrzeñ-rodowisko. Restrukturyzacja transformacyjna i rozwój regionów w perspektywie procesu jednoczenia siê
Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu Miko³aja Kopernika, Toruñ, 1998, 125.
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funkcjonuj¹cymi w regionach, a ponadto tak¿e w uk³adach miêdzyregionalnych. Unia
Europejska promuje i wspiera finansowo zw³aszcza w ramach euroregionów  wspó³pracê miêdzynarodow¹ regionów, która mimo swojej specyfiki, jest emanacj¹ wspó³pracy miêdzy pañstwami, tyle ¿e okazuje siê ona bardziej skuteczna w mniejszej skali.
£atwiej podejmowaæ bowiem wspólne przedsiêwziêcia integracyjne w ramach terytorialnie ograniczonej wspólnoty interesów, wykorzystuj¹c lokalne inicjatywy ni¿ rozwi¹zywaæ problemy w makrowymiarach kooperacji miêdzypañstwowej. Jest to zatem strategiczne wyzwanie i zadanie tak¿e dla polskich regionów, które s¹ ci¹gle jeszcze na drodze do pe³nego upodmiotowienia.
Trzeba zaakcentowaæ, ¿e w procesach regionalizacji tkwi¹ d¹¿enia do upodmiotowienia obywateli, dla których wiadomoæ terytorialnej i regionalnej wiêzi stanowi istotny czynnik politycznego samookrelenia. W latach siedemdziesi¹tych
odradza³y i aktywizowa³y siê bowiem aspiracje etniczne wród wielu ma³ych narodów europejskich, które stawia³y siê w opozycji do scentralizowanego pañstwa
narodowego. W tej sytuacji rz¹dy centralne, zapobiegaj¹c potencjalnym konfliktom,
same inicjowa³y odpowiednie zmiany ustrojowe. Mia³y one na celu nie tylko os³abienie pojawiaj¹cych siê radykalnych d¹¿eñ niepodleg³ociowych, lecz tak¿e wynika³y z potrzeby usprawnienia zarz¹dzania pañstwem i efektywniejszego, zdecentralizowanego proregionalnie wykorzystywania rodków publicznych. Regiony zaczêto postrzegaæ jako nowe ogniwo i niezbêdny szczebel zarz¹dzania sprawami publicznymi. Okaza³o siê, ¿e ustrojowe upodmiotowienie regionów mo¿e
tak¿e skutecznie kanalizowaæ istniej¹ce ruchy irredentystyczne, na przyk³ad hiszpañskiej Katalonii czy Kraju Basków, które mog¹ artyku³owaæ ju¿ w legalnej formie
swoje postulaty funkcjonowania w ramach pañstwa. Ponadto ów proces upodmiotowienia wewnêtrznych struktur terytorialnych pañstw umo¿liwi³ w wiêkszej mierze
³agodzenie konfliktów centrumperyferie, istniej¹cych w Europie Zachodniej, co
sprzyja³o utrzymaniu jednoci pañstwowej. Tak wiêc regionalizacja nie wydaje siê
mieæ na celu jedynie usprawnienia zarz¹dzania pañstwem, lecz niesie ona ze sob¹
daleko id¹ce konsekwencje w wymiarze europejskim  dla realizacji celów integracyjnych, w tym w sferze polityki spójnoci spo³eczno-gospodarczej czy te¿ budowy jednolitego rynku.
Wyeksponowanie tendencji i najwa¿niejszych mechanizmów, zw³aszcza w wymiarze gospodarczo-spo³ecznym i ustrojowym, które we wspó³czesnej Unii Europejskiej kreuj¹ i promuj¹ rozwój regionów, jest tylko jednym z w¹tków opracowania. Jest on cile zwi¹zany z tez¹, ¿e zwiêkszaniu efektywnoci i skutecznoci polityki regionalnej mo¿e sprzyjaæ traktowanie regionalnych struktur terytorialnych
w kategoriach partnerstwa w programowaniu i wdra¿aniu polityki rozwoju regionalnego. Jest to kwestia szczególnie aktualna dla polityki spo³eczno-gospodarczej
Polski w ramach Unii Europejskiej w okresie tworzenia i przyjmowania pierwszej
konstytucji europejskiej i kszta³towania nowych funkcji samorz¹dów terytorialnych
w zjednoczonej Europie15.
15

Na marginesie warto te¿ odnotowaæ, ¿e na spotkaniu konsultacyjnym ówczesnej minister ds.
europejskich Danuty Hübner z marsza³kami województw i innymi przedstawicielami samorz¹-
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Co siê za odnosi do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku,
to powiêca ona samorz¹dowi terytorialnemu wprost 12 artyku³ów (art. 15 i 16 oraz
art. 163 do 172), w tym ca³y rozdzia³ VII. Podjêcie próby wdro¿enia konstytucyjnej
zasady pomocniczoci pañstwa wyró¿nia zdecydowanie nasz kraj w Europie rodkowej jako najbardziej zdecentralizowany w alokacji zadañ publicznych. Tymczasem jednostki samorz¹du terytorialnego w Polsce tocz¹ nieustanne boje o ich zagwarantowane konstytucyjnie uprawnienia. Forum walki o podmiotowoæ ogniw
uk³adu regionalnego s¹ np. ogólnopolskie konferencje wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marsza³ków. Równoczenie za powa¿ne zagro¿enie skutecznoci reform ustrojowych uznaje siê narastanie dysproporcji miêdzy tempem decentralizacji zadañ a przekazywaniem rodków finansowych na ich realizacjê. Samorz¹dy województw podnosz¹ stale kwestiê, ¿e od pocz¹tku ich istnienia, pomimo przypisanej im prawnie podmiotowoci w polityce regionalnej, nie tylko nie
otrzyma³y dostatecznych rodków na rozwój regionalny, ale te¿ nie mog¹ uzyskiwaæ w³asnych dochodów na ten cel.
Nowe polskie regiony wydaj¹ siê byæ zatem u³omnymi podmiotami, gdy¿ nie
tylko nie mog¹ samodzielnie kreowaæ rozwoju regionalnego, lecz tak¿e dotkliwie
odczuwaj¹ brak mo¿liwoci ich partnerskiego uczestnictwa w narodowej i europejskiej polityce regionalnej. Nie jest jeszcze w naszym kraju realizowana w pe³ni
Europejska Karta Samorz¹du Terytorialnego (EKST), gdy¿ struktury terytorialne nie
maj¹ wystarczaj¹cych zasobów finansowych, którymi mog³yby swobodnie dysponowaæ w ramach zakresu uprawnieñ przyznanych im przez konstytucjê lub przez
prawo16.
W zwi¹zku z tym mo¿na sformu³owaæ tezê, ¿e europeizacja i globalizacja gospodarki stawia w obliczu rosn¹cej konkurencji miêdzynarodowej nie tylko towary, us³ugi i czynniki wytwórcze lecz tak¿e systemy polityczne i instytucje poszczególnych pañstw. Procesy te implikuj¹ powa¿n¹ debatê w wielu pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej , w tym nawet w pañstwach zregionalizowanych typu
federalnego, na przyk³ad w Niemczech czy Austrii  na temat efektywnoci obecnych instrumentów, mechanizmów i form regionalizacji w Europie17. Chodzi
w szczególnoci o podstawow¹ kwestiê racjonalnoci ekonomicznej, a mianowicie
o rozwa¿enie, czy na aktualnym etapie rozwoju integracji europejskiej istniej¹ce

16
17

dów regionalnych i lokalnych, powiêconym wymiarowi regionalnemu integracji i miejscu polskich samorz¹dów w Unii (które odby³o siê w lutym 2003 roku  tu¿ przed sesj¹ unijnego Konwentu Konstytucyjnego) sformu³owano stanowisko, i¿ na obecnym etapie integracji w interesie
Polski le¿y raczej wspieranie inicjatyw s³u¿¹cych wzmocnieniu samorz¹dowych cia³ przedstawicielskich na poziomie unijnym (przede wszystkim Komitetu Regionów jako organu konsultacyjnego UE, z³o¿onego z przedstawicieli w³adz lokalnych i regionalnych), ni¿ umacnianie na forum europejskim samych regionów. Zob. Samorz¹dowy g³os o przysz³oci (informacja Redakcji)
Unia & Polska, nr 2 z 28 lutego 2003.
Stosownie do art. 9, ust. 1 i 2 EKST ratyfikowanej przez Polskê  zob. Dz.U. 1994, nr 124, poz.
607.
P. Jendroszczyk, Jak na nowo podzieliæ Niemcy; propozycja zmniejszenia liczby krajów zwi¹zkowych,
Rzeczpospolita z 23.01.2003.
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struktury regionalne sprzyjaj¹ czy te¿ hamuj¹ pe³niejsze wykorzystanie endogenicznych potencja³ów rozwojowych i czy, z tego punktu widzenia, nie nale¿a³oby podj¹æ niezbêdnych reform dostosowawczych18.
Mo¿na postawiæ te¿ niew¹tpliwie dyskusyjn¹ hipotezê, ¿e zarówno cele, mechanizmy, jak i przede wszystkim najwa¿niejsze instrumenty finansowe unijnej
polityki regionalnej w praktyce (a na pewno nie z za³o¿enia) wspieraj¹ g³ównie Uniê
gospodarcz¹ regionów Europy, a jednoczenie os³abiaj¹ i wp³ywaj¹ dezintegruj¹co na Uniê gospodarek narodowych. Równie¿ w pewnym sensie alternatywne 
w stosunku do unijnej polityki regionalnej, koncepcje rozwoju gospodarczego Unii
Europejskiej, zawarte w tzw. Strategii Lizboñskiej, nie wydaj¹ siê byæ orientowane
na umacnianie odrêbnych systemów poszczególnych gospodarek narodowych lecz
promuj¹ w pierwszym rzêdzie rozwój i spójnoæ gospodarki unijnej  tak¿e w uk³adzie regionalnym. Za kreowane przez tê now¹ strategiê  jako jej konsekwencje,
bieguny wzrostu maj¹ tak¿e wymiar regionalny lub euroregionalny, a w coraz mniejszym stopniu  narodowy.
Warto zatem zwróciæ uwagê, ¿e pewnego rodzaju niejako zaprzeczeniem pozycji regionów od strony prawno-politycznej wydaje siê byæ zupe³nie inny obraz znaczenia regionów wy³aniaj¹cy siê w warstwie funkcjonalnej  na podstawie g³êbszej
analizy tendencji rozwoju rzeczywistych procesów rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej. Ujawnienie tych obiektywnych trendów w niniejszym
opracowaniu jest jedn¹ z najbardziej charakterystycznych cech podejcia do oceny
zarówno obecnych funkcji regionów w procesie integracji europejskiej, jak i ich perspektywicznych mo¿liwoci rozwojowych. Zwi¹zane jest to z sygnalizowan¹ ju¿
wczeniej tez¹, ¿e naczelnym zadaniem wspólnotowej in statu nascendi czêci polityki gospodarczej, finansowanej ze róde³ bud¿etu Unii, nie jest bynajmniej sprawiedliwy (konsumpcyjny) podzia³ owoców wzrostu gospodarczego przez redystrybucjê (jak to najczêciej eksponuj¹ zwolennicy opcji liberalnej), lecz polityka ta
mo¿e byæ postrzegana jako wyspecjalizowany instrument interwencyjny na rzecz
realizacji szeroko rozumianych przekszta³ceñ strukturalnych. Tak wiêc politykê tê
mo¿na kojarzyæ z redystrybucj¹, lecz zupe³nie inaczej pojmowan¹  a mianowicie
jako redystrybucjê rodków inwestycyjnych na wspomaganie priorytetów wzrostu
gospodarczego w regionach strukturalnie najs³abszych, które z ró¿nych wzglêdów
nie s¹ w stanie wykorzystaæ w pe³nym zakresie swojego potencja³u gospodarczego, w tym ludzkiego. Uzasadnieniem dla takiej polityki mo¿e byæ przewiadczenie, ¿e potencjalne mo¿liwoci wzrostu gospodarczego w skali unijnej s¹ okrelane
ograniczeniami tego wzrostu w najs³abszych strukturalnie  regionalnych ogniwach
gospodarki w ramach Unii Europejskiej.
18

H.-G.Wehling, Vorwort [w:] H.-G. Wehling (Hrsg.), Die deutschen Länder: Geschichte, Politik, Wirtschaft, Leske + Budrich, Opladen, 2002, 8.
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1. Rozwój regionów w procesie integracji
gospodarczej w Europie
Postrzeganie rozwoju regionów przede wszystkim nie jako celu samego w sobie, lecz jako wa¿nej przes³anki optymalnego rozwi¹zywania problemów spo³eczno-gospodarczych i osi¹gania celów integracyjnych, wywo³uje potrzebê zdefiniowania podstawowych terminów oraz korelacji, a tak¿e mechanizmów rozwoju regionalnego.

1.1. G³ówne przes³anki regionalizacji i rozwoju regionów
Na wstêpie konieczne jest zwrócenie uwagi na ró¿ne znaczenia terminu regionalizacja. Otó¿ regionalizacja mo¿e byæ rozumiana zarówno funkcjonalnie  jako
czynnoæ, jak i przedmiotowo  jako rezultat. Najczêciej regionalizacja jest uto¿samiana z podzia³em terytorium na regiony, lecz mo¿e odnosiæ siê tak¿e do podzia³u
rodków (funduszów) pomiêdzy regiony lub te¿ do podejcia do okrelonego problemu zró¿nicowanego regionalnie  na przyk³ad, mo¿emy mówiæ o regionalizacji
polityki b¹d jakiej dzia³alnoci.
Mówi¹c zatem o regionalizacji nale¿y mieæ na wzglêdzie, ¿e pod tym pojêciem
nale¿y rozumieæ nie tylko czynnoæ, b¹d jej efekt, lecz jednoczenie w ka¿dym
przypadku wymagane jest przyjêcie okrelonej koncepcji regionu19. Jak zasadnie
zwraca uwagê Profesor Irena Pietrzyk20, termin region powinien byæ w ka¿dym
przypadku starannie sprecyzowany, poniewa¿ nie ma definicji, która odpowiada³aby ogromnej ró¿norodnoci istniej¹cych w Unii Europejskiej struktur terytorialnych typu regionalnego. Region mo¿e wiêc oznaczaæ zarówno czêæ struktury pañstwa federalnego, jak i mo¿e to byæ jednostka, posiadaj¹ca autonomiê polityczn¹,
administracyjn¹ i finansow¹  na przyk³ad w Belgii. Jako region mo¿na te¿ traktowaæ szczebel struktury administracyjnej pañstwa, nie posiadaj¹cy osobowoci prawnej (na przyk³ad w Grecji), czy te¿  agendê pañstwa dzia³aj¹c¹ poni¿ej szczebla
19
20

Z. Chojnicki, T. Czy¿ Region  regionalizacja  regionalizm, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 2, 1992, 78.
I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w pañstwach cz³onkowskich, op. cit, 213
218.
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centralnego  na przyk³ad w Irlandii. Pod ogólnym pojêciem regionu kryj¹ siê bowiem zarówno terytoria historyczno-geograficzne lub kulturowe21 (jak Bawaria czy
Flandria), jak i obszary wyodrêbnione na podstawie kryteriów organizacji administracyjnej i politycznej (na przyk³ad wiêkszoæ landów niemieckich czy austriackich). Ekonomici przewa¿nie stosuj¹ ten termin w odniesieniu do okrelanej umownie wydzielonej przestrzeni (jak np. region po³udniowo-wschodniej Irlandii), a niekiedy odnoszony jest on do obszaru nie posiadaj¹cego wspólnych granic  na przyk³ad, do tzw. europejskiej kwadrygi, obejmuj¹cej Badeniê-Wirtembergiê, Kataloniê,
Lombardiê i Rodan-Alpy.
W konsekwencji równie¿ szerokie rozumienie terminu regionalizacja mo¿e
oznaczaæ nie tylko podzia³ kraju na:
1. regiony autonomiczne lub samorz¹dowe,
2. samorz¹dowo-rz¹dowe, w których obok samorz¹dowych w³adz stanowi¹cych
i wykonawczych funkcjonuj¹ agendy rz¹du centralnego,
3. rz¹dowo-samorz¹dowe, w których w³adza wykonawcza sprawowana jest przez
funkcjonariuszy pañstwowych,
4. funkcjonalne  zwi¹zane z wystêpowaniem w regionach jedynie agend delegowanej administracji pañstwowej.
W prawie publicznym czyni siê wyrane rozró¿nienie miêdzy pojêciem regionalizacji odnoszonym wy³¹cznie do pañstw zregionalizowanych i pojêciem decentralizacji stosowanym w przypadku pañstw jednolitych. W celu ujednolicenia porównañ stosowne wydaje siê te¿ wyró¿nianie decentralizacji administracyjnej i legislacyjnej, b¹d te¿ odró¿nianie regionalizacji politycznej  w przypadku pañstw
regionalnych  od regionalizacji administracyjnej  w odniesieniu do pañstw jednolitych22.
Bez szczegó³owego wnikania w niuanse definicyjno-terminologiczne mo¿na
wstêpnie przyj¹æ niezwykle trafne ogólne podejcie Ireny Pietrzyk, ¿e w warunkach europejskiej integracji jedyn¹ powszechnie stwierdzon¹ prawid³owoci¹ jest
dynamiczne podejcie do regionalizacji oznaczaj¹ce jej sukcesywne dostosowywanie i korygowanie. W pañstwach unitarnych regu³¹ jest stopniowe przechodzenie
od regionalizacji funkcjonalnej do administracyjnej i politycznej lub te¿ brak regionów23. W zwi¹zku z tym nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e niew¹tpliwie nowym zjawiskiem o charakterze ustrojowym, z którym mamy do czynienia w Europie od oko³o trzydziestu lat jest tzw. pañstwo regionalne. Okrelane jest ono ostatnio coraz
czêciej jako trzecia forma pañstwa, zasadniczo odmienna od pañstwa unitarnego,
aczkolwiek zbli¿ona funkcjonalnie do modelu federalnego. Wydaje siê to potwierdzaæ czêciowo rozwój systemu politycznego w Belgii, która w latach dziewiêædziesi¹tych XX wieku przesz³a charakterystyczn¹ metamorfozê od pañstwa regio21
22
23

M. Karnier (red.), Europa. Regiony i pañstwa historyczne. Leksykon PWN, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2000, 56.
I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w pañstwach cz³onkowskich, op. cit., 215.
Ibidem, 206 i 213.
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Tabela 1. G³ówne struktury terytorialne w pañstwach cz³onkowskich UE-15
Typ
pañstwa

Federalny

Regionalny

Poredni

Lokalny

Niemcy

16 landów

426 powiatów

16068 gmin
117 miast na prawach
powiatu

Austria

9 landów



2347 gmin

Belgia

3 regiony
i 3 wspólnoty
kulturowe

10 prowincji
(5 flamandzkich
i 5 waloñskich)

589 gmin
(Bruksela  19,
Walonia  262,
Flandria  308)

17 wspólnot
autonomicznych

50 prowincji

8098 gmin

102 prowincje

8100 gmin

Hiszpania
Regionalny

W³ochy

5 regionów o statusie
specjalnym
+ 15 regionów
zwyk³ych

Francja

26 regionów

100 departamentów

36433 gmin

Holandia



12 prowincji**

633 gminy

Dania



14 hrabstw

275 gmin

Szwecja



20 hrabstw

288 gmin

19 rad regionalnych

455 gmin

Finlandia

Unitarny

Poziom organizacji terytorialnej

Nazwa
kraju

prowincji*

6
(w tym
l  Wyspy Alandzkie
o statusie
autonomicznym)

Luksemburg



3 dystrykty

118 gmin

Grecja

13 regionów
planistycznych

54 departamenty

133 gminy miejskie
i 900 gmin wiejskich

Portugalia

2 wyspiarskie
regiony autonomiczne
(Azory i Madera)

Irlandia

8 regionów

Zjednoczone
Królestwo
Wielkiej
Brytanii
i Pó³nocnej
Irlandii

Anglia
Walia
Szkocja
Pó³nocna Irlandia

18 dystryktów
29 hrabstw
i 5 miast-hrabstw

305 gmin
4207 cywilnych
parafii
84 gminy

35 hrabstw 274 dystrykty
36 dystr. metropol. 32 dzieln. + Londyn
14 w³adz unitarnych
22 w³adze unitarne
32 w³adze unitarne

26 dystryktów

* Wyró¿niono kursyw¹ szczeble w³adz nie pochodz¹cych z wyborów bezporednich.
** W³adza wykonawcza reprezentuje w³adze centralne.
ród³o: opracowanie na podstawie: Regional and local government in the European Union, The Commitee of
the Regions, Brussels 1996, 19 [za: I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w pañstwach
cz³onkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, 217]
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nalnego do struktury federalnej. Trudno jednak mówiæ o jednym, uniwersalnym
europejskim modelu pañstwa regionalnego, gdy¿ ka¿de z tego typu pañstw zachodnioeuropejskich wypracowa³o jego pewien charakterystyczny rodzaj. Wród badaczy spo³ecznych systemów polityczno-organizacyjnych trwaj¹ o¿ywione debaty, czy pañstwo regionalne, w kszta³cie w jakim funkcjonuje w Hiszpanii, we W³oszech, czy w Belgii (do 1993 roku) stanowi formê pañstwa federalnego, czy te¿ jest
ono bli¿sze klasycznie rozumianemu samorz¹dowi terytorialnemu w ramach pañstwa unitarnego.
W tabeli 1, prezentuj¹cej g³ówne struktury terytorialne z uwzglêdnieniem podzia³u krajów na federalne, regionalne i unitarne, mo¿na tak¿e, miêdzy innymi, dostrzec specyfikê organizacji terytorialnej wynikaj¹cej z charakteru pañstwa.
Z zestawienia tabeli 1 wynika, ¿e szczebel w³adzy publicznej usytuowany bezporednio poni¿ej rz¹du centralnego mo¿e byæ zbudowany w ró¿ny sposób  w zale¿noci od konkretnych warunków danego kraju. Nale¿y uwydatniæ, ¿e na ró¿norodnoæ systemów organizacji zarz¹dzania terytorialnego maj¹ wp³yw nie tylko takie
czynniki, jak doktryny polityczne i ekonomiczne czy aktualne uwarunkowania spo³eczne, polityczne i gospodarcze, lecz tak¿e specyfika demograficzna, tradycje kulturowe i historyczne, warunki geograficzne itp. Dokonywanie zatem wszelkich
prostych porównañ jest w tym przypadku niezwykle utrudnione ze wzglêdu na
ró¿norodnoæ sytuacji w poszczególnych krajach.
Fundamentalna ró¿nica miêdzy pañstwami unitarnymi z jednej strony, a regionalnymi i federalnymi z drugiej, polega na tym, ¿e o ile w pierwszych jednoæ pañstwa jest ca³kowita, a ró¿ne spo³ecznoci terytorialne wyposa¿one s¹ w pewn¹ samodzielnoæ w ramach jednolitego porz¹dku prawnego, to w drugich mamy do
czynienia z po³¹czeniem mniej lub bardziej autonomicznych ró¿nych jednostek terytorialnych. Nieobecnoæ szczebla regionalnego w pañstwach unitarnych nie musi
oznaczaæ braku decentralizacji. Mo¿e ona bowiem przybieraæ postaæ regionalizacji
administracyjnej  zorientowanej na unowoczenienie funkcjonowania pañstwa, czy
te¿ politycznej  s³u¿¹cej okreleniu to¿samoci, b¹d te¿ mo¿e to byæ decentralizacja w formie regionalizacji ekonomicznej, rozumianej jako poszukiwanie optymalnego wymiaru struktur terytorialnych dla wykonywania okrelonych zadañ w polityce spo³eczno-gospodarczej. Francuskie dowiadczenia w regionalizacji pañstwa
unitarnego wydaj¹ siê potwierdzaæ, ¿e to nie odgórne konstytucyjne zapisy (które
mog¹  jak np. w przypadku W³och i Portugalii, pozostawaæ przez d³ugi okres
martw¹ liter¹) lecz obiektywne, oddolne tendencje przyczyniaj¹ siê do stopniowego zwiêkszania kompetencji szczebla regionalnego i wymuszaj¹ ewolucyjne przechodzenie od regionów funkcjonalnych do samorz¹dowych24.
24

I. Pietrzyk, Europejska polityka regionalna  dowiadczenia francuskie [w:] L. Bagdziñski, M. Marsza³kowska (red.), GospodarkaPrzestrzeñrodowisko. Restrukturyzacja transformacyjna i rozwój regionów w perspektywie procesu jednoczenia siê Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu Miko³aja Kopernika, Toruñ 1998, 73.
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Dla Polski innowacja ustrojowa w postaci pañstwa regionalnego jest szczególnie interesuj¹ca tak¿e dlatego, ¿e oznacza ona i wydaje siê potwierdzaæ postêpuj¹cy proces regionalizacji struktur terytorialnych pañstw w Europie. Jest to jedna z tez
niniejszego opracowania. Tak wiêc, restrukturyzacjê systemów zarz¹dzania terytorialnego implikuj¹ nie tylko procesy postêpuj¹cej globalizacji, które determinuj¹ 
niezbêdne w warunkach otwartoci na wiat  dostosowania organizacyjne w poszczególnych pañstwach, lecz tak¿e zwi¹zane z nimi nasilaj¹ce siê tendencje decentralizacyjne, w nastêpstwie których coraz wiêksza iloæ podmiotów wp³ywa na
rozwój regionalny.
Z drugiej za strony, regionalizacja dynamizuje dzia³alnoæ spo³eczno-gospodarcz¹ regionów i dlatego te¿ mo¿na skonstatowaæ, ¿e u pod³o¿a jej wprowadzania le¿¹ wzglêdy praktyczne i czynniki merytoryczne. Podstawowe przes³anki pragmatyczne wynikaj¹ z potrzeby stosowania i doskonalenia mechanizmów koordynacji strategicznych celów i przedsiêwziêæ w regionach z krajowymi i unijnymi.
Warto w zwi¹zku z tym podkreliæ, ¿e regionalizacja w pañstwach unijnych nie
jest warunkiem koniecznym korzystania z funduszów strukturalnych, ani te¿ nie
warunkuje ona cz³onkostwa w Unii Europejskiej. Regionalizacja jest obiektywnym
procesem polityczno-gospodarczym, gdy¿ nastêpuje ona w warunkach rynkowych
pod naciskiem si³ spo³ecznych, które chc¹ uzyskaæ przy tym zró¿nicowane cele
polityczne i ekonomiczne. Tendencje regionalizacyjne w pañstwach europejskich
s¹ jednoczenie wyrazem praktycznego zastosowania zasady subsydiarnoci i stanowi¹ one przejaw nowego nurtu procesów integracyjnych w Europie. Spo³ecznogospodarcza racjonalnoæ w realizacji zadañ publicznych w wietle zasady pomocniczoci polega na tym, ¿e powinny one byæ wykonywane na takim szczeblu zarz¹dzania terytorialnego, który jest w stanie uczyniæ to najsprawniej.
W wietle procesów regionalizacji warto zwróciæ uwagê na istotne ró¿nice miêdzy pañstwem federalnym (Niemcy, Austria, Belgia) i regionalnym (W³ochy, Hiszpania). Polegaj¹ one g³ównie na:
1. wiêkszej autonomii legislacyjnej struktur terytorialnych federacji ni¿ w pañstwach
regionalnych,
2. uczestniczeniu struktur regionalnych federacji w sprawowaniu w³adzy centralnej  w przeciwieñstwie do struktur pañstw regionalnych;
3. warto te¿ zaznaczyæ, ¿e regiony w pañstwach regionalnych nie pe³ni¹ wszystkich funkcji wykonawczych  w tym tak¿e w odniesieniu do ustawodawstwa
narodowego i dlatego te¿ w tego typu pañstwach funkcjonuj¹ niejednokrotnie
rozbudowane delegatury terenowe administracji centralnej (np. w postaci tzw.
administracji peryferyjnej w Hiszpanii).
W przypadku pañstw unitarnych uprawnienia normatywne spo³ecznoci regionalnych funkcjonuj¹ w systemie hierarchii norm prawnych na czele z ustawami
i nie maj¹ one charakteru wy³¹cznoci. Regionalizacja w pañstwach unitarnych polega na delegowaniu w³adzy wykonawczej do struktur znajduj¹cych siê bezporednio poni¿ej w³adz centralnych, z ewentualnym, lecz niekoniecznym (np. we Francji),
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konstytucyjnym zapisem takiej mo¿liwoci. Regionalizacja w przypadku pañstw
zregionalizowanych25 oznacza przyjêcie  w ustawach o charakterze konstytucyjnym  zasad organizacji jednostek terytorialnych pañstwa z³o¿onego z regionów 
wraz z podzia³em w³adzy legislacyjnej. Regiony w pañstwach regionalnych maj¹
szeroki zakres kompetencji normatywnych (w tym tak¿e podatkowych), czêsto o charakterze wy³¹cznym, które nie podlegaj¹ kontroli ze strony organów centralnych i
wymagaj¹ jedynie zgodnoci z konstytucj¹. W pañstwach zregionalizowanych rozstrzyganie sporów kompetencyjnych jest w gestii organu s¹downiczego.
Podstawowym kryterium podzia³u na pañstwa unitarne i zregionalizowane26
jest zatem wyposa¿enie w uprawnienia legislacyjne struktur pañstwa: w pierwszym
przypadku w³adz¹ ustawodawcz¹ dysponuje parlament na szczeblu centralnym,
za w drugim  kompetencje ustawodawcze s¹ podzielone miêdzy centralny (ogólnonarodowy) parlament i zgromadzenia (parlamenty) regionów (landów lub innych struktur regionalnych).
Wymienione typy pañstw cechuje ponadto istotna ró¿nica w relacjach zachodz¹cych miêdzy regionami a samorz¹dem lokalnym, który w pañstwach zregionalizowanych podlega najczêciej hierarchicznie regionom (lub ich odpowiednikom
w pañstwach federalnych), w pañstwach unitarnych za szczebel lokalny czêsto
jest niezale¿ny od szczebla regionalnego.
Jeli chodzi o uwarunkowania i mechanizmy spo³eczno-ekonomiczne, to w aktualnych pogl¹dach na rozwój regionalny za jego g³ówny czynnik motoryczny powszechnie uznaje siê mobilizowanie endogenicznego potencja³u rozwoju w regionach, którego celem jest uruchomienie trwa³ej dynamiki tego rozwoju. Rozwój regionalny rozumiany jest przy tym jako dzia³ania podejmowane z woli lokalnych
aktorów (samorz¹dów, podmiotów gospodarczych, ich zwi¹zków itp. stowarzyszeñ oraz instytucji)27 na podstawie oceny dotycz¹cej waloryzacji miejscowych zasobów, uwzglêdniaj¹cej specyfikê terytorialn¹. Inaczej mówi¹c, rozwój ten oznacza oddolny sposób generowania dynamiki rozwoju  bazuj¹cy na zasobach endogenicznych i wykorzystuj¹cy ca³y wewnêtrzny potencja³ rozwojowy w ró¿nej skali
przestrzennej (st¹d okrelenie rozwój o ró¿nej geometrii), obejmuj¹cej zbiorowo25

26

27

I. Pietrzyk okrela tê grupê pañstw (zregionalizowanych), tj. federalnych i regionalnych, jako
z³o¿one. Nazwa ta mo¿e byæ jednak myl¹ca, gdy¿ semantycznie kojarzy siê ona z synonimami: skomplikowane, trudne, pokrêtne, zawi³e, mêtne, zagmatwane, itp., podczas gdy chodzi o
okrelenie odnosz¹ce siê do charakteru struktury instytucjonalnej tych pañstw, sk³adaj¹cej siê
(z³o¿onej) z ró¿nego typu autonomicznych regionów (np. z 16 landów w Niemczech czy 17 wspólnot
autonomicznych w Hiszpanii). Zob. I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w pañstwach cz³onkowskich, op. cit., 214.
Podzia³ ten ma jedynie umowny charakter. W literaturze mo¿na spotkaæ siê te¿ z okreleniem,
¿e niemiecki model pañstwa jest specyficznym systemem niemieckiego unitarnego pañstwa federalnego, który usi³uje po³¹czyæ zalety pañstwa jednolitego i federalnego. Zob. H.-G. Wehling, Vorwort, op. cit., 7.
E. Pancer-Cybulska, Uwarunkowania samorz¹dnoci lokalnej i regionalnej w Polsce w aspekcie kreowania i wzrostu konkurencyjnoci [w:] M. Klamut (red.), Konkurencyjnoæ regionów, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu, Wroc³aw 1999, 220225.
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ci terytorialne charakteryzuj¹ce siê pewn¹ spójnoci¹. Rozwoju regionalnego nie
nale¿y uto¿samiaæ z dzia³aniami podejmowanymi w skali mikroregionalnej (lokalnej), poniewa¿ do uruchomienia trwa³ej dynamiki endogenicznej konieczny jest
pewien minimalny niezbêdny potencja³ zasobów ludzkich i fizycznych oraz przestrzennych.
Dla rozwoju struktur regionalnych zasadnicze znaczenie ma ekonomika skali,
która powoduje, ¿e samorz¹d terytorialny na poziomie lokalnym wykonuje niektóre us³ugi dro¿ej, mniej sprawnie, a realizacji pewnych zadañ nie jest w stanie
w ogóle podj¹æ siê. Ze wzglêdu na swój niewielki obszar gminy nie s¹ równie¿ partnerami dla rz¹du centralnego w prowadzeniu niezbêdnej restrukturyzacji przemys³u tradycyjnego, który przewa¿nie jest skoncentrowany wokó³ wêz³ów komunikacyjnych czy te¿ zasobów surowcowych. Gminne struktury terytorialne s¹ zbyt
ma³e, aby móc prowadziæ skuteczn¹ politykê spo³eczno-gospodarcz¹ i promocjê
gospodarcz¹, miêdzy innymi z braku infrastruktury dla rozwoju gospodarczego28.
W wiêkszoci przypadków ze wzglêdów ekonomicznych infrastruktura ta mo¿e
byæ tworzona dopiero na szczeblu regionu (instytucje finansowe i kapita³owe, gie³dy towarowe, orodki badawczo-rozwojowe, uczelnie, kompetentna i sprawna administracja, instytucje rekreacyjno-turystyczne, kulturalne itp.). G³ównie z powy¿szych wzglêdów oraz z braku wystarczaj¹co du¿ych gminnych rynków zbytu czy
te¿ si³y roboczej, dopiero region obs³uguj¹cy pewien wiêkszy obszar i ludnoæ, mo¿e
mieæ ni¿sze koszty wyjciowe wielu us³ug. Jest te¿ w stanie ³atwiej i szybciej mobilizowaæ zasoby materialne, ludzkie i finansowe. Kwestia ta ma te¿ swój wymiar
europejski. W dobie otwartych dla inwestycji zagranicznych granic pañstwowych
i du¿ego popytu na kapita³, skuteczny marketing struktur terytorialnych gotowych
przyj¹æ inwestora jest podstaw¹ ich rozwoju gospodarczego.
Rozwój regionalny wi¹¿e siê przede wszystkim ze sposobem podejcia do rozwoju, oznaczaj¹cym okrelone postawy i zachowania gotowoci wziêcia w swoje
rêce odpowiedzialnoci za swój los i anga¿uj¹ce ogó³ wspólnoty regionalnej. Warto zauwa¿yæ, ¿e czynniki te jednoczenie wspó³okrelaj¹ najwa¿niejsze mechanizmy funkcjonowania zasady subsydiarnoci w systemie organizacji politycznej spo³eczeñstwa. Dlatego te¿ w podobnym rozumieniu mo¿na postrzegaæ rozwój lokalny jako strategiê lub metodê rozwoju regionalnego29.
Tymczasem w Polsce pojêcie rozwoju regionalnego i lokalnego najczêciej odnoszone jest do wiêkszej (w przypadku regionu) b¹d mniejszej (ni¿ region) skali
przestrzennej rozwoju lub do dzia³añ w okrelonej skali terytorium. Kwestia ta
wydaje siê jednak sprowadzaæ przede wszystkim nie tyle do zasiêgu przestrzennego rozwoju, ile do oddolnego charakteru dynamiki rozwoju. Nale¿y zaznaczyæ,
28

29

B. Gruchman, Nowy paradygmat rozwoju regionalnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 2, 1992; H.M. Goverde, Innowacja regionalnego sprawowania w³adzy, Samorz¹d Terytorialny, nr 12, 1996; O. Freeman, Saint Quen, Wsparcie polityczne dla regionalnego rozwoju gospodarczego w Europie Zachodniej, Samorz¹d Terytorialny, nr 78, 1991.
I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w pañstwach cz³onkowskich op. cit., 32.
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¿e tak rozumiany rozwój regionalny nie wyklucza ingerencji pañstwa, które mo¿e
mieæ do odegrania bardzo wa¿n¹ rolê komplementarn¹, w tym na przyk³ad poprzez uruchamianie impulsów niezbêdnych do mobilizowania lokalnych i regionalnych inicjatyw.
Omawiaj¹c zagadnienia terminologiczne nale¿y te¿ nadmieniæ, ¿e w literaturze
s¹ stosowane takie same okrelenia regionalizacja i region, odnosz¹ce siê jednak do ró¿nych zjawisk oraz w powi¹zaniach z procesami globalizacji dzia³alnoci
gospodarczej. Otó¿ region mo¿e byæ rozumiany zarówno jako czêæ sk³adowa
terytorium jednego pañstwa (wzglêdnie pañstw cz³onkowskich nale¿¹cych do jednego ugrupowania) b¹d jako integracyjne ugrupowanie krajów, tworz¹cych tzw.
region miêdzynarodowy. W pierwszym przypadku chodzi o regionalizacjê w ramach pañstwa, za w drugim  o regionalizacjê gospodarki wiatowej, oznaczaj¹c¹ tworzenie miêdzypañstwowych zwi¹zków ekonomicznych w ramach miêdzynarodowych ugrupowañ regionalnych, takich jak np. Unia Europejska30. Regiony
mog¹ oznaczaæ zarówno wyodrêbnione organizacyjnie systemy instytucjonalne (na
przyk³ad jednostki podzia³u administracyjnego kraju, posiadaj¹ce bardzo zró¿nicowany status prawny w poszczególnych pañstwach), prowincje, regiony ekonomiczne31 lub funkcjonalno-planistyczne, jak i obszary historyczno-kulturowe. W niniejszym opracowaniu regionalizacja wi¹¿e siê z regionami o charakterze ekonomicznym, które najczêciej s¹ jednostkami terytorialnymi (struktury administracyjne)
pañstw cz³onkowskich i s¹ usytuowane bezporednio poni¿ej szczebla centralnego. W takim przypadku mamy jednak do czynienia z istotnym zró¿nicowaniem
analizowanego zbioru w zale¿noci od posiadanego przez regiony statusu prawnoinstytucjonalnego i zakresu samodzielnoci.
Z powy¿szych wzglêdów pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej przyjê³y
pewn¹ wspóln¹ terminologiê statystyczn¹, w której pojêcie regionu zbli¿one jest
do niemieckiego okrelenia wyodrêbnionego administracyjnie okrêgu pañstwa.
Wprowadzono mianowicie unijny system tzw. nomenklatury jednostek terytorialnej statystyki (NUTS), który wydaje siê jednak byæ niespójny i niekonsekwentny,
gdy¿ niejednokrotnie nie pokrywa siê ze struktur¹ regionaln¹ poszczególnych
pañstw. Na przyk³ad w Niemczech kraje zwi¹zkowe zosta³y przypisane do tzw.
poziomu NUTS I (jako jednostki terytorialne porównywalne ze strukturami pañstw),
podczas gdy landy Austrii jako regiony wchodz¹ do poziomu NUTS II32.
Równie¿ w polityce gospodarczej Unii Europejskiej region wystêpuje jako kategoria sztuczna, stworzona w celu oddzia³ywania na okrelon¹ rzeczywistoæ przestrzenn¹. Region, jako pewien umowny system terytorialny, jest wiêc od strony formalnej traktowany przedmiotowo, instrumentalnie. Wyznaczniki odrêbnoci regio30
31
32

A. Gwiazda, Globalizacja i regionalizacja gospodarki wiatowej, Wydawnictwo Adam Marsza³ek,
Toruñ 1998, 8.
S. Korenik, Rozwój regionu ekonomicznego na przyk³adzie Dolnego l¹ska, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej we Wroc³awiu, Wroc³aw 1999, 1825.
I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w pañstwach cz³onkowskich, op. cit., 72
73.
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nów bêd¹cych przedmiotem polityki regionalnej i ich spójnoæ wewnêtrzna maj¹
znaczenie co najmniej drugorzêdne. O wiele wa¿niejsza wydaje siê byæ zewnêtrzna spójnoæ regionów z otoczeniem, w szczególnoci gospodarczym i spo³ecznym
innych regionów unijnych. W zwi¹zku z tym w rzeczywistoci unijnej, w tym w zdecydowanej wiêkszoci pañstw cz³onkowskich, a tak¿e w licznych, w tym polskich,
opracowaniach i analizach, odnosz¹cych siê do europejskiej integracji, regiony postrzegane s¹ najczêciej w ujêciu przedmiotowym i wystêpuj¹ zazwyczaj w takich
odmianach i zestawieniach jak: zró¿nicowania regionalne, rozwój regionalny, wspieranie rozwoju regionalnego, polityka regionalna, polityka rozwoju regionalnego,
itp. Wspólnoty Europejskie nie podjê³y bowiem ¿adnych dzia³añ politycznych preferuj¹cych rozwi¹zania organizacyjne o charakterze regionalistycznym. Niewiele
regulacji w tej dziedzinie zmieni³ tak¿e Traktat z Maastricht, powo³uj¹cy Uniê Europejsk¹ oraz póniejsze traktaty  Amsterdamski i Nicejski. Organy Unii Europejskiej niejednoznacznie stosuj¹ wiêc takie pojêcia, jak rozwój regionalny czy zw³aszcza regionalizacja. Z tych te¿ wzglêdów mo¿na raczej mówiæ o formu³owaniu
politycznych wyobra¿eñ celów ani¿eli o prawnych terminach, gdy¿ w przepisach
prawa unijnego samo pojêcie regionu jako jednostki polityczno-administracyjnej nie
zosta³o jednoznacznie zdefiniowane, ze wzglêdu na wspomniane wczeniej du¿e
zró¿nicowanie struktur terytorialno-organizacyjnych administracji w pañstwach
cz³onkowskich. Czyli struktury te mog¹ byæ formowane przez prawo wewnêtrzne
pañstw cz³onkowskich  w pewnym sensie dowolnie.
Abstrahuj¹c od licznych niuansów definicji regionu mo¿na zatem dla potrzeb
niniejszego opracowania w uproszczeniu przyj¹æ, ¿e regionem jest jednostka w³adzy publicznej poni¿ej szczebla narodowego, dysponuj¹ca jednoczenie najczêciej
(jako struktura terytorialno-gospodarcza) mo¿liwociami prowadzenia polityki spo³eczno-gospodarczej. Przedmiotem odniesieñ w dalszej czêci monografii s¹ tak
rozumiane regiony wystêpuj¹ce w skali krajowej, za w ramach pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, podobnie zdefiniowane regiony s¹ uwa¿ane z jednej strony, za regiony wewnêtrzne tych pañstw, z drugiej za strony, patrzy siê na nie jako
na regiony unijne.

1.2. Region jako terytorialna korporacja gospodarcza
i podmiot procesów integracyjnych
Podobnie jak region, regionalizacja oraz rozwój regionalny, równie¿ gospodarka regionalna stanowi kategoriê szczególnie u¿yteczn¹ w badaniach procesów integracyjnych. Gospodarka regionalna jest bowiem coraz wyraniej formuj¹cym siê nowym segmentem gospodarki narodowej. Interesuj¹ce wydaj¹ siê zatem korelacje i konotacje tych terminów. Otó¿, zarówno gospodarka narodowa, jak
i gospodarka regionalna mog¹ byæ postrzegane jako sui generis superprzedsiêbiorstwo  konglomerat, stanowi¹cy, z jednej strony zbiór wszystkich przedsiêbiorstw z okrelonego terytorium, za z drugiej strony  jako terytorialna korpora-
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cja, sama prowadz¹ca dzia³alnoæ gospodarcz¹, g³ównie o charakterze spo³ecznous³ugowym. W takim podejciu jako zarz¹d danego regionu w stosunkach zewnêtrznych, w tym z zagranic¹ wystêpuje samorz¹d terytorialny, niejako reprezentuj¹cy ów zbiór przedsiêbiorstw, instytucji i organizacji gospodarki regionalnej.
W gruncie rzeczy ani gospodarka regionu ani te¿ kraju wcale nie jest wy³¹cznie
syntez¹ przedsiêbiorstw, czyli superorganizacj¹ gospodarcz¹. Jest przede wszystkim tak¿e rodowiskiem, w którym funkcjonuj¹ ró¿ne podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ i spo³eczn¹. Jest nie tylko firm¹ lecz eko(no)systemem.
Tak¿e w Polsce struktury terytorialne traktowane s¹ ju¿ formalnie jako podmioty gospodarki narodowej, które pe³ni¹ okrelone funkcje rynkowe33. Gospodarki
wyposa¿onych w podmiotowoæ publiczno-prawn¹ i cywiln¹ struktur terytorialnych województw mo¿na uznawaæ za segmenty gospodarki narodowej, które te¿
mog¹ byæ rozumiane jako regiony ekonomiczne34. Nale¿y wiêc przyj¹æ, ¿e region, traktowany jako terytorialna substruktura gospodarki narodowej okrelonego pañstwa, jest producentem i nabywc¹ towarów i us³ug, a ponadto tak¿e eksporterem i importerem si³y roboczej oraz kapita³u35. Miêdzy innymi dlatego wydaj¹
siê byæ zasadne oceny funkcjonowania regionów z punktu widzenia wielkoci i
dynamiki regionalnego PKB, efektywnoci gospodarki regionalnej i jej wp³ywu
na ogólne wskaniki wzrostu gospodarczego kraju36.
Cech¹ specyficzn¹ aktualnej struktury gospodarczej regionów staje siê wieloæ
form aktywnoci ekonomicznej i róde³ generowania wartoci dodanej, wród których ronie rola sfery miêdzynarodowej wspó³pracy gospodarczej. Zdolnoæ gospodarki do ekspansji na rynki zagraniczne, cechuj¹ca siê wysokim udzia³em zatrudnienia w sektorze us³ug i odpowiednio wysokim poziomem konkurencyjnoci, uznawana jest za dojrza³y, docelowy etap rozwoju regionów. Z teorii integracji wiado33

34
35

36

R. Broszkiewicz, Funkcje rynkowe przestrzeni spo³eczno-ekonomicznych w Polsce [w:] Z. Miko³ajewicz (red.), Opolskie Roczniki Ekonomiczne, Tom XV, Wyd. Instytut l¹ski, Opole, 1997, 73
87.
S. Korenik, Rozwój regionu ekonomicznego na przyk³adzie Dolnego l¹ska, op. cit., 925.
W Polsce wyniki dzia³alnoci gospodarczej struktur terytorialnych ujmowane s¹ odrêbnie w statystyce rachunków narodowych G³ównego Urzêdu Statystycznego (wed³ug Europejskiej Klasyfikacji Dzia³alnoci  EKD) jako tzw. sektor jednostek samorz¹du terytorialnego. Jest mierzony i
ewidencjonowany udzia³ tego instytucjonalnego sektora, na przyk³ad, w produkcji globalnej
wyrobów i us³ug oraz w produkcie krajowym brutto.
Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e gospodarka regionalna nie mo¿e byæ traktowana jako struktura porównywalna wprost ze wszystkimi funkcjami gospodarki narodowej, ani te¿ z korporacj¹ prowadz¹c¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹  jako typowe przedsiêbiorstwo. Region nie jest bowiem
nastawiony g³ównie na generowanie i maksymalizacjê zysku, lecz zarz¹d regionu (samorz¹d
terytorialny) stawia za cel polityki regionalnej zapewnienie wysokiego poziomu wiadczeñ o
charakterze spo³eczno-gospodarczym w zakresie szeroko rozumianych us³ug publicznych oraz
warunków dla realizacji wszelkiego rodzaju dzia³alnoci spo³eczno-gospodarczej, a nie prowadzenie bezporednio we w³asnym imieniu i na w³asny rachunek tego rodzaju dzia³alnoci. W
granicach regionu nie dokonuje siê bilansu rachunków ca³okszta³tu procesów produkcyjnych,
czy te¿ bilansu produkcji i konsumpcji, inwestycji oraz oszczêdnoci, popytu i poda¿y, nie prowadzi siê polityki stabilizacji makroekonomicznej, w tym polityki antyinflacyjnej itp.
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mo, ¿e w przypadku kiedy zasadnicza czêæ produkcji przemys³owej kierowana
jest na eksport, poza granice regionu, a wiêc w krótkim i rednim okresie, potencja³
wzrostowy regionu  do czasu budowy nowych fabryk, zale¿y w znacznym stopniu od kszta³towania siê zagranicznego popytu. Warto wiêc przypomnieæ, ¿e zagadnienie analizy regionalnego rozk³adu efektów integracji leg³o u podstaw polityki regionalnej Unii Europejskiej37. Z tego te¿ wzglêdu wymiana gospodarcza z
zagranic¹ postrzegana jest jako wa¿ny filar strategii rozwoju regionalnego. Za
podstawowym celem bezporedniego w³¹czania siê regionów w system miêdzynarodowego podzia³u pracy jest dyskontowanie korzyci wynikaj¹cych z przewag
komparatywnych oraz osi¹ganie korzyci konkurencyjnych38, które przyczyniaj¹
siê do zmniejszania dysproporcji w poziomie rozwoju, miêdzy innymi dziêki zwiêkszaniu tempa wzrostu poprzez ekspansjê eksportow¹.
Z punku widzenia kreowania regionalnej wartoci dodanej, gospodarkê regionu mo¿na podzieliæ na ga³êzie podstawowe, których produkcja nastawiona jest na
sprzeda¿ poza granicami regionu, oraz na ga³êzie uzupe³niaj¹ce, us³ugowe, dla których rynek zbytu ma charakter g³ównie lub wy³¹cznie lokalny. Dzia³alnoæ produkcyjna i us³ugowa o charakterze podstawowym utrzymuje te¿ dzia³alnoæ uzupe³niaj¹c¹, obs³ugow¹. Podzia³ na dzia³alnoæ podstawow¹ (eksportow¹) i obs³ugow¹ (konsumowan¹ lokalnie) staje siê przydatny dla okrelenia wp³ywu rozwoju
dzia³alnoci podstawowej na spo³eczno-gospodarczy rozwój regionu. Mno¿nik regionalny, odzwierciedlaj¹cy zdolnoæ do generowania regionalnej wartoci dodanej, rozstrzyga o racji bytu regionu, zarówno w skali lokalnej, jak i regionalnej oraz
krajowej czy miêdzynarodowej.
W sytuacji gdy spo³eczna i ekonomiczna wycena produktów i us³ug dokonuje
siê na rynku, rozwój  zorientowanej na rynki ponadregionalne, dzia³alnoci podstawowej musi opieraæ siê na zasadzie kosztów komparatywnych. O konkurencyjnoci (na rynkach innych regionów w kraju i na rynku miêdzynarodowym) produkcji okrelonych towarów i us³ug w regionie stanowi¹ relatywnie ni¿sze koszty
wytwarzania. Ustalaj¹c priorytety strategii rozwoju regionalnego nale¿y mieæ na
wzglêdzie, ¿e zasadniczym miernikiem oceny efektywnoci i dynamiki dzia³alnoci gospodarczej ka¿dego regionu wydaje siê byæ skala jego otwarcia eksportowego w zakresie dzia³alnoci podstawowej. Natomiast samowystarczalnoæ oraz rosn¹cy udzia³ obs³ugowej produkcji dóbr i us³ug w ogólnej wytwórczoci regionu
mo¿na oceniaæ jako czynniki odzwierciedlaj¹ce tendencje o charakterze regresowym
b¹d stagnacyjnym.
37
38

A.M. El-Agraa at al., The Economics of European Community, Harvester Wheatsheaf, New York
1994.
Mo¿na umownie przyj¹æ, ¿e ró¿nica miêdzy przewag¹ konkurencyjn¹ i komparatywn¹ polega
na tym, ¿e pierwsza jest przewag¹ tworzon¹ wiadomie. Natomiast przewaga komparatywna
jest w pewnym zakresie ju¿ historycznie ukszta³towana (np. wystêpowanie w regionie bogactw
naturalnych) i znacznie mniejszy wp³yw na ni¹ maj¹ dzia³ania w³adz i instytucji regionalnych
oraz lokalnych. Zob. I. Pietrzyk, Regiony w gospodarce globalnej-szanse i wyzwania [w:] Miklaszewski (red.), Transformacjaintegracjaglobalizacja, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2003, 110.
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Dlatego te¿ wielokrotnie w niniejszym opracowaniu przywo³ywana jest koniecznoæ odnoszenia oceny funkcjonowania gospodarki regionu do miêdzynarodowej
z natury gospodarki unijnej (europejskiej) oraz programowania rozwoju regionu
w perspektywie europejskiej i globalnej. Temu g³ównie celowi ma s³u¿yæ prezentowana w dalszej czêci rozwa¿añ opcja otwierania (przez unijn¹ politykê strukturaln¹) regionów na wymianê gospodarcz¹ z zagranic¹.
W naukowych analizach ró¿nych poziomów integracji relatywnie najczêciej
wydaje siê byæ przeciwstawiane europejskiego (globalnego)  regionalnemu (lokalnemu) wymiarowi dzia³alnoci gospodarczej. Wynikaæ to mo¿e z za³o¿enia, ¿e podejmowanie dzia³alnoci na rynku europejskim i rynkach miêdzynarodowych bêdzie
skutkowaæ spadkiem znaczenia rynków narodowych i wzrostem znaczenia rynków regionalnych (lokalnych). W³¹czanie siê w procesy integracji dobrze rozwiniêtych i wyposa¿onych gospodarek poszczególnych regionów Europy powoduje,
¿e staj¹ siê one miejscami skoncentrowanych przep³ywów strumieni nie tylko towarów lecz tak¿e czynników produkcji, w tym zw³aszcza kapita³u i technologii 
pewnego rodzaju istotnymi ogniwami w nowym, europejskim podziale pracy.
W zwi¹zku z tym, przez analogiê odnosz¹c¹ siê do roli pañstwa w tworzeniu
konkurencyjnoci gospodarki narodowej i koncepcji budowania bogactwa narodu39
nie tylko pañstwo (naród), lecz tak¿e region mo¿na postrzegaæ tak jak przedsiêbiorstwo. Procedura tworzenia strategii budowania bogactwa regionu nawi¹zuje
w warstwie metodycznej do dorobku strategicznego zarz¹dzania przedsiêbiorstwem.
Tak wiêc politykê strategiczn¹ regionu trzeba prze³o¿yæ na pragmatyczne obszary
polityki publicznej, która powinna mieæ na celu poprawê regionalnej (mikro- i makro-) konkurencyjnoci40.
W wietle dominuj¹cych koncepcji polityki gospodarczej rozwa¿ana sytuacja
mo¿e byæ umownie okrelona jako model enklawy, gdy¿ przewiduje on traktowanie regionów w sposób szczególny41. Wynika to, na przyk³ad ze strategii polityki
unijnej, która zak³ada specjalne traktowanie rozwoju regionalnych uk³adów gospodarczych  jako alternatywnych, lecz bynajmniej nie konkurencyjnych celów ogólnych polityki gospodarczej. Tak wiêc potwierdzeniem dodatkowym zasadnoci
podobnego typu polityki w Polsce wydaj¹ siê byæ zarówno rozwi¹zania obowi¹zuj¹ce w tej dziedzinie w Unii Europejskiej, jak i wystêpuj¹ca tam praktyka.
Oprócz wspomnianego wzrostu znaczenia regionalnych, kosztem narodowych,
przes³anek dla lokalizacji bezporednich inwestycji zagranicznych, do wa¿nych
przyczyn oraz przejawów rosn¹cej roli regionów w wymiarze miêdzynarodowym
39
40
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P. Kotler, S. Jatusripitak, S. Maesincee, Marketing narodów. Strategiczne podejcie do budowania bogactwa narodowego, Wydawnictwo Profesjonalnej Szko³y Biznesu, Kraków 1997.
M. Klamut ,Konwersja strukturalna depresyjnych regionów przemys³owych (budowa podstaw konkurencyjnoci  modele polityki). [w:] M. Klamut (red.), Polityka budowy regionu konkurencyjnego. Strategiemodelepostêp technologiczny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu, Wroc³aw 2000, 2459.
M. Gorynia, Polityka prokonkurencyjna w warunkach integracji z Uni¹ Europejsk¹ i globalizacji, Gospodarka Narodowa, nr 1112, 2000, 93.
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(europejskim) nale¿a³oby zaliczyæ wymykanie siê transnarodowych korporacji spod
nadzoru rz¹dów oraz rosn¹c¹ wspó³zale¿noæ uk³adu regionalnego w powi¹zaniach
sieciowych (w rezultacie, miêdzy innymi zanikania narodowych granic dla przep³ywów gospodarczych). Sporód wymienionych czynników szczególne znaczenie wydaje siê mieæ nowa pozycja i rola transnarodowych korporacji. Otó¿ w wietle niektórych pogl¹dów (na przyk³ad grupy akademików z krajów UE) pañstwo
utraci³o na rzecz transnarodowych korporacji uprawnienia do prowadzenia sektorowo zorientowanej polityki gospodarczej. W zwi¹zku z tym przemieszczenie kompetencji w zakresie sektorowej polityki gospodarczej (np. uprawnieñ do opiniowania projektów TNK) na szczebel regionalny i lokalny mo¿e byæ remedium na przeciwdzia³anie negatywnym spo³ecznym nastêpstwom strategii tych podmiotów42.
W ten sposób integracja podnosi rangê regionów w miêdzynarodowym podziale pracy i przynosi wymierne korzyci. Na znaczeniu zyskuj¹ regionalne korzyci
konkurencyjne. Wynikaj¹ one z nowych szans specjalizacji niszowej i s¹ niejako
nowym rodzajem korzyci komparatywnych. Sprzyjaj¹ temu regionalne (i lokalne)
polityki gospodarcze, pe³ni¹ce obronn¹ rolê wobec niektórych negatywnych konsekwencji globalizacji43, w tym zw³aszcza jej g³ównego nurtu  europejskiej integracji.
Istotne jest podkrelenie, ¿e formuj¹cy siê na kontynencie europejskim jakociowo nowy uk³ad terytorialny dzia³alnoci gospodarczej jest rezultatem szeroko pojmowanej transformacji struktur terytorialnych. W szczególnoci za wynika z przekszta³ceñ struktury podmiotowej w kierunku coraz wyraniej wy³aniaj¹cego siê
nowego  regionalnego jej uk³adu. Jednoczenie stosowanie ograniczeñ dla swobodnego rozwoju przez regiony dzia³alnoci gospodarczej mo¿e oznaczaæ utratê
wielu szans, jakie tworzy integracja, na odrabianie zaleg³oci w rozwoju poszczególnych spo³ecznoci. Wspomniane ograniczenia s¹, z jednej strony, konsekwencj¹
dominuj¹cych pogl¹dów i regulacji, przewiduj¹cych niemal monopol centralnych
instytucji pañstwa w dziedzinie szeroko rozumianej polityki gospodarczej, z drugiej za strony wynikaj¹ one z postrzegania publicznej gospodarki przez pryzmat
gospodarek narodowych poszczególnych krajów, na które ona dzieli siê. W rezultacie nie jest mo¿liwa ocena skali udzia³u korporacji terytorialnych (regionów) w
dzia³alnoci gospodarczej z punktu widzenia regionalnej wartoci dodanej, czy te¿
w obrotach gospodarczych z zagranic¹, nie tylko z powodu braku odpowiednio
zagregowanych danych statystycznych niezbêdnych do prowadzenia stosownych
analiz porównawczych, ale przede wszystkim z uwagi na dominacjê tradycyjnego,
bardzo zró¿nicowanego w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich Unii sposobu strukturyzowania rzeczywistoci. I chocia¿ wiadomo, ¿e wierniej by³oby mówiæ w ramach Unii Europejskiej o coraz bardziej integruj¹cych siê regionach unij42
43

K. Cowling, Industrial Policy in Europe. Theoretical Perspectives and Practical Proposals, Routledge,
London 1999.
R. Higgott, A. Payne (red.), The New Political Economy of Globalization, t. II, Elgar, Cheltenham
2000, 189198.
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nych, to przez d³ugi jeszcze czas obowi¹zywaæ bêdzie oficjalnie tradycyjne, coraz
bardziej sztuczne (zw³aszcza w odniesieniu do nie posiadaj¹cych granic dla przep³ywów gospodarczych pañstw cz³onkowskich UE), coraz mniej odpowiadaj¹ce realiom, wyodrêbnianie gospodarek narodowych, a pomijanie zwiêkszaj¹cej siê iloci spójnych i racjonalnie zarz¹dzanych gospodarek regionów itp. struktur terytorialnych.
Reasumuj¹c, nale¿y podkreliæ, ¿e strategiczne funkcje regionów jako nowych
podmiotów dzia³alnoci gospodarczej i nowych struktur procesów integracyjnych
w Europie wynikaj¹, co najmniej z kilku istotnych przes³anek. Po pierwsze, regiony s¹ jakociowo nowymi, wyodrêbnionymi (przede wszystkim funkcjonalnie) sui
generis podmiotami gospodarczymi. Po drugie, z punktu widzenia czynników konkurencyjnoci struktur terytorialnych i oceny perspektyw ich rozwoju w ramach
Unii Europejskiej, to uk³ady gospodarcze poszczególnych regionów (a nie poszczególnych pañstw) postrzegane s¹ jako najwa¿niejsze ogniwa spójnoci spo³ecznogospodarczej  istotnej tak¿e z punktu widzenia jednolitego rynku europejskiego.
Po trzecie, istnieje praktyka rozszerzania wspó³pracy zagranicznej regionów  w ró¿nych formach (np. euroregionalnej) nie tylko w ramach Unii44. Regiony posiadaj¹ i
rozwijaj¹ swoje misje dyplomatyczne poza granicami macierzystych pañstw (nie
tylko w Brukseli). Przyk³adem sui generis zbiorowego przedstawicielstwa dyplomatycznego regionów jest Komitet Regionów w Brukseli, którego rola nieustannie
ronie.
W Unii Europejskiej taka kategoria jak regionalizacja wydaje siê byæ ci¹gle jeszcze oficjalnie interpretowana jako zaledwie has³o, oznaczaj¹ce d¹¿enie do tworzenia jednakowych lub porównywalnych warunków ekonomicznego rozwoju regionów w odniesieniu do regionów wszystkich pañstw UE oraz w obrêbie poszczególnych pañstw cz³onkowskich. I tylko w tym kierunku wprowadzane s¹ dotychczas odpowiednie regulacje i podejmowane dzia³ania.

1.3. Formowanie nowej europejskiej instytucjonalnej
architektury dla rozwoju regionów
We wspó³czesnej Europie w szczególnoci trzy procesy o charakterze instytucjonalnym wydaj¹ siê tworzyæ now¹ przestrzeñ dla rozwoju regionów: w ramach
Unii Europejskiej, na forum Rady Europy oraz w transformacji ustrojowej krajów
Europy rodkowej i Wschodniej. W pierwszym przypadku mo¿na mówiæ o strategii unijnej polityki spójnoci, z za³o¿eñ konstrukcyjnych której wynika wzrost pozycji regionów w procesie integracji europejskiej, w tym budowy jednolitego rynku. Te uwarunkowania bez w¹tpienia os³abiaj¹ integralnoæ gospodarek narodowych oraz uszczuplaj¹ na rzecz regionów niektóre funkcje pañstw jako podmio44

W. Toczyski, W. Sartorius, J. Zaucha (red.), Miêdzynarodowa wspó³praca regionów. Wybór ekspertyz.,
Przedwit, Warszawa 1997.
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tów dzia³alnoci spo³eczno-gospodarczej nie tylko w Europie. Wp³ywaj¹ one jednak przede wszystkim na przemieszczanie z pañstw na organy Unii Europejskiej
niektórych dotychczasowych kompetencji w zakresie proregionalnej polityki gospodarczej.
Drugi proces kszta³towania podmiotowoci regionów na jednolitym rynku wewnêtrznym w Europie przebiega pod szyldem Rady Europy. Produktem jej dzia³alnoci s¹ dwie konwencje przyjête w postaci tzw. europejskich kart samorz¹du
terytorialnego. Pierwsza z nich  Europejska Karta Samorz¹du Terytorialnego (EKST)
obowi¹zuje jej sygnatariuszy od 15.10.1985 roku. Przez Polskê zosta³a ona podpisana w ca³oci w 1993 roku i nastêpnie przetransponowana do naszego porz¹dku
prawnego poprzez odpowiednie zapisy w Konstytucji RP z 1997 roku (art. 241 ust.
1 w powi¹zaniu z art. 91 ust.1). EKST w zasadzie odnosi siê do samorz¹du gminnego (lokalnego). Natomiast kodeksem standardów funkcjonowania samorz¹du
regionalnego jest Europejska Karta Samorz¹du Regionalnego (EKSR) przyjêta przez
Radê Europy w 1997 roku. Wed³ug tej konwencji regionem jest jednostka usytuowana miêdzy rz¹dem centralnym i samorz¹dem lokalnym. W wietle niektórych
pogl¹dów Europejska Karta Samorz¹du Regionalnego, mimo ¿e nie zosta³a jeszcze
ratyfikowana przez Polskê, znajduje ju¿ odzwierciedlenie w naszym ustawodawstwie dotycz¹cym regionów45. Warto te¿ wspomnieæ, ¿e EKSR by³a przedmiotem
konsultacji jedynie w niektórych pañstwach zregionalizowanych, tzn. w Niemczech,
Hiszpanii i W³oszech, a ponadto tak¿e w Polsce.
Europejska Karta Samorz¹du Regionalnego jest uznawana za kontrowersyjn¹
miêdzy innymi dlatego, ¿e próbuje ona okreliæ zasady organizacji regionalnej w³aciwe zarówno pañstwom zregionalizowanym, jak i unitarnym. Tymczasem, jak ustalono na europejskiej konferencji genewskiej w 1993 roku, powiêconej regionalizacji, w sytuacji gdy region ma stanowiæ jednostkê samorz¹dow¹ w pañstwie unitarnym, powinien on podlegaæ tym samym uregulowaniom, które s¹ zawarte w Europejskiej Karcie Samorz¹du Terytorialnego (mówi o tym zreszt¹ explicite art. 13
Europejskiej Karty Samorz¹du Terytorialnego). W obu Kartach chodzi bowiem o
w³adze wybieralne, wyposa¿one we w³asne kompetencje i rodki, czyli o to, co
odró¿nia decentralizacjê od delegowania w³adzy (przekazanie przez pañstwo kompetencji jego reprezentantom w terenie, którzy nadal hierarchicznie od niego zale¿¹ i s¹ przezeñ desygnowani). W Europejskiej Karcie Samorz¹du Regionalnego chodzi wiêc w rzeczywistoci nie o samorz¹dnoæ regionów, lecz o autonomiê46. Samorz¹d terytorialny jest traktowany bowiem przez Radê Europy jako g³ówny element efektywnej demokracji. Rada Europy ma na celu wspieranie wspó³pracy miêdzy gminami i regionami europejskimi oraz uczestnictwo obywateli w tworzeniu
demokracji w ich miejscu zamieszkania.

45
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L. Kieres, Europejska Karta Samorz¹du Regionalnego [w:] P.Buczkowski, K.Bondyra, P. liwa (red.),
Jaka Europa? Regionalizacja a integracja, Wyd. Wy¿szej Szko³y Bankowej, Poznañ 1998, 8293.
Wspólnota, nr 12 z 22 marca 1997.
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Promowanie samorz¹dów terytorialnych przez Radê Europy jest wynikiem postrzegania ich jako tzw. trzeciego szczebla w³adzy, który powinien byæ w³¹czany
do procesów integracji i struktur decyzyjnych w Europie. Karty za ustanawiaj¹
zasady prawid³owego funkcjonowania samorz¹du terytorialnego, takie jak: powszechna wybieralnoæ organów w³adzy samorz¹dowej, samodzielnoæ administracyjna i gospodarcza w³adz lokalnych i regionalnych oraz prawna ochrona samorz¹du. Samorz¹d terytorialny jest definiowany jako prawna i rzeczywista zdolnoæ jednostek terytorialnych do regulowania i kszta³towania w ramach prawa istotnej czêci spraw publicznych na w³asn¹ odpowiedzialnoæ i dla dobra swoich mieszkañców. Analogicznie jak pañstwo wobec regionów, równie¿ regiony maj¹
uwzglêdniaæ samodzielnoæ ni¿szych szczebli struktur w³adzy publicznej oraz przybli¿aæ proces decyzyjny do obywateli47. W konsekwencji ronie znaczenie kooperacji tak¿e miêdzy nowymi, bardzo ró¿norodnymi jakociowo podmiotami, tj. wspólnotami regionalnymi, euroregionami itp. korporacjami terytorialnymi. Europejska Karta Samorz¹du Regionalnego przewiduje w zwi¹zku z tym podmiotowoæ
prawn¹ euroregionów (art. 8 ust. 2) i mówi o tworzeniu przez wspó³pracuj¹ce regiony organów wykonawczych b¹d ustawodawczych48.
Równie¿ opisane wy¿ej zjawiska wydaj¹ siê potwierdzaæ tezê, ¿e wspó³czenie
wiele struktur terytorialnych w Europie uniezale¿nia siê ekonomicznie (a niejednokrotnie tak¿e politycznie) od instytucji pañstwa. W warunkach integracji coraz
trudniej jest, bowiem pañstwu prowadziæ skuteczn¹ politykê makroekonomiczn¹
i zbieraæ podatki na realizacjê jej celów. Wynika to z dobrowolnego przekazywania
przezeñ czêci swojej suwerennoci nie tylko instytucjom ponadnarodowym lecz
tak¿e wewnêtrznym jednostkom w³adzy publicznej. W podobnym trybie (nie znajduj¹cym odzwierciedlenia w oficjalnych statystykach) prywatyzowany jest, niew¹tpliwie z uszczerbkiem dla tradycyjnych funkcji pañstwa, obszar miêdzynarodowej
wspó³pracy gospodarczej przez terytorialne wspólnoty gospodaruj¹ce (g³ównie regiony w ramach Unii Europejskiej), które niejednokrotnie prezentuj¹ potencja³y
porównywalne z niektórymi pañstwami.
Trzeci z wymienionych na wstêpie procesów, zwi¹zany z w³¹czaniem siê regionów krajów transformacji do systemu rynkowego kapitalizmu i integracji europejskiej, jest szczególnym, pierwszym w historii dowiadczeniem o charakterze adaptacyjnym. Wynika on z wprowadzania i promowania rozwi¹zañ ju¿ znanych i stosowanych we wspólnotach terytorialnych krajów kapitalistycznych  przy aktywnym udziale przede wszystkim Unii Europejskiej a tak¿e Rady Europy. Zagadnienia te bêd¹ opisane w dalszej czêci opracowania na przyk³adzie Polski.
Do najbardziej uwydatnionych, najwiêkszych zdobyczy politycznych regionów
w Unii Europejskiej, zaliczyæ mo¿na miêdzy innymi mo¿liwoæ lobbingu w insty47
48

Podrêczny s³ownik terminów unijnych, Rzeczpospolita z 31.03.2003 (Dodatek Nasza Europa).
Zob. tekst EKSR [w:] Malarski S., Prawne i administracyjne zagadnienia organizacji regionów oraz
wspó³pracy miêdzyregionalnej i transgranicznej, Wyd. Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania i Administracji
w Opolu, Opole 2000, 173.
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tucjach unijnych poprzez zak³adanie biur informacyjno-kontaktowych (quasi ambasad) poszczególnych regionów w Brukseli. Biura w Brukseli zaczê³y powstawaæ
od 1985 roku, a pierwsze utworzy³ Hamburg pod nazw¹ Hansa-Office. Obecnie
istnieje ponad 300 takich quasi ambasad regionów, które paradoksalnie mog¹ przyczyniaæ siê do zwiêkszania miêdzyregionalnych dysparytetów rozwojowych, jako
¿e na tê formê lobbingowania na rzecz pozyskiwania rodków unijnych zazwyczaj
staæ tylko regiony najlepiej prosperuj¹ce  najbogatsze. Warto te¿ wzmiankowaæ,
¿e jeszcze przed formalnym cz³onkostwem Polski w Unii  ju¿ w 2003 roku, swoje
biura regionalne w Brukseli utworzy³o dziesiêæ polskich województw: lubelskie,
warmiñsko-mazurskie, mazowieckie, ³ódzkie, ma³opolskie, l¹skie, opolskie, dolnol¹skie (w postaci Stowarzyszenia Dolny l¹sk), wielkopolskie i pomorskie (które
ponadto jest reprezentowane tam przez biuro Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin
Wiejskich)49.
Jednak do najwa¿niejszych nowych instytucji politycznych i jednoczenie instrumentów struktur terytorialnych w procesach integracji i regionalizacji Europy nale¿y zaliczyæ Komitet Regionów. Utworzenie  moc¹ Traktatu o Unii Europejskiej z
Maastricht, Komitetu Regionów (KR)  jako organu doradczego w procesie decyzyjnym Wspólnot Europejskich oceniane jest powszechnie jako najwy¿szej rangi
osi¹gniêcie w politycznej walce regionów o w³adzê w Unii. Komitet Regionów nie
posiada kompetencji prawodawczych lecz przede wszystkim opiniodawcze wobec
propozycji rozwi¹zañ przedstawianych przez Radê Unii lub Komisjê Europejsk¹.
Organy te jednak nie s¹ zobowi¹zane do uwzglêdniania stanowiska Komitetu Regionów przy podejmowaniu decyzji. Zwolennicy koncepcji regionalizacji Unii Europejskiej akcentuj¹ wprawdzie powstanie KR jako uznanie oficjalnego prawa regionalnych i lokalnych spo³ecznoci do wp³ywania na proces decyzyjny uczestnicz¹cych w nim instytucjonalnych ogniw w³adzy UE  g³ównie Komisji i Parlamentu Europejskiego. W rzeczywistoci jednak wydaje siê to byæ jedynie przyczó³ek
instytucji reprezentuj¹cej regiony. Tak wiêc, w wietle niektórych krytycznych pogl¹dów, jedynymi oznakami dostrzegania rosn¹cej roli regionów w europejskiej integracji wydaje siê byæ tylko kosmetologia, czyli prawno-instytucjonalne upiêkszanie, a nie usankcjonowanie zwiêkszaj¹cej siê rangi tych podmiotów w ramach omawianych procesów. Chodzi g³ównie tak¿e o traktatowy zapis z Maastricht z 1992
roku o nowej formule zasady subsydiarnoci, rozszerzonej tylko formalnie na regiony.
Powszechnie u¿ywana tak¿e w przepisach prawa wspólnotowego, nazwa Komitet Regionów nie jest w pe³ni adekwatna. Instytucja ta  jeszcze w sk³adzie cz³onkowskim 15 pañstw, sk³ada³a siê bowiem z przedstawicieli nie tylko regionów lecz
równie¿ innych szczebli organizacyjnych struktur terytorialnych, takich jak: landy,
wspólnoty autonomiczne, prowincje, hrabstwa, departamenty, powiaty czy gminy. Obrazuje to tabela 2.
49

A. Michalski, M. Przybylski, A. S³ojewska, Unijne przepisy bez naszego udzia³u, Rzeczpospolita
z 29.12.2003.
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Tabela 2. Bilans cz³onkowski struktur terytorialnych Komitetu Regionów UE-15

Rodzaj reprezentowanych struktur

Liczba g³osów

% g³osów

1. Przedstawiciele regionów i tzw. regionów

85

38

2. Reprezentanci struktur komunalnych

96

43

3.Przedstawiciele ró¿nych (intermediarnych) struktur
terytorialnych, typu prowincje, powiaty

41

19

£¹cznie g³osów (mandatów)

222

100

Opracowanie w³asne na podstawie: A. Kiefer Die österreichischen Länder und Gemeinden im Ausschuß der
Regionen der Europäischen Union unter Berücksichtigung der Koordinationsmechanismen in der östrreichischen
Delegation [w:] F. Staudigl, R. Fischler (Hrsg.), Die Teilnahme der Bundesländer am europäischen Integrationsprozeß, Braumüller, Wien 1996, 41.

Tak wiêc w bilansie cz³onkowskim Komitetu Regionów UE15 znalaz³o siê
zaledwie 85 reprezentantów regionów, co stanowi³o ok. 38 procent jego sk³adu. W
zwi¹zku z tym podnoszono kwestiê pewnych dysproporcji, wynikaj¹cych z relacji
pomiêdzy liczb¹ cz³onków KR reprezentuj¹cych regiony oraz inne szczeble struktur terytorialnych. Poszczególne pañstwa cz³onkowskie same ustalaj¹ bowiem zasady powo³ywania (typowania) przedstawicieli do Komitetu Regionów. Nie mog¹
jednak same jednostki terytorialne, np. regiony samodzielnie mianowaæ swych przedstawicieli. Jedyny warunek wynikaj¹cy z zapisów prawa unijnego to, ¿e cz³onkami
KR mog¹ byæ wy³¹cznie delegaci struktur regionalnych i komunalnych, a wiêc nie
mog¹ to byæ przedstawiciele centralnej w³adzy pañstwowej50. W rezultacie stosunek miêdzy cz³onkami Komitetu Regionów reprezentuj¹cymi regiony (i tzw. regiony) a przedstawicielami innych struktur terytorialnych  g³ównie komunalnych,
ukszta³towa³ siê w UE-15 jak 2:3. Nale¿y przy tym podkreliæ, ¿e kwalifikacja owej
reprezentacji tych dwóch uk³adów ma jedynie charakter umowny i orientacyjny,
jako ¿e w licznych przypadkach trudno jednoznacznie okreliæ charakter silnie zró¿nicowanych struktur terytorialnych poszczególnych pañstw cz³onkowskich.
Przedstawicieli regionów do Komitetu Regionów w strukturach UE15 oddelegowa³y g³ównie51: Niemcy, Austria, Belgia i Hiszpania, a ponadto czêciowo inne
pañstwa  W³ochy, Francja i Portugalia. Cz³onkami KR z Grecji, Finlandii i Luksemburga s¹ wy³¹cznie reprezentanci tzw. struktur komunalnych. Natomiast wszystkie, oprócz Belgii, pañstwa cz³onkowskie s¹ reprezentowane w Komitecie Regionów przez przedstawicieli poziomu lokalnego. Dlatego co pewien czas od¿ywa
pomys³ podzia³u KR na dwie odrêbne izby: lokaln¹ i regionaln¹. Chodzi o skanalizowanie pewnej rozbie¿noci interesów. Obrazowo rzecz ujmuj¹c: wspó³pracy
w Komitecie Regionów nie u³atwia sytuacja kiedy obok siebie próbuj¹ uzgadniaæ
stanowiska i interesy swoich rodowisk np. mer Pary¿a, minister spraw federalnych i europejskich Nadrenii Pó³nocnej Westfalii (landu o bud¿ecie przewy¿szaj¹50
51

A. Gra, Pozycja prawna Komitetu Regionów w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej de lege
lata et de lege ferenda, Instytut Zachodni, Poznañ, 1998, s.5.
Ibidem, 513.
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Tabela 3. Uk³ad proregionalnych si³ politycznych w UE-15
Pañstwa zregionalizowane
1. Niemcy

Liczba g³osów
 mandatów
24

Pañstwa unitarne
1. Francja

Liczba g³osów
 mandatów
24

2. W³ochy

24

2. Wielka Brytania

24

3. Hiszpania

21

3. Holandia

12

4. Austria

12

4. Szwecja

12

5. Belgia

12

£¹cznie g³osów (mandatów)

5. Portugalia

12

6. Grecja

12

7. Dania

9

8. Finlandia

9

9. Irlandia

9

10. Luksemburg

6

93
(ok.40 %)

129
(ok. 60 %)

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie jak w tabeli 1.

cym bud¿et Danii), a tak¿e burmistrz ma³ego miasteczka greckiego czy radny niewielkiego hrabstwa brytyjskiego.
Jeszcze innego rodzaju interesuj¹c¹ kwesti¹ jest, pokazany w tabeli 3, uk³ad si³
politycznych w UE-15 z punktu widzenia podzia³u pañstw na zregionalizowane
oraz unitarne. Wiadomo, bowiem, ¿e regiony pierwszej grupy pañstw UE mia³y
zdecydowanie wiêkszy wp³yw na procesy integracji europejskiej, ani¿eli podobnego typu struktury terytorialne w pañstwach unitarnych. Rzecz charakterystyczna,
¿e równie¿ w tym przypadku zdecydowan¹ przewagê si³y g³osów (3 :2) wykazuj¹
pañstwa unitarne.
Z danych tabeli 3 wy³ania siê te¿, czêsto podnoszony, problem wyranej nadreprezentacji przedstawicieli regionów i gmin z ma³ych pañstw. Otó¿ Komitet Regionów UE-15 sk³ada³ siê z 222 cz³onków. Przy podziale mandatów zastosowano
uregulowany traktatowo klucz  kryterium, g³ównie liczby ludnoci, czyli tak, jak
w przypadku podzia³u g³osów w Radzie i w Komitecie Ekonomiczno-Spo³ecznym
(KES). A wiêc po 24 miejsca uzyska³y 4 pañstwa: Francja, Niemcy, Wielka Brytania
i W³ochy, 21  Hiszpania, po 12 mandatów  6 pañstw: Belgia, Holandia, Austria,
Szwecja, Portugalia i Grecja, po 9 g³osów przydzielono 3 pañstwom: Danii, Finlandii i Irlandii, a 6 g³osów  Luksemburgowi. Podobne zagadnienie nieproporcjonalnego, niesprawiedliwego podzia³u g³osów w stosunku do liczby ludnoci poszczególnych pañstw dotyczy innych instytucji Unii Europejskiej np., Rady, Parlamentu
Europejskiego, czy Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego.
Odnosz¹c siê do oceny perspektyw rozwojowych Komitetu Regionów nale¿y
zaznaczyæ, ¿e utworzenie Komitetu Regionów stanowi, w pewnym sensie formalne uznanie regionów jako trzeciego poziomu unijnej struktury decyzyjnej. W ten
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sposób regionalne i lokalne struktury terytorialne uzyska³y mo¿liwoæ bezporedniego udzia³u w procesie kszta³towania opinii Wspólnoty. Komitet Regionów jest
zobowi¹zany do formu³owania ocen w szeregu spraw, które w szczególnej mierze
odnosz¹ siê do regionów (m.in. jest to polityka regionalna, fundusze strukturalne,
przedsiêwziêcia pomocowe w dziedzinie ekologii, ochrony zdrowia, kultury), a ponadto mo¿e zajmowaæ stanowisko w wielu innych sprawach.
Ciekaw¹ inicjatyw¹ jest utworzenie w Komitecie Regionów UE-15 sieci jego
cz³onków z Belgii, Niemiec, Austrii, W³och, Hiszpanii, Holandii i Szwecji. Celem
tych nieformalnych kontaktów mia³o byæ sondowanie opinii na temat wspólnych
interesów, wspieranie projektów odmiennych opinii w stosunku do propozycji stanowiska KR oraz uzgadnianie frontu argumentacji podczas plenarnych dyskusji. Istotne jest przy tym, ¿e w interesy zorganizowanych regionów w Komitecie
Regionów mog¹ byæ wci¹gani niezdecydowani cz³onkowie tego gremium.
Komitet Regionów jest dzisiaj jedyn¹ unijn¹ instytucj¹, która reprezentuje interesy w³adz samorz¹dowych i, opiniuj¹c projekty ró¿norodnych regulacji, ma mo¿liwoæ przekazywania sygna³ów do ogniw uk³adu regionalnego i lokalnego na temat czekaj¹cych ich zadañ, wynikaj¹cych z zapowiadanych aktów prawnych. KR
tworzy zatem wa¿ny kana³ wiadomego uczestnictwa struktur terytorialnych w
procesach europejskiej integracji. St¹d za zrozumia³¹ nale¿a³o uznaæ presjê w³adz
samorz¹dowych , zw³aszcza polskich województw, do jak najwczeniejszego i mo¿liwie sformalizowanego udzia³u w pracach Komitetu Regionów poprzez uzyskanie statusu obserwatora jeszcze przed cz³onkostwem w Unii Europejskiej52. Udzia³
w pracach KR oznacza bowiem jednoczenie otwarcie szerokiego dostêpu do ca³ej
sieci kontaktów z ogniwami struktur terytorialnych Unii.
Mo¿na przypomnieæ, ¿e koncepcja utworzenia nowej instytucji  nowego organu Unii Europejskiej  Komitetu Regionów zosta³a wysuniêta przez landy Niemiec,
które dysponuj¹ uprawnieniami legislacyjnymi i s¹ wspó³odpowiedzialne w strukturach w³adzy pañstwowej za wdra¿anie dyrektyw i wszelkich regulacji unijnych.
Pomys³ ten mocno popar³a Komisja Europejska wnioskuj¹ca nadanie nowemu organowi szerokiego zakresu kompetencji. Tymczasem okaza³o siê, ¿e aktualny uk³ad
polityczny w ramach Unii nie sprzyja zwiêkszaniu pozycji regionów w procesach
decyzyjnych. Przewa¿y³a opinia rz¹dów pañstw unitarnych, negatywnie ustosunkowanych do szerszego w³¹czania regionów do wspó³pracy miêdzynarodowej,
w tym jako bezporednich aktorów w procesach europejskiej integracji.
Rolê inspiruj¹c¹ na rzecz wdra¿ania zasad samodzielnoci regionów w niektórych
dziedzinach podejmuje Parlament Europejski. Organ ten nie jest jednak uprawniony do stanowienia prawa i jego rola w systemie podzia³u kompetencji prawodawczych w Unii ograniczona jest do inspiracji, które s¹ wa¿ne dla interesów rozwoju
struktur regionalnych w Unii Europejskiej. Postulaty Parlamentu Europejskiego
dotycz¹ bowiem m.in.:
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1. nadania Komitetowi Regionów prawa do samodzielnego wystêpowania do Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci w Luksemburgu,
2. ustanowienia tzw. kontraktów trójstronnych miêdzy instytucjami Unii Europejskiej, rz¹dami pañstw cz³onkowskich i w³adzami terytorialnymi,
3. w³¹czenia Europejskiej Karty Samorz¹du Terytorialnego (Konwencja Rady Europy) do unijnego dorobku prawnego.
Powy¿sze rozwi¹zania jeszcze na etapie przedakcesyjnym uznawane by³y przez
przedstawicieli samorz¹du terytorialnego polskich województw jako korzystne dla
Polski i warte uwzglêdnienia w unijnej konstytucji53.
W podsumowaniu tej czêci opracowania warto poinformowaæ o marzeniach
wielu prawdziwych regionalistów, aby KR przekszta³ci³ siê w izbê senack¹ Parlamentu Europejskiego. Dzisiaj mo¿na to uznaæ za ma³o realne, gdy¿ w wiêkszoci
pañstw cz³onkowskich regiony nie uzyska³y jeszcze kompetencji ustawodawczych.
Dlatego te¿ wydaje siê to jedynie hipotetyczn¹ i jeszcze chyba zbyt odleg³¹ perspektyw¹, aczkolwiek w pewnej mierze mog¹ j¹ uprawdopodobniæ tendencje postêpuj¹cej regionalizacji i decentralizacji zarz¹dzania terytorialnego w Europie.

1.4. Wp³yw procesów integracyjnych na ograniczanie
funkcji pañstwa i wzrost roli regionów
Nawi¹zuj¹c do omówionych wczeniej zjawisk i procesów mo¿na stwierdziæ,
¿e mamy do czynienia z trzema równolegle wystêpuj¹cymi i wzajemnie sprzê¿onymi trendami, a mianowicie: globalizacj¹, integracj¹ europejsk¹ (unionizacj¹ i europeizacj¹), któr¹ mo¿na tak¿e okrelaæ jako globalizacjê w skali kontynentu europejskiego oraz regionalizacj¹ gospodarek narodowych. Tendencje te, aczkolwiek
mog¹ byæ zasadnie postrzegane jako zjawiska przeciwbie¿ne, jednoczenie wzajemnie uzupe³niaj¹ siê i stanowi¹ zarazem g³ówne wyzwania rozwojowe.
Nale¿y przewidywaæ, ¿e w przysz³oci Unia Europejska bêdzie równie¿ wyznaczaæ g³ówne kierunki rozwoju gospodarczej integracji wiata. Lecz aby mog³a ona
odgrywaæ aktywniejsz¹ rolê w procesach globalnych, musi pog³êbiaæ i rozszerzaæ
integracjê w Europie i t¹ drog¹ zwiêkszaæ swój wp³yw na wdra¿anie uniwersalistycznej koncepcji wiata. Z tego wzglêdu procesy europejskiej integracji trzeba
widzieæ jako uniwersalizuj¹cy  g³ówny nurt procesów globalizacji, gdy¿ tylko zjednoczona Europa jest w stanie podj¹æ ciê¿ar budowy wspólnoty wiatowej. Jednoczenie brak uniwersalizmu groziæ mo¿e nawrotem dawnych konfliktów i skupieniem siê na sprawach wewnêtrznych54.
Integracja i towarzysz¹ce jej dostosowania strukturalne wywieraj¹ istotny wp³yw
na geograficzne rozmieszczenie dzia³alnoci gospodarczej i procesów rozwoju re53
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gionalnego. St¹d te¿ wynikaj¹ najwa¿niejsze zagro¿enia zwi¹zane z przestrzennym
zró¿nicowaniem efektów integracji i mo¿liwoci¹ trwa³ej marginalizacji niektórych
obszarów. Z tendencji rozwoju handlu miêdzynarodowego w ramach wspólnego
rynku wynika bowiem, ¿e integracja przynosi w wielu regionach spowolnienie
wzrostu, za z pewnoci¹ oznacza wzrost nierównoci pomiêdzy ró¿nymi obszarami oraz wewn¹trz poszczególnych krajów, w tym tak¿e miêdzy poszczególnymi
grupami pracowników oraz ludnoci. Jest to jeden z porednich skutków integracji. G³ównymi beneficjentami integracji s¹ przede wszystkim transnarodowe korporacje, miêdzynarodowe organizacje gospodarcze i instytucje finansowe oraz kraje
i regiony najwy¿ej rozwiniête, bogate. Trudno bowiem nie zgodziæ siê z pogl¹dem,
¿e dzia³alnoci Unii Europejskiej nie okrelaj¹ interesy krajów s³abych i regionów
peryferyjnych, lecz silnych partnerów rdzeniowych55. Odmienna ocena, ¿e kraje i regiony s³abo rozwiniête, zacofane i biedne, które maj¹ niewiele do sprzedania na
rynkach miêdzynarodowych, nie s¹ nara¿one w procesach integracji na ryzyko szybszej marginalizacji, mog³aby wydawaæ siê nie tyle nieuprawniona, lecz co najmniej
ma³o wiarygodna. Procesy integracji tworz¹ jednoczenie szansê wejcia na cie¿kê szybszego i trwa³ego wzrostu gospodarczego dla nowych pañstw cz³onkowskich
Unii i ich s³abiej rozwiniêtych regionów.
Równolegle w ewolucyjnym ci¹gu jednoczenia Europy ujawniaj¹ siê sprzecznoci i coraz czêciej dostrzegane jest zjawisko postêpuj¹cego w skali europejskiej
ograniczania suwerennoci pañstw narodowych. Europejska gospodarka stwarza
pewien rozziew miêdzy mo¿liwociami a potrzebami kontroli wydarzeñ gospodarczych na arenie miêdzynarodowej przez narodowe instytucje. Rz¹dy narodowe, wraz
z postêpuj¹c¹ internacjonalizacj¹ i europeizacj¹ gospodarki, trac¹ na rzecz transnarodowych korporacji i ponadnarodowych instytucji unijnych wiele ze swych tradycyjnych narzêdzi polityki ekonomicznej. Poniewa¿ ju¿ co najmniej od dwóchtrzech dziesiêcioleci istotn¹ czêæ suwerennoci narodowej stopniowo w procesie
globalizacji odbieraj¹ pañstwu korporacje transnarodowe56, coraz czêciej w licznych opracowaniach naukowych formu³owana jest teza o malej¹cej  nie tylko w Europie  roli pañstwa jako organizatora i koordynatora miêdzynarodowej dzia³alnoci gospodarczej. Uwalniaj¹ca siê od granic politycznych wspó³czesna gospodarka
staje siê coraz bardziej niezale¿na i nie musi mieæ swoich korzeni w konkretnych
narodowych przestrzeniach instytucjonalnych, spo³ecznych i kulturowych. Brak
narodowych korzeni politycznych nie wp³ywa ju¿ w istotnej mierze na kreowanie efektów ekonomicznych57.
Jeli chodzi o aspekt strukturalno-podmiotowy zmieniaj¹cego siê oddzia³ywania pañstwa na procesy dzia³alnoci spo³eczno-gospodarczej, to nale¿y uwzglêdniaæ
trzy szczeble regulacji przestrzenno-terytorialnej: ponadnarodowy, narodowy i re55
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gionalny (lub subnarodowy). Integracja wp³ywa na relatywne znaczenie tych poziomów w ten sposób, ¿e w tendencji wzrasta rola poziomu pierwszego i trzeciego, a maleje rola poziomu narodowego. Przy tym jednak pierwszorzêdne znaczenie maj¹ tutaj czynniki jakociowe (zmiana funkcji pañstwa narodowego), a nie trudno wymierne proporcje zaanga¿owania pañstwa na poszczególnych poziomach.
Narodowa polityka traci zdolnoci kierowania si³ami ekonomicznymi, gdy¿ w ramach nowopowstaj¹cego systemu gospodarki europejskiej to ponadnarodowe si³y
euro- oraz geoekonomiczne dyktuj¹ narodow¹ politykê gospodarcz¹.
Nawi¹zuj¹c do znanej hipotezy koñca historii58 mo¿na powiedzieæ uogólniaj¹co o procesach europejskiej integracji, ¿e nie osi¹gnê³y one jeszcze takiego stanu
nasycenia i przesilenia, który oznacza koniec okrelonego etapu historii, lecz raczej znamionuj¹ zapowied powa¿nych zmian o charakterze jakociowym. Jest to
okres historii Europy, kiedy etap pañstwowej regulacji gospodarczej jest coraz bardziej ograniczany, ale nie mo¿na jeszcze mówiæ o erze europejskiej regulacji gospodarczej.
W rezultacie opisanych wy¿ej tendencji integracyjnych mamy do czynienia w Europie z symptomami pocz¹tkowego stadium procesu, którego fina³em mo¿e okazaæ siê koniec geografii, g³ównie gospodarczej lecz tak¿e politycznej59. O koñcu
tzw. geografii lokalizacji (który mo¿e wyra¿aæ siê stopniowym zanikaniem zale¿noci czynników rozwoju gospodarczego od konkretnych lokalizacji w przestrzeniach narodowych) mówi siê w³anie w zwi¹zku ze spadkiem znaczenia pañstw
narodowych jako centrów w³adzy ekonomicznej i wi¹¿¹cym siê z tym procesem
erozji suwerennoci narodowej i gospodarczej. Z tego punktu widzenia istotne
wydaje siê byæ przewartociowanie miêdzynarodowych relacji gospodarczych w tradycyjnym uk³adzie gospodarek narodowych poszczególnych pañstw jako g³ównych
podmiotów tych stosunków. Dobre funkcjonowanie gospodarki europejskiej wymaga bowiem zrzeczenia siê znacznej czêci suwerennoci narodowej na rzecz  z
jednej strony organizacji ponadnarodowych (w ramach wspomnianej wczeniej tzw.
unionizacji), za z drugiej strony  na rzecz struktur terytorialnych poni¿ej szczebla narodowego, w ramach kreowanego przez unijn¹ politykê regionaln¹ procesu
regionalizacji.
Tak rozumian¹ integracjê w Europie nale¿a³oby wi¹zaæ te¿ z dezintegracj¹ gospodarek narodowych, która jest wywo³ywana tendencjami odrodkowymi w pañstwach tworz¹cych Uniê Europejsk¹. Jednoczenie w tym procesie problemy redystrybucji s¹ centralizowane, gdy¿ przemieszczaj¹ siê ze szczebla pañstwowego na
ponadnarodowy (europejski). Decentralizowany jest za sam sposób redystrybucji
bogactwa, który przesuwa siê na poziom narodowy i wewnêtrznych struktur regionalnych poszczególnych pañstw.
W zwi¹zku z tym mo¿na metodologicznie wyró¿niæ co najmniej dwa istotne
wymiary integracji.Pierwszy wyra¿a siê w tendencji przemieszczania gestii do re58
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gulacji dzia³alnoci gospodarczej w skali Europy  na szczebel unijny. Oznacza to
tworzenie na poziomie europejskim warunków dla tworzenia potencja³u konkurencyjnoci gospodarki unijnej, a tak¿e szans uzyskiwania oraz zwiêkszania zdolnoci konkurencyjnych ró¿nych podmiotów gospodarki na zliberalizowanym rynku europejskim. Drugi, nie mniej wa¿ny  to wymiar spo³eczno  polityczny, sprowadzaj¹cy siê do kreowania przez unijn¹ politykê gospodarcz¹ wzrostu roli nowych (obok pañstw narodowych)  rynkowo zorientowanych podmiotów procesów integracyjnych, w szczególnoci za takich, jak przedsiêbiorstwa (w tym w szczególnoci transnarodowe korporacje) oraz struktury (wspólnoty) terytorialne, w tym
zw³aszcza orodki metropolitalne, regiony, aglomeracje miejskie, miasta a tak¿e
gminy. Przejawami polityki gospodarczej Unii Europejskiej jest wiêc jednoczenie
globalizacja, europeizacja i regionalizacja tej polityki.
Ów drugi  upolityczniony (regulacyjny) wymiar integracji mo¿na jednoczenie umownie odnosiæ do pojêæ globalizmu oraz regionalizmu. Z tego punktu widzenia globalizm w polityce gospodarczej nale¿a³oby bardzo ogólnie zdefiniowaæ jako kompleks przedsiêwziêæ polityczno-organizacyjnych ukierunkowanych
strategicznie na rzecz wspierania integracji gospodarczej, tworzenia jednolitego
rynku europejskiego oraz globalnego i efektywnej gospodarki unijnej, europejskiej
i wiatowej. Globalizm w podobnym znaczeniu mo¿e byæ przeciwstawiany nacjonalizmowi gospodarczemu60  skrótowemu okreleniu zjawiska z zakresu polityki
gospodarczej  protekcjonistycznej polityki handlu zagranicznego. W tym ujêciu
jest to termin bliskoznaczny kategorii globalizm ekonomiczny.
cile zwi¹zane z tendencj¹ europeizacji (globalizacji) i regionalizacji polityki gospodarczej pojêcia globalizmu i regionalizmu mog¹ byæ interpretowane zarówno
jako taktyka (metoda, instrument, mechanizm) b¹d jako strategia (program polityczny, koncepcja rozwoju) na rzecz wzrostu roli uk³adu europejskiego (globalnego) i/lub regionalnego w procesach miêdzynarodowej (w tym zw³aszcza europejskiej) integracji gospodarczej. Tak rozumiany globalizm (regionalizm) w ujêciu dynamicznym mo¿na wiêc tak¿e charakteryzowaæ jako okrelony kierunek rozwoju
miêdzynarodowych stosunków politycznych i ekonomicznych, albowiem wspomniane zjawiska s¹ rezultatem obiektywnych tendencji rozwoju procesów integracyjnych w gospodarce wiatowej. W zwi¹zku z tym mo¿na te¿ mówiæ o dychotomii
europejskiej integracji, której przejawem jest m.in. globalizm i regionalizm w polityce unijnej.
Globalizm i regionalizm w polityce Unii Europejskiej mo¿na zatem jeszcze inaczej postrzegaæ jako jeden z g³ównych wektorów uk³adu si³ zwolenników i przeciwników wspólnotowej metody integracji europejskiej. Warto podkreliæ, ¿e jest
60
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okresie miêdzywojennym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, 5.
J. Borowiec, K. Wilk, Teoria i praktyka europejskiej integracji gospodarczej, Wydawnictwo Akademii
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to jedna z fundamentalnych kwestii w prowadzonej w ostatnim okresie czasu dyskusji na temat przysz³oci i ostatecznego kszta³tu politycznego Unii Europejskiej61.
Z tego punktu widzenia, z jednej strony globalizm, za, z drugiej strony regionalizm, jako dwie strony medalu (i modelu) wyznaczaj¹cego federacyjny kierunek rozwoju Unii Europejskiej oraz jako najbardziej interesuj¹ce europejskie innowacje polityczne ery powojennej mog¹ s³u¿yæ ró¿nym celom62. Sama Unia Europejska oraz europejskie regiony wydaj¹ siê byæ potencjalnymi sojusznikami idei tak
rozumianego globalizmu i regionalizmu. Za zdecydowanymi oponentami  centralne struktury instytucjonalne chyba wszystkich bez wyj¹tku pañstw narodowych,
zw³aszcza za pañstw o charakterze unitarnym, takich jak na przyk³ad Wielka Brytania, Francja, Szwecja, Holandia czy Polska.
Skoro integracja, uwalniaj¹ca si³y rynku miêdzynarodowego, jednoczenie w coraz wiêkszej mierze ubezw³asnowolnia ekonomicznie instytucjê pañstwa w jego
funkcjach polityki spo³eczno-gospodarczej, to Unia Europejska wydaje siê byæ alternatywn¹ struktur¹ instytucjonaln¹ superpañstwa, które przejmuje i zachowuje
sporo narodowej zbiorowej suwerennoci. Tak wiêc tworz¹ca najwiêkszy rynek
wiata Unia ustala wi¹¿¹ce regu³y nie tylko europejskiej, lecz tak¿e globalnej integracji  w ró¿nych dziedzinach polityki gospodarczej, finansowej, monetarnej, podatkowej, socjalnej  za porednictwem, przede wszystkim (ale nie tylko) polityki
bud¿etowej, wykorzystuj¹c w tym celu coraz szerzej metodê wspólnotow¹. W zwi¹zku z tym mo¿na uznaæ za realne, ¿e Europie uda siê tak¿e jako pierwszej, skutecznie redukowaæ zagro¿enia, wynikaj¹ce z pu³apek globalizacji poprzez d¹¿enie do
europeizacji polityk narodowych, w szczególnoci za m.in. dziêki efektywnej polityce regionalnej, któr¹ mo¿na okreliæ jako narzêdzie kontrolowanej globalizacji
w skali europejskiej.
W tym miejscu mo¿na sformu³owaæ kolejn¹ kwestiê badawcz¹: czy polityka regionalna Unii Europejskiej, maj¹ca na celu g³ównie wyrównywanie ró¿nic pomiêdzy poszczególnymi regionami, mo¿e byæ widziana jako sposób na przeciwdzia³anie rynkowym (¿ywio³owym), negatywnym nastêpstwom uwalniaj¹cych siê si³ integracji (i globalizacji) na kontynencie europejskim? Czy politykê regionalizacji
Europy mo¿na traktowaæ jako jedno z alternatywnych, wa¿nych rozwi¹zañ sprzyjaj¹cych procesowi demokratyzacji rozwoju integracji? Wydaje siê, ¿e tak byæ mo¿e
w sytuacji, gdy w wielu analizach i prognozach rozwoju globalizacji kwestionowana jest mo¿liwoæ opanowania tego procesu63.Tymczasem Unia Europejska z niema³ym powodzeniem realizuje najdoniolejsze zadania demokratyczne XX i XXI
wieku, wynikaj¹ce z negatywnych nastêpstw globalizacji  przywracanie sui generis (quasi ponadnarodowemu) pañstwu zanikaj¹cych funkcji pañstwa, czyli prymatu polityki nad integruj¹c¹ siê gospodark¹.
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2. Polityka regionalna Unii Europejskiej
wobec wyzwañ integracyjnych
2.1. Podstawowe kategorie i zale¿noci
unijnej polityki regionalnej
Jako czêæ polityki gospodarczej  polityka regionalna uznaje za swój cel stymulowanie przez w³adze publiczne rozwoju gospodarczego i spo³ecznego w regionach. Z punktu widzenia Unii Europejskiej oraz z pozycji pañstwa chodzi te¿
o ograniczanie miêdzyregionalnych dysproporcji rozwojowych oraz oddzia³ywanie na zwiêkszanie zdolnoci konkurencyjnych i potencja³ów s³abszych gospodarek regionalnych. Szerszym pojêciem natomiast wydaje siê byæ polityka strukturalna. Jej celem jest tworzenie warunków (zarówno w poszczególnych regionach, jak
i w uk³adzie miêdzyregionalnym oraz w skali ca³ego kraju i w relacjach miêdzynarodowych) dla szeroko rozumianych zmian i modernizacji struktury gospodarczej,
pozwalaj¹cych na osi¹gniêcie, utrzymywanie oraz zwiêkszanie potencja³ów konkurencyjnoci dzia³alnoci gospodarczej poszczególnych podmiotów.
Strukturalny charakter polityki regionalnej wi¹¿e siê ze wspomaganiem przebudowy (w celu prowzrostowego unowoczenienia) struktur gospodarczych zacofanych regionów. Natomiast spójnociowe oblicze tej polityki polega na ukierunkowaniu w³adz publicznych na zmniejszanie skali ró¿nic miêdzy poziomami, a tak¿e
potencja³ami rozwoju poszczególnych regionów w celu osi¹gania w ten sposób
wiêkszej spo³ecznej i gospodarczej kohezji w uk³adzie unijnym. Pojêcie spójnoci
gospodarczej okrela stopieñ zró¿nicowania poziomu produktu krajowego brutto na
g³owê ludnoci miêdzy poszczególnymi regionami Unii Europejskiej. Spójnoæ spo³eczna oceniana jest skal¹ ró¿nic poziomu stopy bezrobocia. Spójnoæ przestrzenn¹
okrela siê dostêpnoci¹ do obszarów peryferyjnych oraz o niekorzystnym po³o¿eniu geograficznym64. Beneficjentami tej polityki s¹ zatem przede wszystkim s³abo
rozwiniête regiony pañstw cz³onkowskich, za rodki na jej cele pochodz¹ z wyodrêbnionych w ramach unijnego bud¿etu funduszów strukturalnych.
64

J. Szlachta, Problemy polityki rozwoju regionalnego Polski w warunkach integracji europejskiej, [w:]
J. Hausner, M. Marody (red.), Jakoæ rz¹dzenia: Polska bli¿ej Unii Europejskiej? EU  monitoring IV,
Wyd. Ma³opolska Szko³a Administracji Publicznej AE w Krakowie i Friedrich-Ebert Stiftung,
Kraków 2000, 89.
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W warunkach integracji europejskiej unijna polityka regionalna jest cile powi¹zana z celami polityki strukturalnej i dlatego te¿ te pojêcia s¹ u¿ywane czêsto
zamiennie jako w uproszczeniu funkcjonalnie zbie¿ne65. Uto¿samianie w rzeczywistoci unijnej obu terminów wydaje siê byæ uzasadnione g³ównie tym, ¿e wszystkie przedsiêwziêcia s³u¿¹ce realizacji celów polityki regionalnej maj¹ charakter
strukturalny, gdy¿ realizuj¹ jednoczenie zadania polityki strukturalnej. Ponadto
s¹ one finansowane z tych samych róde³ (zasobów unijnego bud¿etu)  funduszów strukturalnych oraz Funduszu Spójnoci. Fundusze strukturalne s¹ jednoczenie narzêdziami realizacji polityki regionalnej Unii, nazywanej tak¿e inaczej polityk¹ spójnoci spo³eczno-ekonomicznej. W wietle Traktatu o Unii Europejskiej polityka ta stanowi, obok jednolitego rynku wewnêtrznego oraz unii gospodarczej i walutowej, jeden z g³ównych filarów harmonijnego rozwoju Europy66.
Najwy¿szej wagi dokumentem ustanawiaj¹cym wspólnotow¹ politykê regionaln¹
jest Jednolity Akt Europejski z 1987 roku. JAE wprowadzi³ do tekstu Traktatu
o Wspólnocie Europejskiej ca³y nowy tytu³ Spójnoæ ekonomiczna i spo³eczna,
pod którym w art. 130 a zapisano, ¿e  w szczególnoci, Wspólnota d¹¿y do
zredukowania ró¿nic w stopniach rozwoju poszczególnych regionów i zmniejszenia zacofania regionów o najbardziej niekorzystnych warunkach, w tym terenów
wiejskich67. Polityka ta stanowi obecnie g³ówny bud¿etowo-finansowy instrument
strategii spójnoci spo³eczno-gospodarczej na kontynencie europejskim, który jeszcze inaczej mo¿na okreliæ wprost jako podstawowy mechanizm finansowania
miêdzynarodowej integracji w uk³adzie regionalnym.
Tak rozumiana ponadnarodowa polityka regionalna, zw³aszcza w okresie ostatnich dwóch dekad, obejmowa³a systematycznie w coraz szerszym zakresie tak¿e
wiele funkcji tradycyjnej polityki gospodarczej i dziêki temu jej rola zwiêksza³a siê
do rangi wa¿nego nurtu polityki gospodarczej w Europie. Sta³a siê ona w krajach
Unii jednym z g³ównych narzêdzi przemian strukturalnych i nonikiem przewartociowania, miêdzy innymi, tradycyjnych miêdzynarodowych stosunków gospodarczych.
Obserwuj¹c relacje pomiêdzy polityk¹ regionaln¹ i polityk¹ gospodarcz¹ nale¿y zauwa¿yæ, ¿e z punktu widzenia struktury wydatków bud¿etowych Unia Europejska na szczeblu ponadnarodowym prowadzi w zasadzie dwa g³ówne kierun65

66

67

Inaczej o relacjach polityki regionalnej i strukturalnej por. np. T. Markowski, Koreferat do Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 20002006 [w:] J. Szlachta (red.), Narodowa Strategia
Rozwoju Regionalnego, PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Z. 191, 2000, 117.
M. Klamut, Polityka gospodarcza a nadrabianie rozwojowego zapónienia przez regiony Europy oraz
Polski [w:] Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z
Uni¹ Europejsk¹. Materia³y z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Katedr Polityki Ekonomicznej, Miêdzyzdroje, 2426.09.1998, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 1999, 77
84; M. Klamut, Do jakiej Unii Europejskiej mamy zamiar przyst¹piæ? [w:] R. Broszkiewicz (red.),
Zwi¹zki polityki gospodarczej z polityk¹ regionaln¹, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu, Wroc³aw 1997, 73.
A. Przyborowska-Klimczak, E.Skrzyd³o-Tefelska (red.), Dokumenty Europejskie, tom I, Morpol,
Lublin1996, 115116.
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ki polityki gospodarczej  w pewnym sensie (w wydatkach unijnego bud¿etu) konkuruj¹ce: wspóln¹ politykê roln¹ oraz  genetycznie i funkcjonalnie  pozostaj¹c¹ z ni¹ w istotnym zwi¹zku  politykê regionaln¹. W tej rywalizacji wygrywa
wyranie (z punktu widzenia ciê¿aru gatunkowego wydatków bud¿etowych) tendencja do przejmowania przez politykê regionaln¹ zarówno problemów wspólnej
polityki rolnej (nie tylko w regionach opónionych w rozwoju) jak i  w szczególnoci  kompleksowych ogólnych zadañ polityki spo³eczno-gospodarczej. W zwi¹zku z tym przedmiotem krytyki jest np. marginalne jeszcze znaczenie (podejmowanych w ramach polityki regionalnej) przedsiêwziêæ s³u¿¹cych wspieraniu rozwoju
nauki i technologii68, mimo ¿e wdra¿ane s¹ dwa powa¿ne programy unijne dla stymulowania wzrostu gospodarczego w opónionych rozwojowo regionach promuj¹ce transfer technologii i dzia³alnoæ innowacyjn¹69.
Specyficzna  w rzeczywistoci unijnej  polityka regionalna obejmuje w coraz
szerszym zakresie, funkcje tradycyjnej  w rozumieniu narodowym  polityki
gospodarczej. Mo¿na powiedzieæ, ¿e zw³aszcza w latach 90. XX w. oraz w pierwszej dekadzie XXI w. polityka regionalna w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej aspiruje do szczególnie wysokiej rangi w polityce gospodarczej. W wietle
niektórych pogl¹dów na temat wspó³czesnych funkcji polityki regionalnej powinna ona ju¿ byæ zaliczana do nowoczesnej polityki gospodarczej jako polityka dostosowañ strukturalnych. Ta nowa polityka regionalna uto¿samiana jest bowiem
z dominuj¹c¹ strategi¹ aktywizacji gospodarczej regionów przez wysokie technologie70. Mo¿na sformu³owaæ tezê, ¿e zasadnicza strategia wspólnotowej polityki
gospodarczej zasadza siê nie na modernizacji gospodarek poszczególnych pañstw
cz³onkowskich, lecz na ukierunkowanym terytorialnie unowoczenianiu gospodarki
unijnej. Ów proces restrukturyzacji gospodarki regionów jest realizowany w sposób
sprzê¿ony: z jednej strony  przez skoncentrowanie nak³adów inwestycyjnych w najs³abszych ogniwach systemu, tj. w regionach opónionych w rozwoju i wymagaj¹cych g³êbokich przekszta³ceñ struktury spo³eczno-ekonomicznej, z drugiej strony
przez aktywne wspomaganie wzrostu endogenicznych zdolnoci konkurencyjnych
regionów. W ramach wspólnotowej polityki strukturalnej coraz wiêksze znaczenie
maj¹ przedsiêwziêcia horyzontalne podnosz¹ce potencja³ tzw. kapita³u spo³ecznego.
S¹ to szeroko rozumiane inwestycje w zasoby ludzkie (w tym w systemy edukacyjne), rozwi¹zuj¹ce zarówno bie¿¹ce, jak i przysz³e regionalne problemy zatrudnienia i ograniczania bezrobocia.
W niniejszym opracowaniu stosowane bêd¹ zamiennie terminy odnosz¹ce siê do
prowadzonej przez Uniê Europejsk¹ polityki regionalnej: wspólnotowa (unijna) po68
69

70

J. Szlachta, Problemy polityki rozwoju regionalnego Polski w warunkach integracji europejskiej, op.
cit., 26.
S¹ to dwie inicjatywy UE : Program Regionalnej Innowacji i Transferu Technologii (Regional Innovation and Technology Transfer Programme) oraz Program Regionalnej Innowacji i Strategii (Regional Innovation and Strategy Programme).
A. Karpiñski, Co warto wiedzieæ o polityce gospodarczej rz¹dów, Instytut Organizacji i Zarz¹dzania
w Przemyle ORGMASZ, Warszawa 1997, 4555 oraz 8286.
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lityka regionalna, polityka strukturalna, regionalna polityka strukturalna, polityka
rozwoju regionalnego UE, regionalna polityka gospodarcza UE, polityka spójnoci
spo³eczno-gospodarczej, unijna polityka gospodarcza (która jako polityka wspólnotowa jest realizowana na bazie rodków bud¿etowych UE) itp. Pojêcia te s¹ coraz
czêciej uto¿samiane zarówno w teorii, jak i w praktyce rozwoju regionalnego71.

2.2. Statystyczno-prawne narzêdzia regionalizacji
wspólnotowej polityki gospodarczej
Co siê tyczy rodków realizacji polityki regionalnej, to oprócz najwa¿niejszych
 finansowych  bud¿etowych funduszów strukturalnych Unii Europejskiej, nale¿y wskazaæ tak¿e statystyczno-prawne narzêdzia regionalizacji wspólnotowej (tej
czêci, która jest realizowana na bazie bud¿etu UE) polityki gospodarczej w postaci systemu nomenklatury jednostek terytorialnej statystyki (The Nomenclature of Territorial Units for Statistics  NUTS). Powsta³a ona w latach 70. i jej celem nie jest,
ani te¿ nie by³a bynajmniej próba unifikacji silnie zró¿nicowanych struktur organizacji terytorialnej pañstw cz³onkowskich Wspólnot Europejskich. Struktury te by³y
i s¹ traktowane nadal jako obszar kompetencji poszczególnych pañstw. Urz¹d Statystyczny UE (Eurostat) stworzy³ na zlecenie Komisji Europejskiej  pierwotnie trzypoziomowy  system statystycznych jednostek terytorialnych NUTS (NUTS I  regiony du¿e, NUTS II  rednie oraz NUTS III  ma³e)  w celu przede wszystkim
zbierania, ujednolicania oraz porównywania danych w przekroju przestrzennym
w regionach UE. Chodzi³o wówczas g³ównie o wypracowanie mechanizmów s³u¿¹cych do identyfikacji regionów zacofanych oraz koordynacji polityk regionalnych72.
Systematyka NUTS nie mia³a wtedy jeszcze a¿ tak wa¿nego znaczenia dla polityki
regionalnej, jakie ma dzisiaj, zw³aszcza za od lat 90., kiedy wprowadzono istotne
zmiany, w tym nowy podzia³ na obszary NUTS, uwzglêdniaj¹cy powiêkszenie
Wspólnot o wschodni¹ czêæ Niemiec (NRD), Austriê, Szwecjê i Finlandiê oraz
(w 1996 roku) rozszerzono podzia³ o dodatkowe dwa poziomy lokalne  NUTS IV
i NUTS V, a ponadto  o poziom krajowy NUTS 0, który odzwierciedla³ granice
administracyjne pañstw UE.
Syntetycznie unijny system NUTS/1999 przedstawia tabela 4, z której wynika,
¿e na obszarze 15 krajów Unii Europejskiej wyodrêbniono 77 jednostek NUTS I,
71

72

J.P. Gern Rosn¹ca rola regionów w polityce gospodarczej [w:] Z. Miko³ajewicz (red.), Strategiczne problemy rozwoju regionalnego w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1995, 9095; W. Kosiedowski, Cele polityki gospodarczej pañstwa w aspekcie podnoszenia konkurencyjnoci regionów [w:] M. Klamut i L.Cybulski (red.), Polityka regionalna i jej rola w
podnoszeniu konkurencyjnoci regionów, Wyd. AE we Wroc³awiu, Wroc³aw 2000, 7984; K.Gloede,
Regionale Strukturpolitik und internationaler Standortwettbewerb [w:] Z. Miko³ajewicz (red.), Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej, Wyd. Uniwersytetu
Opolskiego, Opole 2000, 5361.
I. Pietrzyk Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w pañstwach cz³onkowskich, op. cit, 70.
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Tabela 4. System nomenklatury jednostek terytorialnej statystyki (NUTS) 15 pañstw cz³onkowskich UE
z wyeksponowaniem struktur terytorialnych z w³adzami wybieranymi w wyborach bezporednich*
Pañstwo

NUTS I

NUTS II

NUTS III

NUTS IV

NUTS V

3 grupy krajów
zwi¹zkowych

9 landów

35 grup
Bezirken



2351 gmin

Belgia

3 regiony

11 prowincji

43 okrêgi



589 gmin

Dania

1 ca³y kraj

l ca³y kraj

15 hrabstw



276 gmin

2 regiony: czêæ
kontynentalna
i W. Alandzkie

6 prowincji

19 regionów

88 zwi¹zków
miêdzygminnych

455 gmin



36664 gminy

51 departamentów

150 eparchies

5921 gmin

52 prowincje



8077 gmin

Austria

Finlandia

Francja

9 departamentów

Grecja

4 grupy
regionów

Hiszpania

Holandia

26 regionów:
100 departamen4 zamorskie i 22
tów: 96 metrometropolitalne
politalnych
+ 4 zamorskie
13 regionów
rozwoju

7 grup
18 wspólnot
wspólnot
autonomicznych
autonomicznych
4 landsdelen

12 prowincji

40 COROP



672 gminy

Irlandia

l ca³y kraj

l ca³y kraj

8 regionów

34 hrabstwa

3445
DEDs/Wards

Luksemburg

l ca³y kraj

l ca³y kraj

l ca³y kraj

12 kantonów

118 gmin

30 grup gmin

305 gmin

4208 parafii

38 Regierungsbezirke

445 Kreise



16176 gmin

Portugalia

Niemcy
Szwecja
Wlk. Brytania
W³ochy
UE-15

3: czêæ
7 regionów:
kontynentalna, 5 regionów plan.
Azory i Madera
i 2 regiony
autonomiczne
16 Landów
l ca³y kraj

8 Riksomraden

24 hrabstwa



286 gmin

11 regionów
standardowych

35 grup hrabstw

65 hrabstw

485
dystryktów

11095 wspólnot
lokalnych

11 grup regionów

20 regionów

103 prowincje



8100 gmin

77

206

1031

1074

98433

*Uwaga:

Pogrubionym pismem oznaczono szczeble w³adz wybieranych w wyborach bezporednich
ród³o: I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w pañstwach cz³onkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, 7273.

206 jednostek NUTS II, 1031 jednostek NUTS III, 1074 jednostki NUTS IV i 98 433
jednostki NUTS V73.
Nomenklatura jednostek terytorialnej statystyki jest wykorzystywana dla potrzeb
zbierania informacji, prowadzenia  w zró¿nicowanych strukturach przestrzennych,
73

Por. te¿ inne dane dotycz¹ce ujêcia NUTS: A.M. Gmyrek, Nomenklatura statystyczna NUTS..., Wspólnoty Europejskie, nr 6, 2000.
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badañ statystycznych i udostêpniania ich wyników. Struktury te s¹ zró¿nicowane
nie tylko pod wzglêdem liczby ludnoci, gêstoci zaludnienia czy powierzchni, lecz
przede wszystkim rozwoju gospodarczego, stopy bezrobocia itp.74 Reasumuj¹c,
mo¿na stwierdziæ, ¿e jednostki terytorialne poszczególnych pañstw pogrupowano
na piêciu poziomach. Trzy poziomy regionalne to: NUTS I  obejmuj¹ce obszar
makroregionów kraju b¹d ca³ego kraju, NUTS II  regiony najczêciej typu administracyjnego z wybieralnymi w³adzami (typu województwa), NUTS III  podregiony (grupy powiatów). Za pozosta³e dwa poziomy lokalne NUTS/1999 obejmuj¹: NUTS IV  powiaty i NUTS V  gminy75.
Nomenklatura NUTS s³u¿y ju¿ nie tylko celom gromadzenia, ujednolicaj¹cego
agregowania, opracowywania i udostêpniania regionalnych danych statystycznych
krajów Unii Europejskiej. Jest te¿ niezbêdna do prowadzenia analiz stopnia rozwoju spo³eczno-gospodarczego regionów pod k¹tem oceny zró¿nicowañ regionalnych i sporz¹dzania programów rozwoju regionalnego. Warto zatem podkreliæ,
¿e NUTS sta³a siê bardzo wa¿nym, wykorzystywanym na szczeblu unijnym oraz
pañstw cz³onkowskich, instrumentem kszta³towania polityki gospodarczej w uk³adzie regionalnym. Dla odpowiednich uk³adów NUTS powstaj¹ regionalne rachunki
ekonomiczne, które zawieraj¹ dane dotycz¹ce ró¿nych dziedzin ¿ycia gospodarczego i spo³ecznego. Na przyk³ad, na poziomie NUTS II bada siê w 17 ga³êziach
gospodarki wartoæ dodan¹, zatrudnienie, p³ace i nak³ady brutto na rodki trwa³e.
Dane te pozwalaj¹ na analizy struktury produkcyjnej regionów i szacowanie regionalnego PKB. Na poziomie NUTS III analizuje siê natomiast m.in. wskaniki stopy
bezrobocia czy stanu zdrowia ludnoci. W uk³adzie NUTS sporz¹dza siê równie¿
analizy statystyczne dotycz¹ce innych dziedzin i sektorów dzia³alnoci gospodarczej,
takich jak np. badania i rozwój, energetyka, transport czy ochrona rodowiska.
Okrelenie poziomu rozwoju regionów pozwala na zidentyfikowanie dysproporcji rozwojowych oraz sformu³owanie potencjalnych oczekiwañ wobec polityki
regionalnej Unii Europejskiej. Ju¿ od 1988 roku klasyfikacja NUTS pe³ni kluczow¹
rolê w programowaniu i monitorowaniu programów finansowanych ze rodków
wspólnotowych. Ma ona tak¿e du¿e znaczenie dla badañ porównawczych rozwoju regionów, a zw³aszcza przy sporz¹dzaniu raportów Komisji Europejskiej, dotycz¹cych np. spójnoci spo³eczno-gospodarczej.
O instrumentalnym charakterze systemu NUTS mo¿e wiadczyæ fakt, ¿e nie ma
on charakteru sta³ego. Od pocz¹tku istnienia by³ wielokrotnie modyfikowany
w wiêkszoci pañstw cz³onkowskich Wspólnoty i nadal nomenklatura NUTS nie
ma cech przejrzystego, jednolitego systemu. Wi¹¿e siê to zarówno z ró¿norodnoci¹ organizacyjn¹ struktur administracyjnych, jak i historycznymi tradycjami systemu zarz¹dzania terytorialnego, a tak¿e innym czynnikami, np. wielkoci¹ krajów cz³onkowskich czy charakterem systemu politycznego pañstw. Z podanych
74
75

A. Miszczuk, Regionalny potencja³ spo³eczno-ekonomiczny Czech, Estonii, Polski, S³owenii i Wêgier 
kandydatów do Unii Europejskiej, Kwartalnik Statystyczny nr 3, 2001, 35.
R. Ridinger, P. Weiss, Rechtliche Grundlagen zur Entwicklung von Einzelprogrammen in den EUMitgliedsstaaten, [w:] Handbuch der regionalen Wirtschaftsförderung, X 1997, 1112.
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wzglêdów na przyk³ad takie pañstwa, jak Dania, Irlandia Luksemburg i Szwecja
nie uzna³y za stosowne wyodrêbnianie poziomu regionalnego NUTS I, a ponadto
wymienione trzy pierwsze kraje  nie wprowadzi³y tak¿e poziomu regionalnych
struktur terytorialnych NUTS II. Podobnie a¿ 9 pañstw (Francja, Niemcy, W³ochy,
Hiszpania, Belgia, Holandia, Austria, Szwecja i Dania) nie ustanowi³o poziomu lokalnego NUTS IV. Tego typu niekonsekwencje wydaj¹ siê potwierdzaæ tak¿e instrumentalny, polityczny charakter systemu NUTS, wynikaj¹cy z potrzeby dostosowañ do zró¿nicowanego podejcia do problemów rozwoju regionalnego i zmieniaj¹cych siê wymogów wspomagania poszczególnych regionalnych struktur gospodarczych. Na przyk³ad w Irlandii, w koñcu lat 90., jednolicie traktowane dotychczas terytorium pañstwa podzielono na dwa regiony NUTS II w ten sposób,
¿e wyodrêbniono sto³eczny region Dublina po to, aby pozosta³e relatywnie ubogie
obszary kraju w dalszym ci¹gu mog³y korzystaæ z unijnej pomocy strukturalnej.
Podobnie wystêpowanie znacznych zró¿nicowañ spo³eczno-gospodarczych w metropolii londyñskiej  g³ównie pomiêdzy centrum Londynu a obrze¿ami miasta,
by³o podstaw¹ podzia³u Wielkiego Londynu na jego centraln¹ strefê wewnêtrzn¹ oraz zewnêtrzn¹. Dziêki temu, ¿e PKB per capita w strefie zewnêtrznej tego miasta okaza³ siê ponad 2,5-krotnie ni¿szy ani¿eli dla wewnêtrznej strefy Londynu,
powsta³o uzasadnienie dla dodatkowych transferów pomocowych z funduszów
unijnych dla Wielkiej Brytanii.
W wyniku trzyletnich prac przygotowawczych maj¹cych na celu udoskonalenie zasad omówionej wy¿ej klasyfikacji struktur terytorialnych obowi¹zuj¹cej w
strukturze UE-15 w 2003 roku zosta³o wydane nowe Rozporz¹dzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady UE. Wprowadza ono (w miejsce NUTS/1999) "Systematykê
statystyki jednostek terytorialnych NUTS-2003" dla UE-2576, nadaj¹c tej klasyfikacji nowy status prawny. Oznacza to, ¿e od 1 maja 2004 roku systematyka NUTS
obejmuje tak¿e regiony 10 nowych pañstw cz³onkowskich.
W nowym systemie europejskiej klasyfikacji regionalnej NUTS ustanowiono jako
obowi¹zuj¹ce wy³¹cznie trzy szczeble podzia³u hierarchicznego. Pañstwa cz³onkowskie mog¹  stosownie do swych potrzeb  wprowadzaæ kolejne szczeble podzia³u
terytorialnego NUTS dla potrzeb statystyki.
Tabela 5. Zalecany podzia³ na regiony NUTS wed³ug liczby ludnoci
Poziom NUTS

Minimalna liczba mieszkañców

Maksymalna liczba mieszkañców

NUTS I
NUTS II
NUTS III

3 000 000
800 000
150 000

7 000 000
3 000 000
800 000

ród³o: Verordnung (EG), Nr. 12059.200380, op. cit.
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Verordnung (EG) Nr. 1059/200383 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003
über die Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS); tekst
tego Rozporz¹dzenia zawarty jest w: Regionen Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik NUTS
2003/EU25, Eurostat/Europäsche Kommission, Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, Luxemburg 2004, Anhang 1 NUTS Verordnung, 127129.
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Tabela 6. Regiony NUTS w 10 nowych pañstwach cz³onkowskich
Pañstwo

NUTS I

NUTS II

NUTS III

Polska
Czechy
Wêgry
S³owacja
Litwa
£otwa
Estonia
S³owenia
Cypr
Malta

6
1
3
1
1
1
1
1
1
1

16
8
7
4
1
1
1
1
1
1

45
14
20
8
10
6
5
12
1
2

ród³o: opracowanie na podstawie: Regionen Systematik der Gebietseinheiten
für die Statistik NUTS 2003/EU25, op. cit., 22.

W wietle aktualnego unijnego rozporz¹dzenia, w przypadku tworzenia nowych
struktur terytorialnych w pañstwach cz³onkowskich, powinny one byæ dostosowane do progowych wielkoci liczby mieszkañców na poszczególnych szczeblach, które
podano w tabeli 5.
Tak¿e w nowych pañstwach cz³onkowskich ju¿ w okresie kandydackim zosta³
dokonany wstêpny podzia³ na obszary NUTS. Kraje akcesyjne musia³y dostosowaæ swoje systemy statystyki terytorialnej do unijnych standardów. Liczbê regionów NUTS w dziesiêciu nowych pañstwach cz³onkowskich przedstawia tabela 6.
Z unijnej klasyfikacji NUTS (tabela 6) wynika, ¿e grupy województw tworz¹ 6
regionów (nieadministracyjnych) NUTS I w Polsce. Jednoczenie w system NUTS
II wesz³o 16 struktur administracyjnych na poziomie województw. Na szczeblu
NUTS III powsta³o natomiast 45 polskich regionów o charakterze nieadministracyjnym (grupy powiatów). Same powiaty i gminy s¹ klasyfikowane, poza t¹ trójszczeblow¹ hierarchi¹, jako lokalne struktury jednostek zarz¹dzania terytorialnego (LAU-1 i LAU-2), gdy¿ ten szczebel podzia³u nie jest przedmiotem regulacji
w Rozporz¹dzeniu NUTS-2003.

2.3. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
jako strategiczny instrument ekonomiczny
i ród³o finansowania celów polityki regionalnej
Do funduszów strukturalnych Unii Europejskiej nale¿¹77: Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Socjalny, Europejski Fundusz Orien77

M. Ciepielewska, Fundusze Strukturalne i polityka regionalna Wspólnoty Europejskiej, [w:] Unia Europejska. Integracja Polski z Uni¹ Europejsk¹, E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.), Wyd.
Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1997, 353360.
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tacji i Gwarancji Rolnych  FEOGA (Sekcja Orientacji) oraz Finansowy Instrument
Orientacji Rybo³ówstwa.
Najwa¿niejszym funduszem strukturalnym jest Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego (nazywany w skrócie ERDF od angielskiej nazwy European Regional
Development Fund). Jego g³ównym celem jest wyrównywanie miêdzyregionalnych
dysproporcji rozwojowych na obszarze Unii Europejskiej. ERDF utworzy³a w 1975
roku Europejska Wspólnota Gospodarcza w zwi¹zku z kryzysem gospodarczym
oraz akcesj¹ Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii do Wspólnot Europejskich. Fundusz
jest od pocz¹tku przeznaczony jest dla najbardziej upoledzonych regionów, których PKB w przeliczeniu na g³owê ludnoci jest ni¿szy od 75% redniego unijnego.
rodki tego funduszu kieruje siê do takich w³anie regionów z przeznaczeniem w
szczególnoci na:
1. tworzenie nowych miejsc pracy poprzez inwestycje produkcyjne oraz utrzymanie ju¿ istniej¹cych miejsc pracy,
2. inwestycje w infrastrukturê (zw³aszcza tak¹, która ³¹czy kraje cz³onkowskie
wspóln¹ sieci¹ komunikacyjn¹),
3. rozwój w regionach potencja³u wytwórczego ma³ych i rednich przedsiêbiorstw,
4. na edukacjê i opiekê zdrowotn¹,
5. dzia³alnoæ badawczo-rozwojow¹,
6. inwestycje zwi¹zane z ochron¹ rodowiska.
Europejski Fundusz Socjalny (ESF  European Social Fund) to najstarszy (funkcjonuj¹cy od 1960 roku) unijny fundusz strukturalny, którego podstawowym zadaniem jest pomoc w walce z bezrobociem w krajach cz³onkowskich, rozwi¹zywanie problemów zatrudnienia. Wiêkszoæ rodków ESF przeznacza siê na szkolenia
 dla ró¿nych regionów i grup spo³ecznych, w tym w szczególnoci dla zagro¿onych bezrobociem d³ugoterminowym oraz dla ludzi m³odych (do 25 roku ¿ycia)
wkraczaj¹cych dopiero na rynek pracy. rodki z tego funduszu mog¹ byæ wydatkowane w szczególnoci na:
1. szkolenia podnosz¹ce kwalifikacje zawodowe,
2. ulepszanie systemów powszechnego kszta³cenia oraz dostosowywanie ich do
aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy,
3. szkolenie kadr, ekspertów zajmuj¹cych siê pomaganiem bezrobotnym i osobom,
które chc¹ siê przekwalifikowaæ,
4. wspieranie inicjatyw prowadz¹cych do tworzenia nowych miejsc pracy,
5. równouprawnienie kobiet i mê¿czyzn na rynku pracy,
6. wspieranie ludzi bezdomnych i decyduj¹cych siê na zerwanie z na³ogami, którzy chc¹ wróciæ na rynek pracy,
7. pomoc techniczn¹, badania naukowe i promowanie nowych technologii.
G³ównymi celami jego dzia³ania jest zwalczanie wszelkich przejawów dyskryminacji i nierównoci na rynku pracy oraz integracja spo³eczna i zawodowa imigrantów.
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych (EAGGF  European Agriculture Guidance and Guarantee Funds)  powszechnie znany (od akronimu francu-
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skiego) jako FEOGA. To jeden z najstarszych wspólnotowych funduszów bud¿etowych. Powsta³ w 1964 roku na mocy decyzji pañstw, które utworzy³y EWG. Zadania
finansowane z tego funduszu dotycz¹ rolnictwa, wsi i obszarów wiejskich. Chodzi o
pomoc w przekszta³ceniach struktury rolnictwa (czyli np. pomoc w przekwalifikowaniu rolników produkuj¹cych p³ody rolne i hoduj¹cych zwierzêta) oraz o pomoc
w unowoczenianiu obszarów wiejskich. Dotychczas FEOGA jest najwiêkszym ze
wszystkich funduszów pod wzglêdem gromadzonych w nim i wydawanych rodków. Sk³ada siê z dwóch sekcji. Z Sekcji Gwarancji wyp³aca siê rolnikom dop³aty bezporednie do produkcji oraz finansuje zakupy interwencyjne na rynku rolnym, s³u¿¹ce podtrzymywaniu cen na podstawowe produkty rolne i maj¹ce zapewniæ rolnikom odpowiednie sta³e dochody oraz pomoc w zwiêkszeniu konkurencyjnoci produktów rolnych. Ta sekcja ma charakter sektorowego, a nie regionalnego funduszu
strukturalnego. Natomiast druga czêæ tego funduszu to Sekcja Orientacji (Ukierunkowania), która ma charakter funduszu strukturalnego. Z tej sekcji finansuje siê bowiem modernizacjê typowych regionów (obszarów) wiejskich, kszta³cenie rolników
i pomoc w przekwalifikowaniu ich na inne zawody, rozwój turystyki i rzemios³a,
ochronê rodowiska, rozwój lasów oraz wsparcie gospodarstw znajduj¹cych siê w
górach i dotkniêtych kataklizmami78. W 2000 roku ³¹cznie na cele finansowane z funduszu FEOGA przeznaczono 44,5% unijnego bud¿etu. Jednoczenie ok. 85% wsparcia z FEOGA stanowi¹ dop³aty bezporednie dla rolników (tzw. filar I  rozwój rolnictwa), za na rozwój wsi i obszarów wiejskich (filar II) kieruje siê pozosta³e ok.
15%. W Unii Europejskiej tylko ok. 6% towarów rolnych podlega wymianie wolnorynkowej. Do 2010 roku Unia zamierza przeprowadziæ reformê Wspólnej Polityki
Rolnej, polegaj¹c¹ na odchodzeniu od prostego interwencjonizmu w rolnictwie i przeznaczaniu wiêkszoci rodków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych na rozwój wsi i obszarów wiejskich (cele strukturalne)79.
Relatywnie najm³odszym funduszem strukturalnym jest Finansowy Instrument
Orientacji Rybo³ówstwa (FIFG  Financial Instrument for Fisheries Guidance). Powsta³ on w 1993 roku w ramach reformy funduszów strukturalnych. Pieni¹dze z
tego funduszu przeznaczane s¹ na restrukturyzacjê rybo³ówstwa w krajach cz³onkowskich Unii Europejskiej, czyli na hodowlê oraz przetwarzania ryb, unowoczenianie technologii po³owu oraz statków po³owowych, rozwijanie portów rybackich, promocjê owoców mórz i przetworów rybnych na rynku.
Fundusz Spójnoci (nazywany tak¿e Funduszem Kohezji) zosta³ utworzony równie¿ w 1993 roku na mocy Traktatu z Maastricht. Ten fundusz nie jest jednak typowym funduszem strukturalnym (jak powy¿sze), chocia¿ realizuje cele zastrze¿one dla nich. Nie wspiera on bowiem programów rozwoju poszczególnych regionów lecz finansuje pojedyncze projekty dla gospodarek krajów cz³onkowskich w zakresie rozwoju infrastruktury transportu oraz ochrony rodowiska. Z tego wzglêdu ten fundusz, aczkolwiek de facto realizuje cele unijnej polityki strukturalnej, czêsto
78
79

D. Czykier-Wierzba, Finansowanie polityki regionalnej w Unii Europejskiej, Twigger, Warszawa 2003,
26.
E. Szot, Rozwój obszarów wiejskich w kontekcie integracji z UE, Rzeczpospolita z 7.10.2002.
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nie jest zaliczany do funduszów strukturalnych80. Fundusz Spójnoci ma s³u¿yæ
równowa¿eniu rozwoju gospodarczego i osi¹ganiu postêpu spo³ecznego w Unii
Europejskiej w ujêciu horyzontalnym. Kryterium pozyskiwania rodków z tego
funduszu jest wskanik PKB na jednego mieszkañca nie przekraczaj¹cy 90% redniej unijnej. Warunek ten stanowi, ¿e sporód pañstw unijnej piêtnastki Fundusz Spójnoci wykorzystywa³y cztery tzw. kohezyjne kraje cz³onkowskie: Irlandia, Grecja, Hiszpania i Portugalia  na inwestycje zwi¹zane z infrastruktur¹ transportow¹ i ochron¹ rodowiska.
Aktualne podstawowe unijne regulacje dotycz¹ce funduszów strukturalnych
zosta³y przyjête w czerwcu 1999 roku przez Radê Europejsk¹ na tzw. szczycie berliñskim. Obejmuj¹ one lata 20002006 i odzwierciedlaj¹ priorytety kontynuowanej
reformy funduszów strukturalnych rozpoczêtej w 1989 roku. Warto przypomnieæ,
¿e wdro¿ona w latach 19891993 reforma funduszów strukturalnych, w tym okresie podwoi³a przewidziane w bud¿ecie Wspólnoty rodki na politykê regionaln¹81.
Wa¿nym elementem reformy by³o wprowadzenie systemu odgórnego okrelania priorytetów, czyli tzw. Celów polityki strukturalnej Wspólnoty na kolejne,
kilkuletnie okresy. Ograniczenie liczby celów do 3 (z 7) skutkuje istotnym zmniejszeniem (do 3540%) liczby ludnoci zamieszkuj¹cej obszary objête celami regionalnymi w latach 20002006 (z 51% w okresie 19941999), a ponadto  stopniow¹
utrat¹ przez czêæ regionów uprawnieñ do korzystania z unijnych funduszów strukturalnych82.
Obszary Celu 1: promowanie rozwoju i dostosowañ strukturalnych w regionach opónionych w rozwoju, ustalane s¹ na poziomie NUTS II. Przedmiotem
Celu 1 s¹ tak¿e tereny s³abo zaludnione (g³ównie Szwecji i Finlandii) oraz obszary
ultraperyferyjne (outermost), najbardziej oddalone od centrum gospodarczego, w tym
zamorskie terytoria Francji (Gujana, Gwadelupa, Martynika i Reunion), portugalskie Azory i Madera oraz hiszpañskie Wyspy Kanaryjskie. G³ównym kryterium
uznania danego obszaru za uprawniony do korzystania z pomocy strukturalnej jest
produkt krajowy brutto na g³owê mieszkañca ni¿szy od 75% redniej unijnej83. Na
tej podstawie Komisja zestawi³a listê regionów Celu 1, która obowi¹zuje przez 7 lat
 pocz¹wszy od 1 stycznia 2000 roku do koñca 2006 roku. Na ten najwa¿niejszy
Cel przypada najwiêcej, gdy¿ oko³o 70% funduszów strukturalnych (135,9 mld
euro). Cel ten obejmuje 22,2% ludnoci Unii Europejskiej (w jej sk³adzie 15 pañstw
cz³onkowskich). Ponad 90% rodków z funduszów strukturalnych w ramach Celu 1
mia³o trafiæ w latach 20002006 do zacofanych regionów piêciu pañstw: Hiszpanii
80
81
82
83

I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w pañstwach cz³onkowskich, op. cit., 111
112.
M. Ciepielewska, Regulacje wdra¿aj¹ce propozycje Agendy 2000..., op. cit.
D.Czykier-Wierzba, Finansowanie polityki regionalnej w Unii Europejskiej, op. cit., 140.
Chodzi tu o PKB mierzony wed³ug si³y nabywczej walut (tzw. PPP  Purchasing Power Parity) na
podstawie danych UE (dostêpnych w dniu 26.03. 1999 r.) za ostatnie 3 lata. Zob. M. Ciepielewska, Regulacje wdra¿aj¹ce propozycje Agendy 2000 w zakresie wspólnotowej polityki strukturalnej,
Wspólnoty Europejskie, nr 10, 1999.
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(29,6%), W³och (17,2%), Grecji (16,4%), wschodnich landów Niemiec (15,0%) oraz
Portugalii (12,6%).
Ekonomiczna i spo³eczna konwersja regionów o szczególnych trudnociach strukturalnych jest przedmiotem Celu 2, na który przypada 22,5 mld euro, tj. 11,5% funduszów strukturalnych. Ten priorytet obejmuje nie tylko (zaliczane doñ tradycyjnie) te bran¿e przemys³u i us³ug w regionach, które musz¹ byæ poddane restrukturyzacji, ale równie¿ trudne obszary miast, upadaj¹ce regiony rolnicze oraz tereny uzale¿nione od nierozwojowego rybo³ówstwa. W ramach pomocy Celu 2 przynajmniej po³owa beneficjentów powinna zamieszkiwaæ w regionach upadaj¹cego
przemys³u i rolnictwa. Cel 2 obejmuje w okresie 20002006 oko³o 18% mieszkañców Unii-15. Przyjêto te¿, ¿e 10% reprezentowaæ bêdzie obszary o trudnych problemach w sferze przemys³u i us³ug, 5%  obszary wiejskie (rolnicze), 2%  trudne
strefy zurbanizowane i 1%  obszary kryzysowe, uzale¿nione od rybo³ówstwa.
W finansowaniu programów realizowanych w ramach Celów 1 i 2 bior¹ udzia³
wszystkie fundusze strukturalne (regionalny, socjalny, rolny, rybo³ówstwa).
Natomiast pomoc w ramach Celu 3 jest wiadczona horyzontalnie i ma przeciwdzia³aæ bezrobociu  s³u¿y adaptacji i modernizacji polityki oraz systemów kszta³cenia i zatrudniania. Podstawowym ród³em finansuj¹cym ten cel jest Europejski
Fundusz Socjalny, z którego w latach 20002006 wydatkowanych ma byæ ponad 24
mld euro, co stanowi 12,3% zasobów funduszów strukturalnych.
Podkreliæ trzeba, ¿e pomoc strukturalna, wiadczona w ramach Celów 2 i 3,
kierowana byæ mo¿e tylko do obszarów, które nie zosta³y objête Celem 1. Natomiast
rybo³ówstwo (w regionach nie objêtych Celem 1) korzysta z odrêbnego, wymienionego ju¿ specjalnego funduszu (FIFG), na który w latach 2002006 przeznaczono
1,1 mld euro, w tym 875 tysiêcy euro w ramach Wspólnej Polityki Rolnej84.
Co siê tyczy tzw. Inicjatyw Wspólnotowych (Community Initiatives, CE) w okresie programowania 20002006, to przypada na nie 5,35% wydatków funduszów
strukturalnych. S¹ to cztery inicjatywy: INTERREG  ponadgraniczna wspó³praca
miêdzy regionami, finansowana przez ERDF (w granicach 2,5% wydatków z funduszów strukturalnych), URBAN  pomoc obszarom miejskim w stanie kryzysu
(jej ród³em jest ERDF), LEADER  pomoc obszarom wiejskim (Sekcja Orientacji
FEOGA), EQUAL (finansowany przez ESF)  walka z dyskryminacj¹ i nierównociami spo³ecznymi. Ponadto na tzw. projekty innowacyjne i pomoc techniczn¹ przeznaczono 0,65% programowanych rodków85.
Jednoczenie najwiêcej (³¹cznie ok. 93%) rodków z funduszów strukturalnych
s³u¿yæ ma podnoszeniu zdolnoci konkurencyjnych opónionych w rozwoju regionów, w tym g³ównie poprzez rozwój infrastruktury (34,3%), poprawê jakoci zasobów ludzkich (23,9%) i otoczenia rolnictwa (34,8%).
Reasumuj¹c: ³¹cznie 94% zasobów funduszów strukturalnych kierowanych jest
na programowe priorytetowe tzw. Cele 1, 2 i 3. Pozosta³e wydatki z tych fundu84
85

Ibidem.
M .Ciepielewska, Uzgodnienia berliñskie w sprawie funduszy strukturalnych i funduszu spójnoci,
Wspólnoty Europejskie, nr 5, 1999.
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szów w okresie 20002006 przeznaczone s¹ g³ównie na Inicjatywy Wspólnotowe,
w tym co najmniej 50% tych rodków  na program INTERREG (wspó³praca przygraniczna i miêdzyregionalna), który odgrywa istotn¹ rolê w procesie poszerzania
Unii Europejskiej. INTERREG obejmuje przede wszystkim te kraje cz³onkowskie,
które maj¹ d³ugie linie graniczne z krajami aplikuj¹cymi. W okresie 20002006 na
promowanie rozwoju wspó³pracy ponadgranicznej i miêdzyregionalnej w ramach
Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG przewidziano oko³o 5 mld euro z funduszów
strukturalnych. Najwiêcej tych rodków dotychczas (z grona pañstw UE-15) wykorzystywa³a Hiszpania, a ponadto Niemcy, Grecja, W³ochy, Francja, Holandia i Portugalia. Polska z programu INTERREG w ci¹gu dwóch lat od wejcia do Unii bêdzie mog³a wydaæ na rozwój wspó³pracy miêdzyregionalnej, g³ównie przygranicznej, co najmniej 221 mln euro86.
Na finansowanie przedsiêwziêæ z funduszów strukturalnych w okresie 2000
2006 przewidziano w sumie 195 mld euro (w cenach z roku 1999)87, a ³¹czna wartoæ uzyskanej przez dane pañstwo cz³onkowskie pomocy nie mo¿e przekroczyæ
czterech procent jego PKB.

2.4. Proregionalna orientacja wspólnotowej
polityki gospodarczej?
Czy w opisanej sytuacji szerokiego zakresu, a ponadto tak¿e  prezentowanej
w dalszej czêci niniejszego opracowania, znacznej dynamiki finansowania celów
polityki regionalnej z zasobów unijnego bud¿etu, nale¿y mówiæ o tendencji postêpuj¹cej regionalizacji tej czêci polityki gospodarczej Unii Europejskiej? Mo¿na wyró¿niæ dwa wymiary regionalizacji wspólnotowej polityki gospodarczej, realizowanej
na bazie bud¿etu Unii. Pierwszy (równie¿ chronologicznie) wyra¿a siê w koncepcji finansowego wyrównywania warunków i wspomagania dzia³alnoci gospodarczej regionów, a tak¿e budowania oraz zwiêkszania ich zdolnoci konkurencyjnej.
Drugi, nie mniej wa¿ny  to wymiar spo³eczno  polityczny, sprowadzaj¹cy siê do
ekonomicznego umacniania fundamentów wzrostu roli spo³eczno-politycznej regionów  jako samodzielnych podmiotów (nowych aktorów) w procesach europejskiej integracji88. W³anie ten drugi  upolityczniony wymiar regionalizacji
86
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J. Jasiñski, Inicjatywy Wspólnotowe. Dla regionów i bezrobotnych, Rzeczpospolita z 1.09.2003.
D.Czykier-Wierzba, Kierunki zmian w wydatkach na cele strukturalne z bud¿etu UE w latach 2000
2006  wnioski dla Polski, Wspólnoty Europejskie, nr 11, 1999.
B. Wo, Struktury terytorialne w proeuropejskiej polityce integracyjnej. Rozwi¹zania systemowe w Austrii [w:] M. Klamut, L. Cybulski (red.), Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjnoci regionów, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu, Wroc³aw 2000, 92104; B. Wo, Europejska integracja a podmiotowoæ regionów [w:] Z. Miko³ajewicz (red.), Uwarunkowania i strategie
rozwoju regionalnego w procesach europejskiej integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,
Opole 2000, 107115; B. Wo, Regiony w polityce integracyjnej Unii Europejskiej  wnioski dla Polski,
[w:] Z. Szymla (red.), Transformacja systemowa w Polsce  oceny i perspektywy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002, 263270.
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wspólnotowej polityki gospodarczej mo¿na uto¿samiaæ z jej za³o¿onym oddzia³ywaniem na rzecz wspierania procesów regionalizacji systemów zarz¹dzania terytorialnego (regionalizmu ustrojowego) pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej.
Z tego punktu widzenia, maj¹c na uwadze jednoznacznie, wyranie proregionalnie ukierunkowane i systematycznie rosn¹ce strumienie unijnych rodków bud¿etowych, mo¿na mówiæ o tendencji do regionalizacji (proregionalnej orientacji) polityki gospodarczej Wspólnoty. Zjawisko to mo¿na bardzo ogólnie scharakteryzowaæ tak¿e jako kompleks przedsiêwziêæ polityczno  instytucjonalnych i organizacyjnych, ukierunkowanych (w sposób wiadomy, lecz nie deklarowany wprost) na
rzecz utrwalania (a ponadto tak¿e odradzania b¹d podtrzymywania) odrêbnoci
spo³eczno- ekonomicznych regionów. W tym ujêciu jest to polityka sprzyjaj¹ca regionalizmowi ekonomicznemu (gospodarczemu), które to pojêcie sensu stricto oznacza polityczne ruchy regionalne na rzecz autonomii gospodarczej regionu, za
sensu largo  s¹ to wszelkie istotne zró¿nicowania przestrzenne w skali regionalnej, mog¹ce rzutowaæ na kszta³towanie siê odmiennych postaw wobec gospodarki
i gospodarnoci89.
Na marginesie powy¿szych uwag  w charakterze komentarza  nale¿y zwróciæ uwagê na dwie istotne okolicznoci, Otó¿, po pierwsze, ¿e w przeciwieñstwie
do terminu regionalizm samo pojêcie regionalizacji nie niesie ze sob¹ ¿adnych politycznych implikacji. Ma ono charakter neutralny i jedynie wskazuje, ¿e region 
jako jednostka organizacyjna przestrzeni (forma struktury terytorialnej) stanowi
g³ównie przedmiot (a nie podmiot) odniesieñ90. Po drugie, ¿e w ¿adnym przypadku spostrze¿enia o regionalizacji wspólnotowej (gospodarczej) polityki regionalnej
nie znajduj¹ bezporedniej podstawy ani w regulacjach prawa Unii Europejskiej,
ani tak¿e w jakichkolwiek innego typu dokumentach odnosz¹cych siê do wspólnotowej polityki regionalnej. Chodzi zatem wy³¹cznie o wyeksponowanie realnych,
praktycznych konsekwencji (implikacji), a nie oficjalnych celów i priorytetów tej
polityki, która  chocia¿by z racji swojego regionalnego wymiaru  nie mo¿e nie
sprzyjaæ procesom regionalizacji poprzez umacnianie roli regionów i wzrost roli
uk³adu (szczebla) regionalnego w procesach integracji europejskiej. Tak rozumian¹
regionalizacjê w ujêciu dynamicznym mo¿na wiêc tak¿e charakteryzowaæ jako okrelony kierunek rozwoju stosunków politycznych i ekonomicznych, albowiem,
w wietle jednej z g³ównych tez niniejszego opracowania, wspomniane zjawisko
jest rezultatem obiektywnych tendencji rozwoju procesów integracyjnych. W takiej
projekcji unijn¹ politykê gospodarcz¹ realizowan¹ bezporednio w uk³adzie regionalnym nale¿a³oby traktowaæ jako zregionalizowany przejaw stosowania wspólnotowej metody integracji przestrzeni dzia³alnoci spo³eczno-ekonomicznej (szeroko rozumianej), bêd¹cej  w pewnym sensie  alternatywn¹ form¹ przedsiêwziêæ
89
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W.M. Gaczek, Z. Rykiel, Konkurencyjnoæ regionów a regionalizm ekonomiczny [w:] Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjnoci regionów, op. cit., 52.
G. Strejcek, Regionalisation  Zusammenfassung und Ergebnisse [w:] Regionalisation in Õsterreich
und in Europa, Wien, WUV-Verlag, 1996, 20 i 175.
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integracyjnych w makroskali pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi. Z tego punktu
widzenia politykê regionaln¹ Unii Europejskiej mo¿na uznaæ za ko³o zamachowe, jeden z g³ównych motorów procesów europejskiej integracji  przy aktywnym udziale regionów.
Poniewa¿ mamy jednak do czynienia z nowymi trendami, nie wolno pomijaæ
tak¿e pewnych cech kontrowersyjnoci w ocenach konsekwencji i perspektyw rozwoju regionalizacji wspólnotowej polityki gospodarczej. Trzeba wnikliwie rozwa¿yæ, czy aktualny poziom regionalizacji tej polityki uprawnia do sformu³owania
tezy, ¿e jest to ju¿ jakociowo nowy typ i etap realizacji aktywnej bezporedniej,
ponadnarodowej polityki gospodarczej Unii Europejskiej, czy te¿ regionalna (strukturalna) polityka wspólnotowa ma nadal atrybuty prostej kontynuacji pierwotnej,
dystrybucyjnej polityki wyrównywania ró¿nic w poziomie rozwoju pomiêdzy
poszczególnymi regionami oraz wspierania zacofanych gospodarczo i spo³ecznie
regionów  w wyzwalaniu ich endogenicznych zdolnoci konkurencyjnych. A wiêc
czy jest to ci¹gle jeszcze polityka z dominuj¹cym pierwiastkiem ekonomicznym
o charakterze ewolucyjnym91.
Aby ustosunkowaæ siê merytorycznie do tego dylematu nale¿y przeledziæ genezê i kierunki rozwoju wspólnotowej polityki regionalnej. Traktat o Wspólnocie
Europejskiej z 1957 roku nie przewidywa³ prowadzenia polityki regionalnej przez
tê organizacjê. Tak wiêc analizowana polityka na szczeblu ponadnarodowym by³a
nieobecna w zasadzie do po³owy lat siedemdziesi¹tych  aczkolwiek wczeniej
podejmowane by³y pewne dzia³ania koordynuj¹ce polityki regionalne pañstw cz³onkowskich, to by³y one realizowane w niewielkiej skali i niejednokrotnie mia³y charakter dorany.
Okres prze³omowy w polityce regionalnej Wspólnoty przypada na lata siedemdziesi¹te. Od tego czasu datuje siê faza pocz¹tkuj¹ca regionalizacjê wspólnotowej
polityki gospodarczej z orientacj¹ na wspieranie opónionych w rozwoju regionów
ródziemnomorskich W³och, Irlandii, Irlandii Pó³nocnej i Szkocji. Szczególnie znamienn¹ dat¹ jest rok 1975, kiedy to utworzono centraln¹ (do dnia dzisiejszego) bazê
zasobów  ród³o finansowania polityki regionalnej  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF). Postêp w polityce regionalnej Wspólnoty przyniós³ wczeniej ju¿ rok 1972. Wtedy bowiem dwa fundusze bud¿etowe  Europejski Fundusz
Socjalny (ESF) oraz Sekcja Orientacji Europejskiego Funduszu Gwarancji i Orientacji Rolnych (FEOGA) uzyska³y wymiar regionalny. Zregionalizowanie w 1972 roku
funkcji wspomnianych funduszów polega³o na podjêciu decyzji, ¿e co najmniej 60%
rodków z ESF musia³o byæ odt¹d wykorzystanych w regionach (schy³kowych b¹d
opónionych w rozwoju) na zwalczanie bezrobocia. Natomiast z funduszu FEOGA (Sekcja Orientacji) do regionów (o niskim wskaniku PKB na g³owê ludnoci)
nale¿a³o przeznaczyæ minimum 65% rodków. Ponadto  ju¿ w 1972 roku  w zwi¹z91

J. Szlachta, O nowy paradygmat rozwoju regionalnego w Polsce [w:] Problemy polityki gospodarczej
i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z Uni¹ Europejsk¹. Materia³y z Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej Katedr Polityki Ekonomicznej, Miêdzyzdroje, 2426.09.1998, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 1999, 2326.
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ku z akcesj¹ Wielkiej Brytanii do Wspólnoty (i pod naciskiem Wielkiej Brytanii)
uzgodniono zasady utworzenia wspomnianego, odrêbnego funduszu regionalnego  ERDF. rodki tego funduszu mog³y byæ inwestowane wy³¹cznie w opónionych rozwojowo regionach poszczególnych pañstw  po spe³nieniu podstawowych
warunków udzielania pomocy zorientowanej terytorialnie. Decyzje o finansowaniu inwestycji regionalnych podejmowane by³y na szczeblu Wspólnoty przez Komisjê Europejsk¹, lecz jednoczenie 100% rodków przeznaczonych dla regionów
wspiera³o krajowe polityki regionalne. W 1975 roku z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na politykê stricte regionaln¹ przeznaczono zaledwie 2,6%
bud¿etu EWG. Na podobnym poziomie finansowana by³a w tym czasie wspólnotowa polityka socjalna (z Europejskiego Funduszu Socjalnego). Poza funduszami
strukturalnymi na wspomaganie rozwoju regionalnego wykorzystywano ród³a
pozabud¿etowe  g³ównie by³y to kredyty, np. Europejskiej Wspólnoty Wêgla i Stali
 dla regionów górniczo-hutniczych oraz kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Warto zwróciæ uwagê, ¿e EBI przez okres prawie 20 lat by³ jedyn¹
instytucj¹, która (z mocy Traktatu o WE) stanowi³a wspólnotowe ród³o finansowania upoledzonych w rozwoju regionów92.
Dekada lat siedemdziesi¹tych to regionalizacja in statu nascendi polityki gospodarczej Wspólnoty Europejskiej, realizowanej na podstawie jej rodków bud¿etowych. Mo¿na te¿ powiedzieæ, ¿e jest to embrionalna faza tej polityki na poziomie ponadnarodowym, zwieñczeniem której s¹ narodziny narzêdzi wspieraj¹cych
regionalizacjê procesów dzia³alnoci gospodarczej. W 1980 roku wydzielono bowiem piêæ procent rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  do
wy³¹cznej dyspozycji Komisji Europejskiej w celu bezporedniego finansowania
przez Wspólnotê inwestycji (nie objêtych polityk¹ pañstw cz³onkowskich) w regionach. Decyzja ta uznawana jest za innowacjê inauguruj¹c¹ wspólnotow¹ (ponadnarodow¹) politykê regionaln¹. Za owe wspólnotowe piêæ procent przeznaczone na finansowanie przez Komisjê tzw. akcji specyficznych uznawane jest jednoczenie za pierwszy instrument polityki regionalnej Wspólnot93.
Jednym z g³ównych impulsów dla podjêcia w latach 80. polityki regionalnej na
szczeblu ponadnarodowym by³o wskazywane ju¿ wczeniej rozszerzenie Wspólnot o Wielk¹ Brytaniê, Irlandiê i Daniê, a nastêpnie przyjêcie kolejnych pañstw 
Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Wi¹za³o siê to ze zwiêkszeniem iloci regionów zacofanych, zak³ócaj¹cych harmoniê budowy wspólnego rynku europejskiego. Pog³êbianie zró¿nicowania mo¿liwoci rozwoju regionów stawa³o siê problemem, który
oceniono jako zagro¿enie procesów integracji Wspólnoty. Wtedy w³anie (w 1986
roku) przyjêto Jednolity Akt Europejski  najwy¿szej wagi dokument konstytuuj¹cy wspólnotow¹ politykê regionaln¹.
Realizowana  na podstawie Jednolitego Aktu Europejskiego  reforma (w ramach tzw. pierwszego pakietu Delorsa z 1988 roku) wytyczy³a polityce regionalnej
92
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Zob. H. Jahns, Polityka regionalna Wspólnoty Europejskiej do 1999 roku, Wspólnoty Europejskie, nr
9, 1998, 6365.
Ibidem, 64.
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rolê najwa¿niejszego instrumentu przekszta³ceñ strukturalnych w krajach Wspólnoty. Do najistotniejszych cech gruntownej reformy polityki regionalnej trzeba zaliczyæ utworzenie zintegrowanego systemu celów, zasad, mechanizmów decyzyjnych i instrumentów prowadzenia tej polityki. Dziêki przyjêciu, miêdzy innymi,
czterech nowych regu³ funkcjonowania funduszów strukturalnych: koncentracji rodków finansowych, komplementarnoci, partnerstwa i programowania, wzros³a (na
tym etapie jej rozwoju) efektywnoæ prowadzonej przez Wspólnotê polityki gospodarczej94. Za szczególnie rewolucjonizuj¹c¹ decyzjê z 1988 roku nale¿y uznaæ
odst¹pienie od zasady przyznawania tzw. kwot nale¿nych pañstwom cz³onkowskim oraz od wymogu refinansowania ponoszonych przez nie wydatków. Sprzyja³o temu w szczególnoci jednoznaczne sprecyzowanie strategicznego celu tej polityki: zwiêkszanie spójnoci (kohezji) gospodarczej i spo³ecznej Wspólnoty przez
zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów.
W wyniku reformy znacznie zwiêkszono rodki z funduszów strukturalnych na
zmniejszanie ró¿nic w miêdzyregionalnych poziomach rozwoju. Od 1988 roku zaobserwowano szczególnie wysok¹ dynamikê wydatków bud¿etowych na cele regionalnej polityki gospodarczej. Jednoczenie udzia³ rodków przeznaczanych w wydatkach wspólnotowego bud¿etu na te cele zwiêksza³ siê kosztem ograniczeñ finansowania wspólnej polityki rolnej. Prawdopodobnie ten w³anie czynnik w istotnej
mierze przyczyni³ siê póniej do narastaj¹cych kontrowersji odnonie do skali i zasad redystrybucji rodków bud¿etowych pomiêdzy krajami cz³onkowskimi. Chodzi g³ównie o kraje bêd¹ce g³ównymi p³atnikami netto do bud¿etu  w tym Niemcy, Francjê i Wielk¹ Brytaniê.
W syntezie wniosków wynikaj¹cych z analizy dynamiki i tendencji regionalizacji wspólnotowej polityki gospodarczej w jej startowym stadium nale¿y skonstatowaæ, ¿e w zasadzie nie mo¿na jeszcze mówiæ o proregionalnej orientacji tej polityki Wspólnoty Europejskiej w okresie 19751988, lecz jedynie o powstawaniu wstêpnych przejawów tego trendu, a to z kilku wzglêdów. Po pierwsze dlatego, ¿e polityka ta ogranicza³a siê do funkcji koordynacyjnych wobec pañstw cz³onkowskich.
W niewielkim stopniu wspierane by³y cele wspólnotowe, sprzyjaj¹ce likwidacji regionalnych zró¿nicowañ w rozwoju EWG. Priorytet mia³y nie cele regionalne 
wspólnotowe lecz cele sektorowe i rynkowe poszczególnych pañstw cz³onkowskich.
Po drugie dlatego, ¿e w tym czasie ciê¿ar gatunkowy rodków bud¿etowych wyranie adresowanych na cele rozwoju regionalnego nadal jeszcze by³ relatywnie
niski, pomimo, ¿e udzia³ funduszów strukturalnych (tj. ERDF, ESF i Sekcji Orientacji FEOGA) w wydatkach bud¿etowych Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
w okresie 19751988 wzrós³ z 6,4 do 15,6% (a wiêc zwiêkszy³ siê niemal dwu i pó³94

Opisy nowych zasad i poszczególnych celów wspólnotowej polityki regionalnej na tym etapie
jej rozwoju wszechstronnie i przejrzycie prezentuj¹ w swoich fundamentalnych pracach: J. Szlachta, Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, Studia KPZK PAN, t. CV, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997 oraz T. Kud³acz, Programowanie rozwoju regionalnego, Wyd.
Naukowe PWN, Warszawa 1999.
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krotnie)95. Po trzecie wreszcie, zw³aszcza z punktu widzenia niskiej wtedy efektywnoci tej polityki nie sposób mówiæ o jej ukierunkowaniu proregionalnym.
Inaczej mo¿na powiedzieæ, ¿e niemal trzydziestoletnie negatywne dowiadczenia g³ównie pasywnej, dystrybucyjnej i nie skoordynowanej polityki regionalnej
EWG, wyra¿a³y siê g³êbokim zró¿nicowaniem poziomu i dynamiki rozwoju regionów. Zagra¿a³y one kontynuacji procesów integracji europejskiej i wymusi³y fundamentalne (o charakterze jakociowym) zmiany w regionalnej polityce gospodarczej Wspólnot. Na bazie tych dowiadczeñ zrodzi³a siê wspólnotowa koncepcja
polityki spójnoci spo³eczno-gospodarczej, stanowi¹ca wy¿sz¹ kategoriê regionalnej polityki gospodarczej Unii Europejskiej  na kolejnych etapach realizacji celów
europejskiej integracji. Od tego czasu wspólnotowa polityka regionalna stawa³a siê
strategicznym nurtem strukturalnej d³ugookresowej polityki gospodarczej w procesie tworzenia jednolitego rynku wewnêtrznego96. Z dotychczasowych dowiadczeñ procesów europejskiej integracji wiadomo by³o bowiem, ¿e sama koordynacja narodowych strategii regionalnego wyrównywania dysparytetów nie wystarcza dla osi¹gania postêpów w tworzeniu wspólnego rynku.
Etap dojrzewania zreformowanej polityki regionalnej UE (okres od 1989 do
1993 roku) to czas budowy jednolitego (wspólnego) rynku wewnêtrznego, nazywanego ostatnio najczêciej jednolitym rynkiem europejskim. Okres ten cechuje dynamiczny wzrost regionalnej orientacji polityki spo³eczno-gospodarczej spójnoci.
Wyra¿a siê on m.in. ujednoliceniem regu³ funkcjonowania funduszów strukturalnych, podwojeniem (w 1993, w porównaniu z 1989 rokiem  w wymiarze realnym)
ich udzia³u w bud¿ecie Wspólnot, zwiêkszeniem stopnia koordynacji d³ugookresowych programów strukturalnych poszczególnych pañstw cz³onkowskich z priorytetami i kryteriami rozwoju uk³adu regionalnego Wspólnoty97.
Ze struktury wydatków i róde³ finansowania poszczególnych celów polityki
regionalnej w okresie 19891993 wynika, ¿e zdecydowana wiêkszoæ (ok. 90%) bud¿etu jej wydatków zosta³a wykorzystana na finansowanie wybranych regionów,
a wiêc na realizacjê polityki zorientowanej regionalnie sensustricto. Jednoczenie
sporód celów stricte regionalnych oko³o 70% rodków finansowych wykorzystano
na pomoc dla regionów zacofanych98. Pozosta³a czêæ zasobów funduszów strukturalnych by³a przeznaczona na rozwi¹zywanie problemów zatrudnienia i bezrobocia oraz na przekszta³cenia strukturalne w gospodarce upoledzonych rozwojowo typowo wiejskich regionów, zwi¹zanych g³ównie z rolnictwem.
95
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W zwi¹zku z tym nale¿y podkreliæ, ¿e w tym czasie wyranie i szczególnie
dynamicznie ronie rola finansowania zintegrowanej polityki regionalnej, prowadzonej na szczeblu ponadnarodowym przez Komisjê Europejsk¹. Wynika to (zob.
dalej tabela 7) ze wzrostu w unijnym bud¿ecie wydatków w ramach funduszów
strukturalnych  z 19,4% (w 1989 roku) do 31,6% (w roku 1993). W tym samym
porównywalnym okresie udzia³ w unijnym bud¿ecie wydatków na finansowanie
rynkowej (sektorowej) Wspólnej Polityki Rolnej wykazuje tendencjê malej¹c¹  odpowiednio  z 63,2% do 53,5%. Wypada zauwa¿yæ, ¿e  poza WPR i wspólnotow¹
polityk¹ regionaln¹  jedynie oko³o 15% wydatków bud¿etowych Unii Europejskiej
(w ujêciu przedmiotowym) przeznaczonych by³o w 1993 roku na finansowanie
pozosta³ych celów integracyjnych, z tendencj¹ malej¹cego ciê¿aru gatunkowego tej
pozycji we wspólnotowym bud¿ecie.
Warto odnotowaæ, ¿e w koñcowym okresie II etapu wspólnotowej polityki regionalnej  w ramach przygotowywanej kolejnej jej reformy  w 1993 roku utworzono jeszcze dwa nowe, wczeniej wymieniane fundusze, zorientowane na finansowanie zadañ rozwoju regionalnego, które  w uzupe³nieniu w stosunku do dotychczas funkcjonuj¹cych funduszów strukturalnych i kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego  mia³y na celu wspó³finansowanie projektów regionalnych s³u¿¹cych rozbudowie infrastruktury unijnej przestrzeni gospodarczej (np. budowa
transeuropejskich sieci transportu, inwestycje proekologiczne itp.). Decyzje te by³y
o tyle istotne, ¿e przedsiêwziêcia bêd¹ce efektami polityki regionalnej na szczeblu
wspólnotowym w latach 19891993 wyra¿a³y siê, w takich krajach jak np. W³ochy,
Portugalia, Hiszpania i Grecja  nie tylko w inwestycjach produkcyjnych, rozwoju
zasobów ludzkich, poprawie ochrony rodowiska oraz w pomocy technicznej lecz
g³ównie w inwestycjach infrastrukturalnych (transport i telekomunikacja). Najwiêcej autostrad oraz dróg ko³owych i kolejowych wybudowano i zmodernizowano
w tym czasie w Hiszpanii  ³¹cznie ok. 7500 km99.
Ponadto wykorzystanie zasobów funduszów strukturalnych w uk³adzie regionalnym przyczyni³o siê do zmniejszenia licznych innych opónieñ i dysproporcji
w rozwoju regionów; w szczególnoci za  do realizacji np. takich celów polityki
gospodarczej jak podwy¿szenie kwalifikacji si³y roboczej, poprawa jakoci wyrobów, unowoczenienie technologii stosowanych w przemyle i us³ugach  a w koñcowym rezultacie  do podniesienia poziomu wydajnoci pracy i zmniejszenia kosztów wytwarzania czyli podwy¿szenia poziomu konkurencyjnoci przedsiêbiorstw
i regionów.
Wskazywane s¹ pozytywne rezultaty regionalnej polityki gospodarczej z punktu widzenia przekszta³ceñ struktury dzia³alnoci w trójsektorowym uk³adzie gospodarki. Najszybciej  w okresie 19891993  zwiêksza³ siê udzia³ sektora us³ug,
a zmniejsza³ udzia³ sektora rolnictwa i przemys³u w tworzeniu PKB pañstw kohe99
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zyjnych  Grecji, Irlandii i Portugalii. Warto podkreliæ, ¿e w³anie te trzy kraje (poza
wschodnimi landami Niemiec) otrzyma³y w tym okresie najwiêcej rodków z funduszów strukturalnych (w przeliczeniu na 1 mieszkañca) w ramach pomocy regionalnej Wspólnoty wiadczonej dla regionów zacofanych100.
Znacznie rozszerzono w porównaniu z poprzednim okresem wachlarz sektorów
gospodarki regionalnej i interregionalnej wspieranych z funduszów strukturalnych
 w ramach nowej strategii proregionalnej polityki gospodarczej  zmierzaj¹cej do
pog³êbienia kohezji gospodarczej i spo³ecznej regionów Unii Europejskiej.
Z ogólnej oceny skutecznoci wspólnotowej polityki regionalnej w okresie 1989
1993 wynika, ¿e wp³ynê³a ona na ograniczenie dysproporcji w poziomie rozwoju
poszczególnych regionów. Tempo eliminowania ró¿nic w dysparytetach rozwoju
regionów by³o jednak relatywnie niewielkie, mimo znacznej koncentracji rodków
z funduszów strukturalnych w regionach zacofanych. Ma³o zadowalaj¹ce wyniki
omawianej wspólnotowej polityki gospodarczej w tym okresie spowodowa³y kolejn¹ jej reformê, któr¹ wprowadzono w roku 1994. Wydaje siê, ¿e odkryto wówczas ponownie star¹ ¿yciow¹ zasadê, odnoszon¹ do finansowego wspierania zacofanych regionów: daj cz³owiekowi rybê, a wy¿ywi siê przez dzieñ, jeli natomiast
nauczysz go ³owiæ, to bêdzie syty przez ca³e ¿ycie. Wedle niej modyfikacje polityki regionalnej, podjête w 1993 roku (a obowi¹zuj¹ce w okresie 19941999), ukierunkowane by³y nie tylko na ograniczanie dysproporcji, ale zorientowane zosta³y
g³ównie na wzmocnienie zasilania endogenicznego potencja³u rozwojowego regionów, zmniejszanie bezrobocia, k³ad¹c g³ówny nacisk na podnoszenie zdolnoci
konkurencyjnej regionów.
Za istotn¹ przyczynê zbyt ma³ej skutecznoci proregionalnej polityki gospodarczej Wspólnoty w latach 19891993 (z punktu widzenia likwidacji ró¿nic miêdzyregionalnych) uznaje siê niedocenianie roli organów regionalnych i lokalnych w programowaniu tej polityki101.
Utrwalenie i rozwój regionalizacji polityki gospodarczej UE nast¹pi³ w latach
19941999. Obowi¹zuj¹ce od 1994 roku pryncypia unijnej polityki regionalnej zosta³y wczeniej ugruntowane konstytucyjnie w postaci podpisanego w Maastricht
Traktatu o Unii Europejskiej oraz utworzenia Komitetu Regionów jako nowego organu konsultacyjno-doradczego, reprezentuj¹cego szczebel regionalny Wspólnoty. Po
Jednolitym Akcie Europejskim oznacza³y one dalsze prawnopolityczne utrwalenie
proregionalnego ukierunkowania te polityki Unii Europejskiej, które znalaz³o potwierdzenie w kolejnym konstytucyjnym Traktacie Amsterdamskim z 1997 roku.
Mo¿na wiêc postawiæ tezê, ¿e silne umocowanie w Traktacie o Wspólnocie Europejskiej regionalnej polityki gospodarczej wiadczy, ¿e kwestia ta odnosi siê do samej natury procesów europejskiej integracji.
W analizowanym okresie, w zasadzie, nie zmieniono (wprowadzonych w 1988
roku) g³ównych regu³ funkcjonowania funduszów strukturalnych, lecz postawio100
101
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no na doskonalenie programowania, koordynacji i przejrzystoci zarz¹dzania ich
zasobami w celu zwiêkszenia efektywnoci wspólnotowej polityki regionalnej.
Uzasadnieniem wyranej tendencji wzrostu znaczenia przedsiêwziêæ wspieraj¹cych regionalizacjê wspólnotowej czêci polityki gospodarczej latach 19941999
by³o coraz powszechniej akceptowane za³o¿enie, ¿e jednym z g³ównych wyznaczników rozwoju gospodarczego, zarówno poszczególnych krajów cz³onkowskich,
jak i Unii  w ca³oci  staje siê konkurencyjnoæ regionów102. W³anie ten czynnik
wyra¿a³ charakterystyczn¹ cechê odmiennoci omawianego  wobec poprzedniego  etapu (19891993) polityki regionalnej.
O wyranie pog³êbiaj¹cej siê dominacji trendu regionalistycznego w polityce
gospodarczej Unii Europejskiej w tym okresie wiadcz¹ dwie okolicznoci. Po pierwsze przyznawanie przez Komisjê Europejsk¹ rodków na realizacjê programów rozwoju regionalnego wymaga, aby plany te by³y zgodne ze wspólnotow¹ strategi¹
rozwoju regionalnego103. Z tym zwi¹zane s¹ czêste nieporozumienia w procedurze
ustalania priorytetów programowania przedsiêwziêæ inwestycyjnych Komisji Europejskiej w negocjacjach z w³adzami poszczególnych pañstw, którym jawi¹ siê one
jako niezrozumia³e, nie uzasadnione gdy¿ czêsto wydaj¹ siê obce- nie odpowiadaj¹ce priorytetom polityki gospodarczej danego pañstwa, która wyra¿a interesy programowe i priorytety rz¹dz¹cych ugrupowañ politycznych (o charakterze
krótkookresowym) a nie d³ugofalowe potrzeby osi¹gania spójnoci w uk³adzie regionalnym Wspólnoty. Na marginesie warto zwróciæ uwagê na niezmiernie istotne
konsekwencje praktyczne owego nieporozumienia. Otó¿, wiele dobrych projektów Komisja Europejska odrzuci³a jako nie uprawnione do uzyskania wsparcia finansowego wy³¹cznie z tego powodu, ¿e nie mia³y one odniesienia do problemów
o wymiarze ogólnoeuropejskim (nie eksponowa³y wyranie mo¿liwoci ich zastosowania w innych krajach cz³onkowskich), lecz odwo³ywa³y siê wy³¹cznie do rozwi¹zywania problemów krajowych104. Po drugie, o regionalizacyjnym trendzie polityki Wspólnoty wiadczy najwiêksza dynamika przyrostu rodków na politykê
regionaln¹ (w bud¿ecie UE)  w porównaniu z innymi wydatkami bud¿etowymi.
W rezultacie omawiane wydatki w latach 19941999 wykazuj¹ 2,2-krotny wy¿szy
poziom ani¿eli w okresie 19891993.
Symptomatycznym odzwierciedleniem rosn¹cej roli strategii na rzecz proregionalnego ukierunkowania unijnej polityki gospodarczej jest fakt, ¿e podczas gdy bud¿et Unii Europejskiej wzrós³ jedynie o 20,1%, to rodki na politykê regionaln¹ z funduszów strukturalnych w 1999 roku by³y o a¿ 37% wy¿sze ani¿eli w 1994 roku. W
nastêpstwie tej tendencji udzia³ funduszów strukturalnych w bud¿ecie UE zwiêkszy³ siê z 31,3 do 35,7% w analizowanym czasie. Zdecydowan¹ wiêkszoæ rodków z funduszów strukturalnych (podobnie jak w poprzednim, 19891993, okresie
102

M. Klamut, E. Pasella, Podnoszenie poziomu konkurencyjnoci regionów [w:] M. Klamut (red.), Konkurencyjnoæ regionów, op. cit., 5860.
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planistycznym) przeznaczono dla regionów rozwojowo upoledzonych. W sumie
w latach 19941999 do regionów zacofanych trafi³o 2,5 razy wiêcej rodków ani¿eli
w okresie wczeniejszym. Najwiêcej (ok. 3/4) tych rodków skierowano do opónionych w rozwoju regionów 4 pañstw: Hiszpanii, W³och, Grecji i Portugalii. Po raz
pierwszy w tym okresie znacz¹c¹ pomoc (na poziomie Grecji i Portugalii) otrzyma³y wschodnie landy Niemiec, a ponadto  w znacznie skromniejszym bezwzglêdnym wymiarze  relatywnie ( w skali poszczególnych pañstw) opónione w rozwoju niektóre regiony Belgii, Holandii oraz Austrii. W rezultacie w latach 1994
1999 (w porównaniu z okresem 19891993) zwiêkszy³ siê (z 38%) obszar regionów
zakwalifikowanych jako opónione w rozwoju do 45,5% terytorium UE oraz zwiêkszy³a siê (z 21,7%) liczba ludnoci zamieszkuj¹cej w tych regionach do 26,6%105.
Syntetycznym udokumentowaniem zaobserwowanych procesów ewolucji
unijnej proregionalnej polityki gospodarczej s¹ zmiany struktury wydatków bud¿etu
Unii Europejskiej w okresie 25 lat, zaprezentowane w tabeli 7.
Z tabeli 7 widaæ, ¿e najistotniejsze zmiany w analizowanym okresie polegaj¹ na
ograniczaniu wydatków na Wspóln¹ Politykê Roln¹ oraz zwiêkszaniu wydatków
na cele polityki regionalnej. Przy utrzymywaniu w zasadzie na podobnym pozioTabela 7. Udzia³ rodków bud¿etu UE w finansowaniu polityki regionalnej w latach 19751999
Lata

Fundusze strukturalne
razem (w %)

WPR  FEOGA
(Sekcja Gwarancji)
(w %)

Pozosta³e cele
(w %)

1975

6,4

74,4

19,2

1980

11,4

71,2

17,4

1988

15,6

67,4

17,0

1989

19,4

63,2

17,4

1990

21,8

61,4

16,8

1991

26,1

57,7

16,2

1992

31,7

53,7

14,6

1993

31,6

53,5

14,9

1994

31,3

50,1

18,6

1995

32,3

49,2

18,5

1996

33,2

48,4

18,4

1997

33,9

47,4

18,7

1998

35,0

46,5

18,5

1999

35,7

45,7

18,6

Opracowano na podstawie: The Community Budget: The facts in figures Commission of the European Communities, Bruksela 1993, 920; R. Waniek, EG-Regionalpolitik für Jahre 1994 bis 1999, Wirtschaftsdienst, Nr 1,
1994
105

D.Czykier-Wierzba, Polityka regionalna Unii Europejskiej, op. cit., 97.

68

2. Polityka regionalna Unii Europejskiej wobec wyzwañ integracyjnych

mie (ok. 18,6%) wydatków na pozosta³e cele Wspólnoty. Tak, ¿e wydatki na cele
zorientowanej regionalnie polityki strukturalnej relatywnie niewiele ju¿ odbiegaj¹
od wydatków Wspólnej Polityki Rolnej. Podkrelenie tego faktu jest szczególnie
istotne w wietle wiod¹cej tezy niniejszej czêci analizy o postêpuj¹cej regionalizacji wspólnotowej polityki gospodarczej. Wspólnotowa polityka regionalna jest drugim, po Wspólnej Polityce Rolnej, dominuj¹cym kierunkiem ponadnarodowej polityki gospodarczej prowadzonej na bazie unijnego bud¿etu. Jednoczenie rolnictwo by³o i pozostaje jedynym sektorem gospodarki, w którym jest finansowana na
tak wysokim poziomie zintegrowana polityka wspólnotowa. WPR ponadto jest jedyn¹  o najwiêkszym bud¿etowym ciê¿arze gatunkowym, wspólnotow¹ polityk¹
sektorow¹, pozostaj¹c¹ w wy³¹cznej kompetencji Unii Europejskiej  z tendencj¹
malej¹cej roli z punktu widzenia nie tylko anga¿owanych unijnych rodków bud¿etowych. Natomiast polityka regionalna (w przeciwieñstwie do Wspólnej Polityki Rolnej) pomimo, ¿e nie le¿y w wy³¹cznej gestii unijnej, to jednak finansowana
jest z unijnego bud¿etu w coraz wiêkszym wymiarze.
Z punktu widzenia realizacji ogólnych celów polityki gospodarczej Unii Europejskiej polityka regionalna w latach 19941999 oceniana jest jako znacznie skuteczniejsza ani¿eli w poprzednich okresach. Apogeum jej efektywnoci osi¹gniêto
g³ównie dziêki sprawniejszej harmonizacji oraz koncentracji rodków ze wszystkich funduszów strukturalnych. W rezultacie nale¿y odnotowaæ znacznie wiêkszy,
ani¿eli uprzednio, stopieñ realizacji podstawowych celów: zmniejszenia miêdzyregionalnych dysproporcji w rozwoju, czyli pog³êbienia gospodarczej i spo³ecznej
spójnoci regionów, ograniczania bezrobocia oraz podwy¿szania zdolnoci konkurencyjnych regionów. Mówi o tym zw³aszcza raport Komisji Europejskiej na temat
polityki spójnoci w okresie 19881999, który zosta³ opublikowany na pocz¹tku 2001
roku. Wynika zeñ, ¿e w tym czasie zmniejszono  z 68 do 79% (czyli o 1/3 ) lukê w
rednim poziomie wskanika PKB na g³owê ludnoci w trzech najubo¿szych pañstwach cz³onkowskich  w Grecji, Portugalii i Hiszpanii106.
Z istotniejszych barier skutecznoci tej polityki na analizowanym etapie najczêciej wskazuje siê ograniczone mo¿liwoci absorpcji rodków inwestycyjnych przez
zacofane regiony, a ponadto  jej niedostateczn¹ instytucjonaln¹, w tym administracyjn¹ infrastrukturê.
Zasadnicze kierunki polityki regionalnej w okresie 20002006 zawarte s¹ w dokumencie Komisji Europejskiej z 1997 roku Agenda 2000. Unia Europejska rozszerzona i silniejsza107. Zosta³y one nastêpnie potwierdzone w ustaleniach nadzwyczajnego szczytu berliñskiego UE z 2425 marca 1999 roku. Ustalenia te nawi¹zuj¹ do wspomnianej nowej doktryny rozwoju regionalnego, a sformu³owanej
przez kraje OECD w 1994 roku108. Jej celem jest  nie jak we wczeniejszej praktyce
106
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Wspólnoty  g³ównie polityka redystrybucyjno-inwestycyjna, lecz budowanie zdolnoci konkurencyjnych regionów. W za³o¿eniach polityki strukturalnej na lata 2000
2006 znalaz³o to wyraz w takich zmianach, jak wprowadzenie  jako pi¹tej (obok
koncentracji, partnerstwa, programowania i dodawalnoci) zasady tej polityki  tj.
efektywnoci109. Mo¿na skonstatowaæ, ¿e w latach 20002006 nastêpuje pog³êbienie nurtu regionalistycznego we wspólnotowej polityce gospodarczej. Otó¿ w skali
Unii Europejskiej przyjêto na lata 20002006 dalsze zwiêkszenie rodków na politykê regionaln¹  redniorocznie maj¹ one byæ powiêkszone o ponad 37% w stosunku do poprzedniego okresu (19941999). W rezultacie udzia³ rodków bud¿etowych przeznaczonych na cele regionalnej polityki Wspólnoty bêdzie rosn¹æ z ok.
37% w roku 2000 do ok. 39,5% w 2006 roku. Uwzglêdniaj¹c za dodatkowe nak³ady (z sekcji Orientacji Funduszu Rolnego FEOGA), przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich, inwestycje na cele strukturalnej polityki w regionach zwiêksz¹ siê
w analizowanym okresie do poziomu 42% bud¿etu Wspólnoty110.
Nale¿y podkreliæ, ¿e ów trend  pog³êbiaj¹cy regionalny wymiar polityki gospodarczej, wyst¹pi w warunkach ograniczeñ bud¿etu Unii Europejskiej oraz bud¿etów poszczególnych pañstw cz³onkowskich, za szczególnie wymownym przejawem tego trendu jest jego prze³o¿enie na charakter pomocy przedakcesyjnej dla
dziesiêciu krajów rodkowowschodniej Europy, w tym Polski.
Na obecnym etapie integracji unijna polityka regionalna wydaje siê zapewniaæ
ze strony bud¿etowej pozyskiwanie niezbêdnych rodków finansowych, aby sprostaæ najwa¿niejszym wyzwaniom w procesie zmniejszania dysproporcji w rozwoju regionalnym. Jednak w wietle zasygnalizowanych kontrowersji, odnosz¹cych
siê g³ównie do mo¿liwoci i ograniczeñ bud¿etowych Unii Europejskiej, przysz³oæ
rozwoju spo³eczno-gospodarczego ukszta³towaæ siê mo¿e pod znakiem atrofii koncepcji wyrównywania miêdzyregionalnych dysproporcji rozwojowych i polityki
utrwalania statusu europejskich nierównoci.
Nowe podejcie do wykorzystywania funduszów strukturalnych jako narzêdzi
polityki regionalnej i spójnoci nie mo¿e nie uwzglêdniaæ problemów rozwojowych
aktualnych cz³onków Unii Europejskiej, obarczonych ciê¿arem finansowania tej
polityki. Wynika to przede wszystkim z prostego sprzê¿enia: tylko szybszy rozwój
bogatych regionów UE mo¿e zapewniæ rodki dla rozwoju s³abszych. Nowe spojrzenie na fundusze strukturalne, politykê regionaln¹ i spójnoci pozwala dostrzec
negatywny efekt statystyczny, dotycz¹cy obecnych beneficjentów pomocy strukturalnej, w tym przede wszystkim regionów trwale upoledzonych, np. regionów
s³abo zaludnionych, górskich, wyspiarskich itp. Populacja ludnoci zamieszkuj¹cej
109
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regiony Unii Europejskiej, które uznano za uprawnione do pomocy w ramach Celu l (PKB per capita mniejszy ni¿ 75% redniej unijnej), a po rozszerzeniu Unii nie
bêd¹ tego kryterium spe³nia³y, to 37 mln obywateli pañstw UE-15. Zgodnie z wyliczeniami Komisji Europejskiej oko³o 2/3 z tej populacji przestanie siê kwalifikowaæ do pomocy w ramach Celu l wy³¹cznie wskutek statystycznego obni¿enia siê
redniej wielkoci PKB per capita. Inaczej mówi¹c, gdyby nie nast¹pi³o rozszerzenie, regiony te nadal spe³nia³yby kryterium kwalifikuj¹ce do tej pomocy111.
Co siê tyczy trendów perspektywicznych, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nie tylko z przyczyn relatywnie ograniczonych mo¿liwoci unijnego bud¿etu niemo¿liwa wydaje
siê byæ równie dynamiczna kontynuacja aktualnej polityki regionalnej po rozszerzeniu Wspólnoty o kolejnych cz³onków, w tym Polskê. Unia bêdzie chyba zmuszona zmieniæ politykê spójnoci tak¿e z tego wzglêdu, ¿e podczas gdy w gronie
piêtnastu pañstw tylko 1/6 ludnoci objêta jest t¹ polityk¹, to po poszerzeniu  do
27 pañstw (tak jak przewiduje Traktat Nicejski)  dochody a¿ 1/3 czêci ludnoci
(poni¿ej 90% redniej unijnej) zamieszkuj¹cej w regionach niespójnych ekonomicznie kwalifikowaæ je bêd¹ do wsparcia finansowego z funduszów strukturalnych. Wynika to, miêdzy innymi, z opublikowanego przez Komisjê Europejsk¹ (jeszcze w styczniu 2001 roku) raportu Jednoæ, solidarnoæ i zró¿nicowanie Europy, jej narodów i terytoriów. Ju¿ z zaprezentowanej w tym raporcie projekcji (po
1 stycznia 2007 roku) wynika, ¿e utrzymanie dotychczasowej dynamiki pomocy
regionalnej bez zwiêkszenia unijnego bud¿etu staje siê nierealne w warunkach zjednoczonej 500-milionowej Europy112. Wskazuj¹ na to dodatkowo powody polityczne  stan osi¹gniêcia masy krytycznej przez obecny system wspólnotowego wspomagania rozwoju uk³adu regionalnego.
Sporód grona pañstw-donatorów sceptycznie do polityki regionalnej odnosz¹
siê miêdzy innymi Niemcy, które od kilku lat postuluj¹ dokonanie zasadniczego
odwrotu od jej aktualnych priorytetów i przeniesienia wiêkszej odpowiedzialnoci
finansowej za jej wyniki ponownie na szczebel narodowy. Oznacza³o by to, w pewnym sensie, powrót do okresu tej polityki sprzed niemal 20 lat (czyli do regu³ obowi¹zuj¹cych przed podpisaniem  w okresie1986/1987 roku Jednolitego Aktu Europejskiego), kiedy to stare zapisy Traktatu Rzymskiego, przypomnijmy  przewidywa³y wy³¹czn¹ kompetencjê pañstw cz³onkowskich oraz system lunych koordynuj¹cych konsultacji szcz¹tkowej postaci narodowych polityk regionalnych.
Takie stanowisko Niemiec (ale tak¿e Wielkiej Brytanii, Szwecji czy Holandii) mo¿e
byæ objaniane politycznymi racjami wyborczymi, problemami deficytu bud¿etowego pañstwa, a w zasadzie niew¹tpliwie egoistycznymi przes³ankami interesu
narodowego (w³¹cznie z interesami najbogatszego grona niemieckich landów). Interesy te zosta³y, bowiem, nara¿one na uszczerbek w nastêpstwie zmian struktury
wydatków unijnego bud¿etu, finansuj¹cego w coraz mniejszym zakresie cele Wspól111
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nej Polityki Rolnej (obejmuj¹cej dotychczas g³ównie dofinansowanie strategicznych
zadañ produkcji rolniczej zlokalizowanej przewa¿nie w zamo¿nych regionach nie
tylko Niemiec, lecz tak¿e Wielkiej Brytanii, Francji czy Holandii) na rzecz zwiêkszania wydatków dla biednych regionów  w ramach polityki regionalnej. W rzeczy samej tego rodzaju podejcie stoi w sprzecznoci ze strategicznymi celami i priorytetami polityki wzmacniania endogennych mechanizmów regionalnego wyrównywania dysproporcji rozwojowych pod k¹tem rozwoju jednolitego rynku europejskiego. Z tej sytuacji wynika jednak polityczny problem korekt unijnej polityki
regionalnej113.

2.5. Instytucjonalne mechanizmy polityki regionalnej
na przyk³adzie Austrii
Austria nale¿y do ma³ych pañstw  jest oko³o cztery-piêæ razy mniejsza od Polski. O wiele bardziej znacz¹ca jest rola tego kraju na gospodarczej i kulturalnej mapie
Europy, w tym w procesach europejskiej integracji. Austria zajmuje bowiem pozycje na styku trzech wielkich grup narodowociowych: germañskiej, s³owiañskiej i romañskiej. Przedstawiciele tych narodowoci tworzyli wielkie mocarstwo, co powodowa³o przenikanie wzajemne ró¿nych kultur i prowadzi³o do ich integracji. Obecny
naród austriacki jest wiêc heterogeniczny, sk³ada siê z potomków ró¿nych grup
etnicznych dawnej monarchii, choæ porozumiewa siê w jednym jêzyku  niemieckim. Niejednorodnoæ Austrii wynika tak¿e z jej silnego geograficzno-przyrodniczego zró¿nicowania: przez niemal sam rodek biegnie najwy¿sze pasmo górskie,
rozdzielaj¹c kraj na s³abo ze sob¹ przestrzennie powi¹zane regiony. Wiêkszoæ granic
Austrii stanowi¹ naturalne bariery: góry i rzeki. Najbardziej sztuczny przebieg ma
granica z Wêgrami, przecinaj¹ca skraj Ma³ej Niziny Wêgierskiej i przedgórze Alp.
W strukturze wysokociowej kraju zdecydowanie przewa¿aj¹ obszary alpejskie, które
zajmuj¹ oko³o 3/4 terytorium. Na niziny i pogórza przypada zatem 1/4 powierzchni,
a zaledwie 1/3 terenów le¿y poni¿ej 500 m n.p.m. (w Polsce za  oko³o 97%).
Austriackie regiony kszta³towa³y siê w wielowiekowym rozwoju jako specyficzne
jednostki kulturalne, etniczne i gospodarcze. Ró¿nodnoæ cech Austrii tworz¹ m.in.
specyficzne, zró¿nicowane regionalnie gwary, obyczaje, stroje ludowe. Stolice wielu regionów, np. Graz, Salzburg czy Innsbruck, to dawne rezydencje ksiêstw krajowych i g³ówne orodki polityczno-administracyjne, odgrywaj¹ce du¿¹ rolê w historii Austrii. W szczególnoci odnosi siê to tak¿e do Wiednia, który przez wiele
stuleci by³ centrum wielonarodowego cesarstwa europejskiego.
Wspó³czesna Austria jest federacj¹ regionów, zwanych (podobnie jak w Niemczech) krajami zwi¹zkowymi lub landami. W strukturze administracyjno-samorz¹dowej pañstwa mo¿na wyró¿niæ dwa szczeble: 9 landów oraz ponad 2300
113

T.G. Grosse, Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wp³yw na rozwój gospodarczy. Przyk³ad Grecji,
W³och, Irlandii i wnioski dla Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000, 36.
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gmin. Rz¹d federalny reprezentowany jest w terenie przez oko³o 100 starostw powiatowych. Powiaty (w liczbie od 1 do 6) s¹ ogniwami drugiego (polityczno-rz¹dowego) uk³adu podzia³u terytorialnego kraju  tzw. poziomu NUTS-III. Ta nowa
p³aszczyzna politycznej regionalizacji (35 Bezirken  okrêgów NUTS-III) powsta³a w 1995 roku w zwi¹zku z przyst¹pieniem Austrii do Unii Europejskiej. Nowe
regiony polityczne spe³niaj¹ wymogi niezbêdnej minimalnej liczby ludnoci, która
powinna zamieszkiwaæ w regionach korzystaj¹cych ze rodków unijnej pomocy
regionalnej. W takich regionach na poziomie NUTS-III, które finansowo wspiera
Unia zamieszkuje 41% ludnoci Austrii114.
Przez struktury terytorialne w tej czêci opracowania nale¿y rozumieæ w szczególnoci podstawowe ogniwa samorz¹du terytorialnego, a wiêc samodzielne i samorz¹dne pod wzglêdem prawno  ekonomicznym jednostki terytorialne oraz ich
zrzeszenia (zwi¹zki). W Austrii s¹ to kraje zwi¹zkowe (landy, które na u¿ytek niniejszej analizy bêd¹ nazywane równie¿ regionami), gminy, a tak¿e powo³ywane
przez gminy i reprezentuj¹ce je stowarzyszenia i instytucje. Obok zamiennie stosowanych pojêæ regiony  landy jako równoznaczne bêd¹ u¿ywane takie pojêcia jak
poziom lokalny, komunalny (tj. gminny, miejski).
W Austrii od wielu ju¿ lat toczy siê bowiem dyskusja na temat regionalizmu
i federalizmu. Laboratorium austriackiego regionalizmu w Europie choæ jest relatywnie ma³e, funkcjonuje w duchu cienia tradycji wielkiej historycznej monarchii.
Trzeba w zwi¹zku z tym przypomnieæ, ¿e wysuwane przez Austriê koncepcje regionalizacji Europy, wyra¿aj¹ce siê w wizji trójszczeblowego uk³adu instytucjonalnego Unii Europejskiej maj¹ swoje korzenie historyczne. S¹ one zgodne ze znan¹
tradycj¹ austriackiej kultury politycznej zorientowanej na osi¹ganie w negocjacjach
pomiêdzy partnerami pragmatycznego konsensusu w przeciwieñstwie do tradycji
(np. we Francji) zhierarchizowanego i scentralizowanego administrowania procesem podejmowania decyzji.
Czêsto eksponowane s¹ w Austrii, miêdzy innymi, dwa aspekty instytucjonalno-organizacyjne procesów europejskiej integracji: spo³eczna legitymizacja mechanizmów podejmowania decyzji oraz zwi¹zane z tym nienaruszanie najwa¿niejszych
interesów ekonomicznych upodmiotowionych spo³ecznoci regionalnych i lokalnych. W pierwszym przypadku twierdzi siê, ¿e w Unii Europejskiej istnieje deficyt
demokracji. Jednak na pytanie: jak wprowadziæ wiêkszy zakres politycznego wspó³uczestnictwa w Unii udzielane s¹ ró¿ne odpowiedzi. Mo¿e to wynikaæ nie tylko z
ró¿norodnoci narodowych dowiadczeñ procesów demokratyzacji w poszczególnych pañstwach lecz tak¿e po prostu z braku koncepcji rozwojowej europejskiej
integracji. Dzisiejsza rzeczywistoæ Unii Europejskiej ujawnia wyranie g³ówne przyczyny i potrzebê zreformowania organizmu pog³êbiaj¹cego deficyt demokracji115.
Demokratyzacja procesów integracyjnych wymaga przejrzystoci mechanizmów
114
115

Österreichs Europa-Regionen, Der Standard (Sonderdruck nr 4/96), Nov. 1996.
Z badañ ankietowych EOS Gallup Europe przeprowadzonych w koñcu dekady lat 90. wynika
np., ¿e w ocenie kierunku procesów integracji z góry istnia³a g³êboka rozbie¿noæ pomiêdzy
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podejmowania decyzji oraz bliskoci obywatela. W zwi¹zku z tym sporód wielu
mo¿liwych form demokratyzacji Europy dwie wydaj¹ siê godne podkrelenia: kluczowa rola Parlamentu Europejskiego, który nie jest zobowi¹zany do reprezentowania interesów narodowych oraz zwiêkszenie kompetencji, samodzielnoci i wp³ywu regionów na proces podejmowania decyzji. W Austrii mo¿na spotkaæ siê niejednokrotnie z ocenami, ¿e brukselska technokracja jest aparatem utrwalania
nacjonalizmów116. Za strukturalny deficyt zarz¹dzania w Unii Europejskiej mo¿e
byæ eliminowany poprzez decentralizacjê podejmowania decyzji.
W drugim przypadku (nieuszczuplanie interesów ekonomicznych wspólnot terytorialnych) w szczególnoci chodzi o zwiêkszanie zdolnoci konkurencyjnych
regionów. Do wzrostu roli regionów w procesie europejskiej integracji przyczyni³o
siê powstanie jednolitego rynku wewnêtrznego. Wynika to z za³o¿enia, ¿e zbyt du¿e
rozpiêtoci w poziomach rozwoju miêdzy poszczególnymi regionami w Unii Europejskiej mog¹ zagroziæ spójnoci spo³eczno-ekonomicznej. Tak wiêc regiony sta³y siê wa¿nym, jednym z centralnych podmiotów interwencji ze strony polityki Unii.
Tymczasem rola regionów w unijnym systemie decyzyjnym pozostaje w coraz wiêkszym dysonansie wobec ich roli spo³eczno-ekonomicznej. W tej sytuacji mo¿na uznaæ
za naturalne, uwarunkowane obiektywnie i uprawnione politycznie, coraz bardziej
zdeterminowane domaganie siê przez ró¿nego rodzaju struktury terytorialne (w tym
zw³aszcza przez samorz¹dne regiony, miasta, gminy) zwiêkszania ich wp³ywu bezporedniego w instytucjonalnym systemie decyzyjnym Unii. Podobnego typu opcje
europejskiej polityki integracyjnej s¹ chyba typowe nie tylko dla Austrii.
W coraz bardziej jednocz¹cej siê Europie obserwujemy wyran¹ tendencjê w³¹czania siê regionów poszczególnych pañstw w procesy integracyjne. Zjawisko to
nadaje tym procesom now¹ dynamikê. Fakt ten nale¿y w pewnym zakresie wi¹zaæ
z powiêkszeniem Unii Europejskiej o Austriê, która z pocz¹tkiem 1995 roku do³¹czy³a do grupy pañstw o charakterze federalistycznym, obejmuj¹cych ponadto Niemcy i Belgiê. Tradycje wymienionych trzech pañstw, zwi¹zane z du¿ym zakresem
autonomii i samodzielnoci ich regionów, ³¹cz¹ siê tak¿e ze znacznym zakresem
ich uprawnieñ w nawi¹zywaniu bezporednich kontaktów zagranicznych.
W Austrii odnotowano nasilaj¹ce siê d¹¿enia landów do rozszerzenia ich kompetencji w polityce zagranicznej poczynaj¹c od koñca lat 80., w okresie w³¹czania
tego kraju do procesów integracji europejskiej. Landy s¹ promotorami cz³onkostwa
Austrii we Wspólnotach Europejskich. Wa¿n¹ dat¹ jest 13.11.1987 r., kiedy premie-

116

opiniami elit politycznych gospodarczych i administracyjnych oraz ludnoci. Podczas gdy ok.
94% elit pañstw cz³onkowskich popiera³o odgórny nurt integracji, ludnoæ akceptowa³a taki charakter integracji zaledwie w 48%. wiadczy to, z jednej strony, o nik³ym wspó³uczestnictwie obywateli w tym politycznym procesie, z drugiej za wyznacza rozmiary deficytu demokracji. Zob.
Ch. Meyer, Mangel an Offentlichkeit, EU-Magazin, Nr 5, 1999.
Prze³omowym momentem mia³o byæ wejcie w ¿ycie z dniem 1 maja 1999 roku Traktatu Amsterdamskiego, który móg³by u³atwiæ zreformowanie unijnej struktury instytucjonalnej. Zob.
Ch.Landfried, Ein Plädoyer für rasche und weitreichende Reformen der Europäischen Union, Wirtschaftsdienst, Nr 5, Mai, 1999.
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rzy regionalnych rz¹dów z³o¿yli formalny wniosek do w³adz federalnych w sprawie podjêcia dzia³añ na rzecz przyst¹pienia Austrii do Wspólnot Europejskich117.
Odby³o siê wiele debat i konferencji118, w rezultacie których przyjêto zasady udzia³u austriackich regionów równie¿ we wspó³pracy transgranicznej. Celem tej strategii, szczególnie eksponowanym przez landy, jest umo¿liwienie regionom w³¹czania siê do europejskiej integracji, która winna przez to byæ bli¿ej obywatela. Istotnym aspektem udzia³u austriackich landów w europejskiej integracji nie jest bynajmniej zwiêkszenie ich autonomii czy te¿ samodzielnoci w kontaktach z zagranic¹, lecz chodzi o udzia³ regionów w realizacji tzw. europejskiej polityki Austrii.
Podczas gdy w Unii Europejskiej ciê¿ko przychodzi uznanie znaczenia jednostek
terytorialnych w procesie integracji, regiony w Austrii ju¿ w 1992 r. (a wiêc trzy
lata przed uzyskaniem formalnego cz³onkostwa tego kraju w UE) otrzyma³y uprawnienia do bezporedniego uczestnictwa w europejskiej integracji. Dotycz¹ one trzech
obszarów kompetencji: informacji, tzw. zajmowania stanowiska (formu³owania
opinii) oraz bezporedniego udzia³u w proeuropejskiej polityce integracyjnej119.
Unijna gestia regionów by³a w póniejszym okresie nieznacznie zmodyfikowana w ten sposób, ¿e austriackie landy uzyska³y prawo do równoprawnego (z pañstwami cz³onkowskimi UE) kszta³towania polityki unijnej. Regiony Austrii znalaz³y siê wiec w gronie regionów jeszcze dwóch pañstw cz³onkowskich UE (Niemiec
i Belgii), najwy¿ej umocowanych prawnie do udzia³u w polityce europejskiej120.
Przyst¹pienie Austrii do Unii Europejskiej wyznaczy³o jednak pewn¹ cezurê dla
pañstwowych i samorz¹dowych instytucji tego kraju. Wiele istotnych aspektów
wczeniej niezale¿nie prowadzonej polityki, zarówno na szczeblu ogólnokrajowym
jak i regionalnym, trzeba by³o potraktowaæ zupe³nie inaczej na poziomie wspólnotowym. Mimo to podstaw¹ przedsiêwziêæ politycznych pozosta³y nadal w³asne decyzje organów narodowych i regionalnych. Wynika to z unormowanej w Art. 3b
Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht zasady subsydiarnoci. Przewiduje ona,
¿e Wspólnota podejmuje dzia³ania (poza obszarami bêd¹cymi w jej wy³¹cznej kompetencji) wtedy, jeli i o ile, cele podejmowanych przedsiêwziêæ nie mog¹ byæ w wystarczaj¹cej mierze osi¹gniête na poziomie pañstw cz³onkowskich.
Austriackie kraje zwi¹zkowe opowiedzia³y siê jednoznacznie za zrewidowaniem
traktatu o Unii Europejskiej w zakresie dalszego wzmocnienia zasady subsydiar117

H. Schreiner, Die Mitwirkung der Länder im Zuge der EG-Integration [w:] Österreichisches Jahrbuch
für Politik 1992, Wien, 1993, 183.
118 Na przyk³ad, konferencja w Vill ko³o Innsbrucka 12 i 13 padziernika 1995 roku w sprawie udzia³u
austriackich landów w procesie integracji europejskiej.
119 Ju¿ w uroczystym otwarciu formalnych negocjacji (12 lutego 1993 roku) w sprawie przyjêcia
Austrii do Wspólnot Europejskich aktywnie uczestniczyli dwaj przedstawiciele landów: premier
rz¹du Vorarlberg Martin Purtscher oraz wiceburmistrz Wiednia Hans Mayr. Podobnie w negocjacjach z ramienia Austrii w czasie IGC w 1996 roku (a tak¿e podczas przygotowañ do tej konferencji) pe³noprawnymi cz³onkami austriackiej delegacji byli: Martin Purtscher oraz premier
Salzburga H.Katschthaler. Zob. M. Purtscher Der Triumph der kleinen Netze. Europa der Regionen.
[w:] W. Schüssel (red.), AustriaEuropa. Zur 1. EU-Präsidentschaft Österreichs 1998, Wien, 1998, 72.
120 Art. 23d Konstytucji (B-VG) oraz: Die Bund-Länder Vereinbarung, BGB1 775/1992.
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noci, co pozwoli³oby na podniesienie rangi trzeciego (regionalnego) poziomu
w uk³adzie wspólnotowym. Celowi temu wychodz¹ naprzeciw d¹¿enia do równoczesnej poprawy wspó³dzia³ania landów w zakresie europejskiej integracji. Nale¿y
wiêc odnotowaæ renesans powodzenia w Austrii pewnej starej, lecz kilkanacie lat
temu ponownie odkrytej zasady integracyjnej, zwan¹ zasad¹ pomocniczoci lub
czêciej  subsydiarnoci. Mo¿na j¹ wi¹zaæ z nowym, proregionalnym nurtem procesów integracji europejskiej. Na bazie austriackich dowiadczeñ mo¿na te¿ postawiæ tezê, ¿e ten nurt, szczególnie w latach dziewiêædziesi¹tych, prezentuje w Europie jeden z ¿ywotnych wymiarów integracji. Jest on przejawem bogactwa inicjatyw i wiele wskazuje na to, ¿e mo¿e odegraæ stabilizuj¹c¹ rolê integracyjn¹.
Jeli chodzi o instytucjonalne instrumenty prounijnej polityki austriackich regionów nale¿y przede wszystkim wskazaæ, ¿e landy Austrii dysponuj¹ dwoma wa¿nymi instrumentami o charakterze prawno-politycznym, które umo¿liwiaj¹ im realizacjê interesów w procesie europejskiej integracji. Po pierwsze, jest to wspomniane
ju¿ wewnêtrzne, konstytucyjne umocowanie praw regionów do udzia³u w unijnym
procesie decyzyjnym. W ramach nowelizacji federalnej konstytucji z 1994 roku
uwzglêdniono przysz³e cz³onkostwo Austrii w UE i rozszerzono uprawnienia landów do udzia³u w procedurach akcesyjnych. W rozdziale Unia Europejska zapisano ustalenia niezbêdne z konstytucyjnego punktu widzenia wst¹pienia Austrii
do Unii121. Po drugie, mo¿liwoæ tak¹ tworzy uczestnictwo landów w pracach Komitetu Regionów.
Infrastruktura instytucjonalna w systemie koordynacji i realizacji prointegracyjnej polityki europejskiej na poziomie administracyjno-rz¹dowym w regionie nie jest
w Austrii jednolita. Z analizy podzia³u kompetencji w sprawach europejskiej integracji w urzêdach rady ministrów landów wynika, ¿e przyjêto ró¿ne rozwi¹zania
organizacyjne. Czêæ regionów (Karyntia, Dolna Austria, Styria, Vorarlberg i Wiedeñ) utworzy³a specjalne komórki koordynacyjne do spraw europejskiej integracji. Np. w Karyntii jest to (w Dyrekcji Urzêdu Rady Ministrów) Stanowisko ds. Europejskiej Integracji. Podobnie w Dolnej Austrii i w Styrii  (równie¿ w Dyrekcji
Urzêdu Rady Ministrów) utworzono referaty ds. europejskich. W Vorarlbergu powsta³ specjalny Wydzia³ ds. Europejskich i Stosunków z Zagranic¹, za we Wiedniu (w zarz¹dzie miasta)  specjalne biuro koordynacyjne ds.unijnych. W Górnej
Austrii sprawami integracji europejskiej zajmuj¹ siê stare komórki organizacyjne
 s³u¿by prawno-administracyjne b¹d (w przypadku polityki regionalnej UE) 
odpowiednie wydzia³y ds. gospodarki przestrzennej lub ds. inwestycji. W pozosta³ych trzech landach przyjêto rozwi¹zania porednie (mieszane). W Burgenlandzie, obok nowopowsta³ej (w Dyrekcji Urzêdu Rady Ministrów) tzw. sztabowej
komórki pod nazw¹ Biuro ds. Europejskich sprawami unijnymi zajmuje siê sztabowa komórka ds. Konstytucyjno-Prawnych. W Salzburgu (w Dyrekcji Urzêdu Rady
Ministrów) powsta³o nowe Krajowe Biuro ds. Europejskich, a ponadto przydzielono tam czterem istniej¹cym wydzia³om koordynacjê projektów gospodarczych UE;
121

Zob. Bundesgesetzblatt (Prawny Biuletyn Federalny), nr 1013/1994 z 21.12.1994.
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sprawy prawne dotycz¹ce europejskiej integracji przypisano Wydzia³owi ds. Legislacyjno-Konstytucyjnych, a zagadnienia zwi¹zane z zarz¹dzaniem rodkami pochodz¹cymi z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych (FEOGA)
powierzono Wydzia³owi Rolnictwa i Lenictwa. Natomiast w Tyrolu zorganizowano
nowy Wydzia³ Europejskiej Integracji, który jednak nie zajmuje siê sprawami prawnymi Unii Europejskiej (s¹ one w kompetencji Wydzia³u Prezydialnego), za unijn¹
politykê regionaln¹ koordynuje Wydzia³ Planowania Przestrzennego.
Z przedstawionych rozwi¹zañ organizacyjno-instytucjonalnych wynika, ¿e w tych
regionach, gdzie utworzono odrêbne komórki koordynacyjne ds. unijnych ró¿na
jest ich pozycja w strukturze regionalnej administracji rz¹dowej; w niektórych landach ulokowano je w sztabowej strukturze dyrekcji Urzêdu Rady Ministrów, a w
innych powsta³y specjalne (wyodrêbnione merytorycznie) wydzia³y ds. integracji
z Uni¹ Europejsk¹. Warto te¿ odnotowaæ, ¿e wspólnym mianownikiem w dzia³alnoci administracji rz¹dowej regionów jest prze³amywanie regu³y, ¿e najbardziej
uprawnione do zajmowania siê w¹skimi zagadnieniami przedmiotowymi, zwi¹zanymi z europejsk¹ integracj¹ s¹ wydzia³y merytoryczne.
Schematycznie systemowe rozwi¹zania organizacyjne stosowane w administracji
rz¹dowej poszczególnych regionów w dziedzinie proeuropejskiej polityki integracyjnej pokazano w tabeli 8. Z analizy tej tabeli, ¿e w czêci regionów, np. w Styrii
i Vorarlbergu, koordynacjê opinii i stanowisk dotycz¹cych przedsiêwziêæ europejskiej integracji powierzono specjalnie do tego celu utworzonym komórkom ds. UE.
W innych regionach (np. w Górnej Austrii, Salzburgu i Tyrolu) wymienione zadania przypisano tzw. s³u¿bom prawno-konstytucyjnym lub wydzia³om prawnym.
Dostosowanie przepisów prawa regionalnego do prawa unijnego powierzono w³aciwym s³u¿bom prawno-konstytucyjnym b¹d wydzia³om prawnym.
Realizacj¹ polityki regionalnej Unii Europejskiej w poszczególnych landach zajmuj¹ siê ró¿ne ogniwa administracji. Na przyk³ad w Burgenlandzie, Styrii i Vorarlbergu, utworzone tam specjalne komórki koordynacyjne ds. UE, zobowi¹zane s¹
Tabela 8. Struktura europejskich kompetencji administracji rz¹dowej austriackich landów
Koordynacja opinii i stanowisk
oraz polityka informacyjna
dot. integracji europejskiej
1. Koordynacyjne komórki
ds. integracji europejskiej:
Dolna Austria, Wiedeñ, Styria,
Karyntia, Vorarlberg, Burgenland
2. S³u¿by prawne:
Górna Austria, Tyrol, Salzburg

Dostosowanie przepisów
prawa regionalnego do UE
S³u¿by prawne
(we wszystkich landach)

Polityka regionalna UE
1. Koordynacyjne komórki
ds. integracji europejskiej:
Styria, Burgenland, Vorarlberg
2. Urzêdy ds. przestrzennego
planowania lub ró¿ne wydzia³y
Urzêdu RM regionu:
Wiedeñ, Tyrol, Górna Austria,
Dolna Austria, Karyntia, Salzburg

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: A. Kiefer, Die österreichischen Länder und Gemeinden im Ausschuß der Regionen der Europäischen Union unter Berücksichtigung der Koordinationsmechanismen in der östrreichischen Delegation [w:] F. Staudigl, R. Fischler (Hrsg.), Die Teilnahme der Bundesländer am europäischen Integrationsprozeß, Braumüller, Wien 1996, 41.
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tak¿e do koordynacji przedsiêwziêæ dotycz¹cych realizacji unijnej polityki regionalnej. Natomiast w innych landach  np. w Górnej Austrii, Tyrolu i Salzburgu koordynacja tych zadañ podlega urzêdom ds. planowania przestrzennego b¹d odpowiednim s³u¿bom d.s. wspierania gospodarki i rolnictwa. Sprawy dotycz¹ce informowania spo³eczeñstwa o integracji europejskiej i przekazywania oraz otrzymywania informacji zwi¹zanych z UE przyporz¹dkowane s¹ w zdecydowanej wiêkszoci regionów specjalnie powo³anym unijnym komórkom ds. koordynacji.
Co siê tyczy najwy¿ej (w strukturze administracji rz¹dowej landów) ulokowanych politycznych kompetencji i odpowiedzialnoci dotycz¹cych europejskiej integracji to znajduj¹ siê one najczêciej na szczeblu premiera rz¹du regionalnego. W zakresie zadañ na tym stanowisku w przypadku np. premiera Burgenlandu, znajduj¹
siê sprawy europejskiej integracji i wspó³pracy transgranicznej. Albo te¿  na
przyk³ad, premier Dolnej Austrii odpowiada za: sprawy europejskiej integracji i
koordynacjê stosunków z zagranic¹, czy np. premier Karyntii jest odpowiedzialny za: ogólne stosunki z s¹siednimi krajami i regionami oraz za koordynacjê spraw
dotycz¹cych europejskiej integracji122. Jednoczenie analogiczne kompetencje (i odpowiedzialnoci) powielane s¹ w strukturze Komitetu Regionów UE. Tak wiêc np.
w przypadku Górnej Austrii i Tyrolu  odpowiedzialny za sprawy planowania przestrzennego cz³onek regionalnego rz¹du jest równoczenie odpowiedzialny za koordynacjê unijnej polityki regionalnej.
W prointegracyjnej polityce europejskiej istotn¹ rolê w Austrii odgrywaj¹ parlamenty regionalne. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na dwa charakterystyczne rozwi¹zania dotycz¹ce tego ogniwa uk³adu instytucjonalnego w regionie, w systemie
podejmowania decyzji, dotycz¹cych europejskiej integracji. Otó¿ wiêkszoæ, gdy¿
szeæ landów, uregulowa³o tê kwestiê w regionalnych konstytucjach, przewiduj¹cych bezporedni udzia³ regionalnych parlamentów w tym procesie123. Natomiast
trzy landy przyjê³y swój poredni udzia³ w proeuropejskiej polityce integracyjnej.
Np. parlament Dolnej Austrii (który przyj¹³ pierwsz¹ rezolucjê w tej sprawie ju¿ w
czerwcu 1992 roku, a nastêpnie potwierdzi³ j¹ 29 czerwca 1995 roku) zobowi¹za³
rz¹d tego regionu do szerokiego w³¹czania parlamentu do procesów decyzyjnych
zwi¹zanych z integracj¹ europejsk¹. Drugim wyj¹tkiem jest Karyntia, której parlament powo³a³ specjalny Komitet ds. Europejskich i Federalistycznych. Podobnie
Wiedeñ utworzy³ specjaln¹, parlamentarn¹ Komisjê ds. Oddzia³ywañ Procesu Integracyjnego Wspólnot Europejskich na Wiedeñ. Zadaniem tej Komisji Europejskiej jest s³u¿enie doradztwem Radzie Gminy Wiedeñ i regionalnemu parlamentowi w zakresie ewentualnych skutków dla Wiednia procesu europejskiej integracji124. Uogólniaj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e na mocy stosownych przepisów prawa landy
Austrii dysponuj¹ uprawnieniami do uzyskiwania wszelkich informacji oraz do
122

W. Burtscher, Landesinterne Strukturen betreffend integrationspolitischen Aktivitäten [w:] Die Teilnahme der Bundesländer..., op. cit., 63.
123 Chodzi o: Górn¹ Austriê (LGB1 nr 7/1994), Styriê (LGB1 nr 48/1992), Burgenland (LGB1 nr 3/
1996), Salzburg (LGB1 Nr 50/1992), Tyrol (LGB1 Nr 17/1992) oraz Vorarlberg (LGB1 nr 35/1994).
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zajmowania stanowiska w sprawach integracji europejskiej, a ponadto do tworzenia specjalnych parlamentarnych komisji ds. europejskich.
Udzia³ regionalnych parlamentów w proeuropejskiej polityce integracyjnej przedstawia tabela 9, z której wynika, ¿e w kwestii uprawnieñ do uzyskiwania informacji przez regionalne parlamenty przyjêto dwa ró¿ne, zasadniczo odmienne rozwi¹zania. W zdecydowanej wiêkszoci (w siedmiu landach) regionalne rz¹dy zobowi¹zane s¹ do szerokiego informowania regionalnych parlamentów o ka¿dym przedsiêwziêciu, które zazêbia siê z obszarem samodzielnoci w dzia³alnoci regionu,
zw³aszcza, gdy przedsiêwziêcia podejmowane w ramach integracji europejskiej maj¹
istotne znaczenie dla interesów regionu. Jedynie dwa regiony  Tyrol i Vorarlberg
zawêzi³y zakres wspomnianych obowi¹zków informacyjnych regionalnych parlamentów. Otó¿ przewiduj¹ one koniecznoæ informowania parlamentu przez rz¹d
tylko wówczas, gdy przedsiêwziêcia w dziedzinie europejskiej integracji transponuj¹ do danego regionu w³adze federalne Austrii, b¹d gdy przedsiêwziêcia te naruszaj¹ regionalne ustawodawstwo .
Z tabeli 9 mo¿na odczytaæ pewne ró¿nice kompetencyjne landów do zajmowania stanowiska w sprawach dotycz¹cych procesów integracji europejskiej. Istotne
s¹ jednak skutki dla rz¹dów landów austriackich, wynikaj¹ce ze sformu³owania
stanowiska parlamentu regionalnego. Generalna zasada jest taka, ¿e rz¹dy regionalne s¹ zwi¹zane stanowiskiem parlamentów regionalnych we wszystkich tych
przypadkach, gdy przedsiêwziêcia podejmowane w ramach europejskiej integracji
wkraczaj¹ w kompetencje prawodawcze danego landu. Z ró¿nych powodów dopuszczalne s¹ natomiast w dzia³aniach rz¹dów regionalnych odstêpstwa wobec
stanowiska parlamentu. Na przyk³ad w Styrii i Tyrolu odstêpstwa s¹ mo¿liwe jedynie wtedy, gdy s¹ podane ich przyczyny. Rygorystyczniej obwarowane s¹ dopuszczalTabela 9. Kompetencje regionalnych parlamentów Austrii w proeuropejskiej polityce integracyjnej
Uprawnienia do uzyskiwania
informacji dot. integracji
europejskiej
1. Rz¹dy regionów maj¹ obowi¹zek
wszechstronnego i szerokiego
informowania regionalnych
parlamentów we wszystkich dot.
europejskiej integracji sprawach:
Górna Austria, Dolna Austria,
Wiedeñ, Burgenland, Styria,
Karyntia, Salzburg
2. Rz¹dy regionów musz¹
informowaæ regionalne parlamenty
tylko w okrelonych przypadkach
dot. europejskiej integracji:
Tyrol i Vorarlberg

Uprawnienia do zajmowania
stanowiska w sprawach integracji
europejskiej (skutki wi¹¿¹ce
dla rz¹dów landów)

Prawo parlamentu
do tworzenia Komisji
Europejskiej

1. Rz¹dy regionalne s¹ zwi¹zane
1. Parlamentarne, sta³e
stanowiskiem parlamentu
Komisje Europejskie:
regionalnego w sprawach
Dolna Austria, Wiedeñ,
europejskich naruszaj¹cych
Karyntia
przepisy prawa regionalnego:
2. Dorane komisje
wszystkie landy, zasada generalna ds. europejskich:
2. Mog¹ mieæ miejsce odstêpstwa,
(wszystkie landy)
gdy s¹ one konieczne
i wymuszone:
Górna Austria, Salzburg
3. Odstêpstwa musz¹ byæ
uzasadnione przyczynami
politycznymi:
Burgenland, Vorarlberg

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie jak w tabeli 8.
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ne przypadki odstêpstw (w dzia³aniach regionalnych rz¹dów na rzecz europejskiej
integracji) od stanowisk parlamentów landów Salzburga i Górnej Austrii: odstêpstwa
mog¹ mieæ miejsce tylko wtedy, gdy s¹ one konieczne (wymuszone) b¹d z wa¿nych powodów i po rozwa¿nej analizie skutków przedmiotowych decyzji dla interesów danego regionu. Natomiast w Vorarlbergu i Burgenlandzie dzia³ania regionalnych rz¹dów w ramach europejskiej integracji mog¹ odbiegaæ od stanowisk parlamentów tych landów wy³¹cznie z przyczyn uzasadnionych politycznie.
W kompetencyjnej tabeli 9 ujête s¹ tak¿e prawa regionalnych parlamentów
do tworzenia Komisji Europejskich, zajmuj¹cych siê zagadnieniami integracji
europejskiej. Mo¿liwoæ tê przewiduj¹ regulacje prawne wszystkich landów austriackich, z czego te¿ czyni¹ one praktyczny u¿ytek. W zwi¹zku z tym warto odnotowaæ, ¿e powo³anie tych komisji przez parlamenty landów Austrii stanowi jednoczenie o znacznym os³abieniu rangi i praktycznego znaczenia wszelkich innych
podobnego charakteru instytucji, stowarzyszeñ, komitetów, itp. gremiów dzia³aj¹cych w regionie i powo³ywanych przez np. partie polityczne i tzw. partnerów spo³ecznych, które to instytucje stawiaj¹ sobie za cel uczestnictwo w proeuropejskiej
polityce integracyjnej.
Dominuj¹cy w Austrii zwolennicy trzeciego poziomu instytucjonalnego UE podkrelaj¹, ¿e skutecznoæ wykorzystania nowych mo¿liwoci zal¹¿ku nowego ogniwa w³adzy unijnej  Komitetu Regionów, pozostaje w rêkach przedstawicieli regionów w tym organie. Jednym ze sposobów niejako naturalnego podwy¿szania
znaczenia tej instytucji unijnej jest mo¿liwie najszersze uczestnictwo w jej dzia³alnoci wysokich rang¹ polityczn¹ przedstawicieli regionów125. Warto zaznaczyæ, ¿e
z dwunastu miejsc w Komitecie Regionów (UE-15) przypadaj¹cych Austrii (do 1 maja
2004 r.)  dziewiêæ by³o obsadzonych przez przedstawicieli wszystkich dziewiêciu
landów w najwy¿szej randze premiera rz¹du federalnego (Landeshauptmann). Za
trzy pozosta³e mandaty wykorzystywali reprezentanci szczebla komunalnego, z których ka¿dy pe³ni równie¿ funkcjê wybieraln¹ i jest funkcjonariuszem jednego ze
zwi¹zków: Austriackiego Zwi¹zku Gmin lub Austriackiego Zwi¹zku Miast126. Austria mo¿e odgrywaæ pod tym wzglêdem inspiracyjn¹ rolê chocia¿by przez to, ¿e
do pracy w Komitecie Regionów oddelegowa³a premierów rz¹dów wszystkich
swoich dziewiêciu landów. Fakt ten mo¿e byæ jednoczenie gwarantem zabezpieczenia interesów austriackich regionów. Trzeba te¿ odnotowaæ, ¿e fachowoæ i kompetencje przedstawicieli Austrii w Komitecie Regionów zdobywaj¹ coraz wiêksze
124

Rada Wiednia powo³a³a tê Komisjê (na podstawie § 60 Konstytucji Wiednia) na swym posiedzeniu 11 czerwca 1992 roku. Zob. LGB1 nr 39/1975.
125 Niezale¿nie od udzia³u w Komitecie Regionów sporód 9 regionów Austrii, 8 z nich (a ponadto
Austriacki Zwi¹zek Miast) zorganizowa³o swoje przedstawicielstwa w Brukseli. Zob. A. Kiefer,
Die österreichischen Länder und Gemeinden im Ausschuß der Regionen der Europäischen Union unter
Berücksichtigung der Koordinationsmechanismen in der östrreichischen Delegation [w:] F. Staudigl,
R.Fischler (Hrsg.), Die Teilnahme der Bundesländer am europäischen Integrationsprozeß, Braumüller,
Wien 1996, 41.
126 A. Gra, Pozycja prawna Komitetu Regionów w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej de lege
lata et de lege ferenda, op. cit., 5.
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uznanie szerokiego grona znacznie starszych sta¿em cz³onkowskim innych pañstw
Unii Europejskiej.
Utworzenie Komitetu Regionów landy austriackie uznaj¹ za wa¿ne wydarzenie, nieomal ¿e prze³omowy moment w historii rozwoju procesów europejskiej integracji. W zwi¹zku z tym ju¿ przed formalnym cz³onkostwem Austrii w UE landy
podjê³y szereg dzia³añ, zmierzaj¹cych do uzyskania realnych mo¿liwoci ich wp³ywu
na bieg integracyjnych procesów127. Chodzi³o g³ównie o zmianê konstytucyjnego
ustawodawstwa landów w kierunku dostosowania przepisów prawa do wyzwañ
integracyjnych w Europie, nak³adaj¹cych na landy i premierów landów nowe wymagania.
W celu realizacji wielu bie¿¹cych zadañ zwi¹zanych z udzia³em austriackich regionów w pracach Komitecie Regionów w poszczególnych landach wyznaczono
osoby odpowiedzialne (z ramienia regionalnego rz¹du) za tzw. sprawy europejskie, b¹d za wspó³pracê z KR. Osoby te musz¹ uzyskiwaæ w pewnym sensie mandat
polityczny, gdy¿ s¹ one odpowiedzialne przed wybieralnym politycznym cia³em
np. przed rz¹dem regionalnym i/lub przed regionalnym parlamentem.
Wymaga odnotowania, ¿e w wietle austriackich ocen aktualna instytucjonalna
pozycja i sk³ad Komitetu Regionów nie odpowiada jeszcze nie tylko oczekiwaniom
landów Austrii. Ale tak¿e (wed³ug nie tylko austriackich ocen) Zgromadzeniu Regionów Europy, a ponadto  przede wszystkim instytucjonalnie silnym regionom
innych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej128. W zwi¹zku z tym wyra¿ane by³y
oczekiwania, ¿e ju¿ w czasie Konferencji Miêdzyrz¹dowej w 1996 roku bêd¹ podjête ustalenia zmierzaj¹ce do podwy¿szenia instytucjonalnej rangi Komitetu Regionów w Unii Europejskiej. Konkretne postulaty (szczególnie aktywnie forsowane
przez Austriê i regiony Niemiec) sprowadza³y siê g³ównie do przyznania Komitetowi Regionów prawa skargi w przypadkach nadu¿ywania kompetencji organów w³adzy UE w sprawach odnosz¹cych siê do uprawnieñ regionów a tak¿e w sytuacjach naruszania zasady subsydiarnoci. Austriaccy (a tak¿e niemieccy) regionalici podkrelaj¹, ¿e Komitet Regionów jest uosobieniem szczególnej misji jako
stra¿nik i gwarant zasady subsydiarnoci. Wy¿szoæ tego organu Unii i jego
szczególna pozycja w unijnym systemie instytucjonalnym wi¹zana jest z jego polityczn¹ legitymizacj¹, wynikaj¹c¹ (w przeciwieñstwie do np. Komitetu Gospodarczo-Spo³ecznego UE) z politycznego charakteru trybu powo³ywania cz³onków KR.
Wynika to tak¿e  z czêsto eksponowanego przekonania Austrii, o potrzebie wzmocnienia demokratycznej legitymizacji Unii Europejskiej. Powinno to byæ osi¹gniête
przez wiêksz¹ przejrzystoæ dzia³añ oraz ich bliskoæ wobec obywateli i winno siê
odbywaæ na drodze instytucjonalnych zmian. W tym kontekcie zabiegów Austrii
Komitet Regionów uznawany jest za wa¿ne ogniwo europejskich instytucji na dro127

Podczas konferencji premierów landów 23 wrzenia 1993 roku w Salzburgu przewodnicz¹cy tej
konferencji Hans Katschthaler wysun¹³ propozycjê rozszerzenia uprawnieñ do wspó³dzia³ania
landów w integracji w Europie. Zob. Die Teilnahme..., op. cit., 58.
128 A. Kiefer, Die österreichischen Länder und Gemeinden im Ausschuß der Regionen, op. cit., 58.
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dze regionalizowania Europy. Z tego tytu³u tak¿e oczekiwany jest wzrost rangi
Komitetu Regionów w Unii.
W reasumpcji tej czêci opracowania warto odnotowaæ, ¿e Austria uznaje siê za
zwolennika i prekursora mylenia w kategoriach regionalizacji Europy. Jednoczenie akcentowana jest gotowoæ respektowania koniecznoci ograniczenia praw
regionów, jeli mia³oby to s³u¿yæ europejskiej integracji w dobrze rozumianym interesie regionów. Regionalizacja oceniana jest w Europie, w wietle dowiadczeñ
Austrii, jako u¿yteczny, wartociowy instrument polityczny w procesach integracji, a nie jako dogmatyczna ideologia129. Wydaje siê zatem, ¿e tak rozumiana regionalizacja mo¿e przynieæ korzyci równie¿ pañstwom Europy rodkowej i Wschodniej, w tym Polsce, jeli w procesie integracji naszego kraju ze strukturami Unii
Europejskiej bêd¹ umacniane i rozwijane struktury regionalne.
Za charakterystyczne mo¿na uznaæ sceptyczne spojrzenie austriackich krêgów
polityczno-rz¹dowych na dystrybucyjny charakter aktualnej unijnej ogromnie instrumentalnie skomplikowanej polityki regionalnej. ród³em owego sceptycyzmu
jest m.in., podobno tradycyjny w Austrii, brak wiary w skutecznoæ wszelkich politycznych koncepcji odgórnej naprawy rzeczywistoci poprzez rozwi¹zywanie
problemów w poszczególnych regionach, w tym za pomoc¹ scentralizowanych,
biurokratycznych, nadmiernie sformalizowanych procedur wieloletniego planowania pomocy finansowej. Procedury te nazywane s¹ ¿argonowo kolonizacj¹
przez Uniê polityki regionalnej Austrii. Chodzi o to, ¿e regiony chcia³yby byæ równoprawnymi partnerami unijnych regu³ gry.
Z tego punktu widzenia dla wypracowania strategii podnoszenia efektywnoci
dzia³ania i konkurencyjnoci polskich regionów mog¹ okazaæ siê interesuj¹ce i przydatne niektóre dowiadczenia Austrii. Na przyk³ad, systemowe rozwi¹zania zwi¹zane z uczestnictwem austriackich landów w prointegracyjnej polityce europejskiej.
Wynika z nich, ¿e skutecznoæ w obronie politycznych interesów regionu w procesie integracji zale¿y w istotnej mierze od trybu podejmowania decyzji oraz od wewnêtrznej struktury instytucjonalnej w systemie podejmowania decyzji w regionie.
Oznacza to, ¿e g³ówn¹ rolê odgrywa organizacja trybu podejmowania decyzji na
p³aszczynie administracyjnej i politycznej przez w³adze poszczególnych landów.
Odnosi siê to tak¿e do wspó³pracy regionalnych rz¹dów z parlamentami landów
oraz z gminami i ze spo³ecznymi partnerami we wszystkich, specyficznych dla
danego regionu kwestiach, tycz¹cych siê integracji europejskiej.
Dowiadczenia Austrii wskazuj¹, ¿e rozwi¹zania w zakresie wewn¹trzregionalnego uk³adu instytucjonalnego mog¹ mieæ pierwszorzêdne znaczenie w prointegracyjnej polityce europejskiej. Chodzi o takie kwestie jak: zdolnoæ do szybkiej
analizy i oceny wp³ywu poszczególnych przedsiêwziêæ Unii Europejskiej na dany
region, a tak¿e o niezw³oczn¹ i skoordynowan¹ (wewn¹trz regionu) reakcjê we
wszystkich pilnych sprawach  we wspó³dzia³aniu z innymi landami w przypadkach koniecznoci wyst¹pienia w ramach jednolitego frontu regionów w opo129

Ibidem, 175.
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zycji do w³adz federalnych b¹d w celu wywo³ania nacisku na instytucje UE.
Zwraca te¿ uwagê (bynajmniej nie pesymistyczny w Austrii) charakter ocen perspektyw rozwoju regionalistycznych koncepcji w Unii Europejskiej. Szczególnie
eksponowana jest w tych ocenach (jako niezamierzona i cechuj¹ca siê rosn¹c¹ dynamik¹) tendencja do umacniania roli regionów w europejskim procesie integracji.
W Austrii proregionalne trendy w procesach europejskiej integracji okrelane s¹ przez
zwolenników tej opcji jako polityka europejska wy¿szej kategorii130.
Analizuj¹c bilans dowiadczeñ Austrii w organizacji instytucjonalnej infrastruktury dla szeroko rozumianej wspó³pracy i integracji europejskiej trzeba stwierdziæ,
¿e jest on pozytywny z punktu widzenia interesów uk³adu regionalnego. Sprawdzi³y siê ró¿norodne rozwi¹zania organizacyjne w poszczególnych landach, gdy¿
umo¿liwi³y one wykorzystywanie procesów integracyjnych do realizacji interesów
regionalnych. Ocena ta wydaje siê byæ wiarygodna tym bardziej, ¿e jest ona podzielana przez przedstawicieli austriackich landów130.
Pozytywnym dowiadczeniem, wynikaj¹cym ze wspó³udzia³u austriackich regionów w procesie europejskiej integracji jest tak¿e niepotwierdzenie siê podnoszonych wczeniej obaw, ¿e w³¹czenie do tego procesu regionalnych parlamentów
mog³oby (jakoby) utrudniæ skutecznoæ prointegracyjnej polityki regionu. Okaza³o
siê bowiem, ¿e w³¹czanie do tej polityki regionalnego parlamentu niesie ze sob¹
skutki zupe³nie odmienne. Czyli, ¿e umo¿liwia ono zwiêkszanie akcentu pilnoci
i wa¿noci spraw danego regionu (dotycz¹cych integracji europejskiej) w prezentowaniu ich w urzêdach federalnych w³adz w Austrii oraz w instytucjach UE.
Jednoczenie ujawni³ siê wa¿ny spo³eczno-polityczny aspekt tego zjawiska.
Wynika on z faktu, ¿e z jednej strony w³¹czanie regionalnych struktur terytorialnych (w tym zw³aszcza regionalnych parlamentów) do prointegracyjnej polityki
europejskiej wprowadza elementy koordynacji i ³adu w politycznym dialogu na
temat spraw integracji, z drugiej strony, jednoczenie przyczynia siê do zmniejszania obszarów politycznego deficytu demokracji w procesie integracji w Europie132.
Warto wskazaæ na niebagatelny cel ekonomiczny sprawnie zorganizowanej i dobrze funkcjonuj¹cej infrastruktury instytucjonalnej na rzecz europejskiej integracji
w Austrii: uk³ad ten potrafi skutecznie zagospodarowaæ znaczne kwoty unijnych funduszów strukturalnych we wszystkich dziewiêciu regionach kraju. W rezultacie nie
tylko utrwalane s¹, lecz istotnie podwy¿szane, zdolnoci konkurencyjne austriackich
regionów w Europie i w miêdzyregionalnym wspó³zawodnictwie gospodarczym
wiata. Wspomniana wczeniej austriacka tradycja osi¹gania konsensusu stanowi
w istotnej mierze o du¿ej funkcjonalnoci i skutecznoci mechanizmów kooperacji
i partnerstwa pomiêdzy ogniwami w³adz federalnych i landami Austrii w kszta³towaniu zasad i osi¹ganiu celów proeuropejskiej polityki integracyjnej przy nieuszczu130

A. Kiefer, op. cit., 59.
W. Burtscher (przedstawiciel Urzêdu Rady Ministrów landu Vorarlberg), Landesinterne Strukturen..., op. cit., 65.
132 J. Barcz, Struktura federalna Austrii a jej cz³onkostwo w Unii Europejskiej, Przegl¹d Zachodni, nr 4,
1997, 127.
131
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planiu interesów struktur terytorialnych. W formu³owaniu wspólnych stanowisk
austriackich landów wobec unijnych przedsiêwziêæ nie ujawni³y siê ¿adne widoczne problemy. W praktyce wspó³pracy obu szczebli w³adzy wydaje siê byæ bowiem
przez rz¹d austriacki uznawany punkt widzenia prezentowany przez rz¹dy regionów133, ¿e w warunkach europejskiej integracji wspó³odpowiedzialnoæ w realizacji
polityki gospodarczej oznacza tak¿e wspó³decydowanie. wiadczyæ to mo¿e o daleko id¹cej zbie¿noci interesów nie tylko regionów Austrii, lecz tak¿e tych ostatnich
i szeroko rozumianych interesów ogólnonarodowych, reprezentowanych przez w³adze federalne tego kraju w procesie europejskiej integracji. Z dowiadczeñ Austrii
wynika kapitalny wniosek, ¿e na drodze osi¹gania zbie¿noci w proeuropejskiej polityce integracyjnej w znacznie wiêkszym stopniu okazywa³y siê byæ utrudnieniem
ró¿norodne tzw. interesy narodowe, ani¿eli interesy landów134.
Z punktu widzenia wniosków dla Polski wartoæ dowiadczeñ Austrii zawiera
siê miêdzy innymi tak¿e w odkryciu badawczym, ¿e ronie znaczenie funkcjonalne mechanizmów koordynacji ró¿nych ogniw struktur terytorialnych w prointegracyjnej polityce europejskiej. Wynika to z rozbie¿noci pomiêdzy celami polityki
regionalnej Unii Europejskiej a celami poszczególnych regionów, a ponadto  z przekrojowego charakteru tzw. szczegó³owych (sektorowych) polityk unijnych i ich
wzajemnej wspó³zale¿noci.
Warto, przy okazji, te¿ odnotowaæ niektóre strategiczne cechy polityki Austrii
dotycz¹ce rozwoju integracji w ramach Unii Europejskiej. Otó¿ Austria popiera
wzmocnienie zdolnoci do funkcjonowania Unii, która nie powinna jednak odbywaæ siê kosztem ma³ych pañstw cz³onkowskich. Dotyczy to w szczególnoci takich aspektów instytucjonalno-decyzyjnych jak: weryfikacja wagi g³osów w Radzie,
rola i sk³ad Parlamentu Europejskiego oraz liczba cz³onków Komitetu Regionów.
W³anie ten fakt, ¿e mniejszym pañstwom cz³onkowskim przypisano ponadproporcjonaln¹ wagê w unijnym procesie podejmowania decyzji by³ istotnym czynnikiem akceptacji przez spo³eczeñstwo Austrii akcesji do Unii Europejskiej135.
Przy rozwa¿aniach dotycz¹cych przysz³oci rozwoju regionalnego w Europie,
w³¹czania regionów i gmin do procesów przekszta³ceñ Unii, formu³owany jest w Austrii pogl¹d, ¿e oddzia³uj¹ one tak¿e na dawne kraje obszaru centralnego sterowania systemem spo³eczno-gospodarczym. W tym kontekcie przep³yw informacji i
kontaktów na poziomie regionalnym i komunalnym uznawany jest za potencjaln¹
szansê poszerzania bazy zwolenników regionalizacji w nowych pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej.

133

22. Bericht über die Lage des Föderalismus in Österreich, Institut für Föderalismusforschung, Innsbruck 1998, 158.
134 J. Weiss, Ist innerstaatlicher Föderalismus ein Hindernis für eine kohärente Europapolitik? Referat (nie
publikowany) na konferencji Elfte Schweizer Bildungswoche für Regierungsräte, Gerzensee/
Bern, 13.01.1999, 3.
135 A. Kiefer,.op. cit., 59.
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3. Rozwój regionów i polityka regionalna w Polsce
Do najwa¿niejszych zmian systemowych w Polsce wprowadzonych w dekadzie
lat 90. nale¿y zaliczyæ stworzenie instytucjonalnych przes³anek dla rozwoju regionalnego. Na trzech nowych szczeblach zarz¹dzania powsta³y dodatkowe mo¿liwoci dla uzupe³niaj¹cych dzia³añ prowzrostowych. W ten sposób stworzono jednoczenie ramy dla kszta³towania nowej jakoci w polityce spo³eczno-gospodarczej i systemie zarz¹dzania terytorialnego, które znamionuje systematyczne przenoszenie ciê¿aru gatunkowego polityki strukturalnej na szczebel poni¿ej centrum
w³adzy publicznej, w szczególnoci za na poziom województw.
Wzrost zainteresowania rozwojem w uk³adzie regionalnym w Polsce wydaje siê
byæ dostrzegalny dopiero od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych. W pierwszym okresie transformacji dominowa³y ogólne problemy gospodarcze kraju, liberalizacji, prywatyzacji i polityki makroekonomicznej. W latach galopuj¹cej inflacji nie by³o wa¿niejszych kwestii w polityce rozwojowej ani¿eli polityka pieniê¿na i kursowa, zw³aszcza na etapie szokowych zderzeñ gospodarki z otwieraj¹cymi siê rynkami. Dopiero po terytorialnej reorganizacji pañstwa zaczêto rozwa¿aæ potrzebê poszukiwania nowych mechanizmów rozwoju, które sprzyja³yby utrwaleniu wysokiego
wzrostu gospodarczego. By³o to spowodowane ujawniaj¹cymi siê dysproporcjami
w postêpach transformacji rynkowej i poziomach rozwoju gospodarczego województw. Wa¿niejsze jednak by³o stopniowe wyczerpywanie siê potencjalnych mo¿liwoci scentralizowanego systemu stymulowania wzrostu gospodarczego wy³¹cznie
za pomoc¹ instrumentów polityki makroekonomicznej  po przekroczeniu okrelonego poziomu prywatyzacji gospodarki i decentralizacji systemu zarz¹dzania.
W tej sytuacji umocnienie i rozszerzenie samorz¹dnoci terytorialnej zaczêto postrzegaæ jako, z jednej strony, warunek rozwoju regionalnego, za z drugiej, jako
jakociowo nowy, wa¿ny czynnik wzrostu gospodarczego. Jednak szczególne, kluczowe znaczenie dla nowego podejcia do polityki regionalnej mia³a integracja europejska oraz przyjêcie  w Konstytucji z 1997 roku  subsydiarnoci (pomocniczoci pañstwa) jako jednej z naczelnych zasad umacniania uprawnieñ obywateli i ich
wspólnot136. W ten sposób wiod¹ca rola samorz¹du województwa w kreowaniu
136

M. Kulesza, Zasada subsydiarnoci jako klucz do reform ustroju administracyjnego pañstw Europy rodkowej i Wschodniej (na przyk³adzie Polski). [w:] D. Milczarek (red.), Subsydiarnoæ, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998, 119126.
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celów i realizacji polityki rozwoju regionalnego zosta³a w Polsce podniesiona do
rangi imperatywu ustrojowego. Ponadto zosta³a ona wyeksponowana w Ustawie
o samorz¹dzie województwa137.Warto zwróciæ uwagê, ¿e nie istnieje analogicznie
sformu³owany obowi¹zek na³o¿ony na administracjê rz¹dow¹, która na mocy Konstytucji (art. 146 ust. 2) zobowi¹zana jest jedynie do wspomagania w tej dziedzinie
samorz¹du terytorialnego przez prowadzenie pomocniczej (w stosunku do spraw
wyranie zastrze¿onych dla samorz¹du terytorialnego) polityki pañstwa. Funkcje
konstytucyjnej pomocniczoci dla centralnej administracji rz¹dowej oznaczaj¹ zatem wspieranie rozwoju regionalnego w przypadkach podejmowania przedsiêwziêæ,
których zakres wykracza poza si³y i mo¿liwoci (a tak¿e bezporednie cele) w³adz
regionalnych.
Odpowiednie standardy funkcjonowania samorz¹dów terytorialnych wprowadzane s¹ w Polsce tak¿e w zwi¹zku z europejskimi konwencjami Rady Europy.
Pierwsza z nich  Europejska Karta Samorz¹du Terytorialnego (EKST), podpisana
w ca³oci w roku 1993 przez Polskê, zosta³a nastêpnie przetransponowana do naszego porz¹dku prawnego poprzez odpowiednie zapisy w Konstytucji RP z 1997
roku (art. 241 ust. 1 w powi¹zaniu z art. 91 ust.1). Natomiast druga konwencja ustanawiaj¹ca standardy funkcjonowania samorz¹du regionalnego  Europejska Karta
Samorz¹du Regionalnego przyjêta przez Radê Europy w 1997 roku, jeszcze nie zosta³a ratyfikowana przez Polskê, aczkolwiek wiele postanowieñ Konwencji znajduje ju¿ odzwierciedlenie w polskim ustawodawstwie. Na przyk³ad równie¿ polskie województwa zosta³y ukonstytuowane wed³ug tej konwencji definiuj¹cej region jako jednostkê usytuowan¹ miêdzy rz¹dem centralnym i samorz¹dem lokalnym138.

3.1. Dysproporcje w rozwoju polskich województw
na tle nierównomiernoci rozwoju regionalnego
w Unii Europejskiej
Wielkie obszary cechuje z natury terytorialnie nierównomierny rozwój spo³eczno-gospodarczy. W Unii Europejskiej istotnymi przejawami tej nierównomiernoci
s¹ zró¿nicowania poziomów rozwoju pomiêdzy krajami cz³onkowskimi oraz wewn¹trz poszczególnych pañstw. Skutki nierównomiernoci s¹ szczególnie wa¿ne
z punktu widzenia polityki gospodarczej UE, gdy¿ zak³ócaj¹ one harmonijne funkcjonowanie jednolitego rynku oraz stanowi¹ przyczyny napiêæ pomiêdzy krajami
cz³onkowskimi.

137

Zob. art. 11 ust. 2 Ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorz¹dzie województwa (Dz. U. 1998, nr 9,
poz. 576).
138 L. Kieres, Europejska Karta Samorz¹du Regionalnego [w:] Buczkowski P., Bondyra K., liwa P. (red.),
Jaka Europa? Regionalizacja a integracja., Wyd. Wy¿szej Szko³y Bankowej, Poznañ 1998, 8293.
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Miêdzyregionalne dysproporcje rozwojowe maj¹ najczêciej charakter strukturalny, wynikaj¹cy, na przyk³ad z dominacji rolnictwa w strukturze gospodarki, s³abo
rozwiniêtej infrastruktury, niskich kwalifikacji zawodowych ludnoci, peryferyjnego po³o¿enia, trudnych warunków klimatycznych. Skalê tych dysproporcji w krajach piêtnastki ilustruje wskanik PKB per capita, który w dziesiêciu najubo¿szych
regionach jest prawie trzy razy ni¿szy ani¿eli w dziesiêciu regionach najwy¿ej gospodarczo rozwiniêtych139. Coraz czêciej przyczyn¹ problemów strukturalnych
niegdy zamo¿nych regionów staje siê degradacja, wynikaj¹ca z upadku przemys³ów schy³kowych (górnictwa wêglowego, hutnictwa, przemys³u stoczniowego,
w³ókienniczego itp.). Na zmniejszanie ró¿nic miêdzy poziomami, a tak¿e potencja³ami rozwoju poszczególnych regionów, ukierunkowana jest polityka w³adz publicznych wszystkich szczebli, g³ównie za unijna polityka regionalna140. Beneficjentami tej polityki s¹ przede wszystkim s³abo rozwiniête regiony pañstw cz³onkowskich, za ród³em finansowania i jednoczenie g³ównym instrumentem ograniczania dysparytetów rozwojowych s¹ wyodrêbnione w ramach unijnego bud¿etu fundusze strukturalne.
Porównuj¹c wskaniki rozwoju ekonomicznego w uk³adzie regionalnym nale¿y nadmieniæ, ¿e regiony pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej znacznie ró¿ni¹
siê miêdzy sob¹. W zwi¹zku z tym czêsto stosowanymi odniesieniami w ocenie
nierównomiernoci rozwoju w Unii jest ogólniejsze porównanie ze sob¹ najbogatszych i najubo¿szych unijnych obszarów w nieco innym ujêciu. Otó¿, jeli zestawimy te relacje dla terytoriów zamieszka³ych przez 1/4 ogó³u ludnoci Unii Europejskiej, to okazuje siê, ¿e na przyk³ad w 1998 roku, analizowane dysproporcje rozwoju ukszta³towa³y siê na poziomie jak 2:1. Natomiast porównanie obszarów najbogatszych i najubo¿szych zamieszka³ych przez 1/10 ludnoci UE wskazuje na jeszcze wiêkszy wskanik zró¿nicowañ, gdy¿ na poziomie 2,6 : 1. Podobnie mo¿emy
oceniaæ zró¿nicowania miêdzyregionalne w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich. Na przyk³ad, w przypadku porównañ obszarów starych i nowych landów
Niemiec (gdy przyjmiemy wskanik PKB per capita dla ca³ego kraju za 100) zró¿nicowania te wynosz¹, odpowiednio: 107,2 i 65,3. Za dla Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Pó³nocnej odpowiednio: 102,5; 95,5; 78,4 i 74,9. Natomiast we W³oszech 
w przypadku bogatszej czêci kraju (pó³nocnej i rodkowej) analogiczny miernik
wynosi 119, podczas gdy dla ubogiego po³udnia  Mezzogiorno, stanowi jedynie
66% redniej krajowej141.
Jeli uwzglêdnimy w porównaniach wszystkie (a nie tylko brzegowe) regionalne struktury terytorialne danego kraju, mo¿emy oceniæ odchylenia standardo139

K. Michalik, Fundusze strukturalne przyspiesz¹ rozwój gospodarczy w Polsce, Rzeczpospolita z
24.04.2003.
140 M. Klamut, Proces konwergencji regionalnej w Unii Europejskiej [w:] Z. Zio³o (red.), Europejskie uwarunkowania przemian uk³adów regionalnych, Zeszyty Naukowe Wy¿szej Szko³y Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie, nr 2/1999, Rzeszów 1999, 1125.
141 L.J. Jasiñski, Spójnoæ ekonomiczna regionów w Polsce na tle krajów unii ekonomicznej i II Rzeczpospolitej, Gospodarka Narodowa, nr 4, 2002.
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Tabela 10. Odchylenia standardowe poziomu PKB per capita wg regionów w UE-15
(indeks dla UE-15 = 100) oraz w krajach Europy rodkowej i w USA (w 1998 roku)
Kraj

Odchylenie

Kraj

Odchylenie

UE

28,3

Szwecja

17,1

W. Brytania

33,9

Holandia

15,8

Austria

27,8

Portugalia

14,2

Niemcy

26,8

Grecja

10,2

Francja

26,5

S³owacja

28,8

Belgia

25,7

Czechy

22,0

Finlandia

24,6

Polska

21,4

Hiszpania

19,1

Wêgry

14,3

Irlandia

17,3

USA

15,6

Uwaga: W przypadku krajów UE15 uwzglêdniono parytet si³y nabywczej walut.
ród³o: opracowanie na podstawie: L.J. Jasiñski Spójnoæ ekonomiczna regionów w Polsce na tle krajów unii ekonomicznej i II Rzeczpospolitej, Gospodarka Narodowa, nr 4,
2002

we PKB per capita. Zawarte s¹ one w tabeli 10. Wynika z nich, ¿e najwy¿sze (powy¿ej redniego dla UE-15) zró¿nicowanie rezultatów poziomu aktywnoci regionalnej charakteryzuje Wielk¹ Brytaniê, a nastêpnie jest ono relatywnie wysokie (znacznie
wy¿sze od Polski) tak¿e w Austrii, Niemczech, we Francji, Belgii i Finlandii. Na tej
podstawie mo¿na sformu³owaæ wniosek, ¿e  w zasadzie  im dany kraj jest bogatszy i jednoczenie, im wiêkszym oraz zró¿nicowanym dysponuje terytorium, tym
bardziej pod wzglêdem gospodarczym nierównomiernie rozwijaj¹ siê jego poszczególne obszary. Wydaj¹ siê to w pewnym stopniu potwierdzaæ tak¿e dane statystyczne
prezentowane w tabeli 11, z której wynika, ¿e analizowane rozbie¿noci wystêpuj¹, jako relatywnie szczególnie du¿e  w Wielkiej Brytanii i w Niemczech, a ponadto w Austrii oraz we W³oszech. Za z obecnych nowych pañstw cz³onkowskich
znacznie wiêkszymi od Polski dysparytetami w rozwoju ekonomicznym wyró¿niaj¹ siê S³owacja oraz Czechy. Z relacji poziomu PKB na 1 mieszkañca pomiêdzy
regionami najbogatszymi i najbiedniejszymi w poszczególnych krajach wynika te¿,
¿e najbardziej spójny ekonomicznie jest uk³ad terytorialny Irlandii, Szwecji, Holandii, Portugalii i Finlandii. Za podobne, jak w Polsce, rozpiêtoci w miêdzyregionalnym poziomie rozwoju wystêpuj¹ we Francji, Grecji i Belgii.
Mo¿na przyj¹æ, ¿e wielkoci¹ standardow¹, okrelaj¹c¹ poziom spójnoci ekonomicznej jest maksymalnie dwukrotnoæ PKB per capita w jednej czêci danego
obszaru (terytorium) kraju w stosunku do jego pozosta³ej czêci142. Wydaje siê, ¿e
wielkoæ tego wskanika przekraczaj¹ca 2 mog³aby byæ uznana tak¿e jako miara

142

L.J. Jasiñski, Spójnoæ ekonomiczna regionów..., op. cit., 32.
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Tabela 11. Dysproporcje regionalne w UE15 i krajach Europy rodkowej (PKB per capita w 1998 r.)
Kraj

Najbogatszy region

Najbiedniejszy region

relacja PKB
per capita

Wlk.Brytania

Inner London

Kornwalia

3,46

Niemcy

Hamburg

Chemnitz

2,93

Austria

Wiedeñ

Burgenland

2,37

W³ochy

Trydent-Górna Adyga

Kalabria

2.24

Hiszpania

Madryt

Extremadura

2,19

Belgia

Bruksela

Hainaut

2,13

Grecja

Sterea Ellada

Iperios

2,01

Francja

Ile-de-France

Languedoc-Roussillon

2,00

Finlandia

Uusimaa

Ita-Suomi

1,88

Portugalia

Lizbona

Azory

1,82

Holandia

Utrecht

Flevoland

1,76

Szwecja

Sztokholm

Vastsverige

1,50

Irlandia

Po³udnie i wschód

rodek i zachód

1,49

S³owacja

Bratys³awa

Wschód

2,53

Czechy

Praga

Kraj rodkowoczeski

2,44

Wêgry

Centrum

Pó³nocny wschód

2,19

Polska

Mazowieckie

Lubelskie

2,02

ród³o: opracowanie na podstawie: Unity, Solidarity, Diversity for Europe, its People and its Territory. Second
Report on Economic and Social Kohesion, European Kommission, Brussels, January 2001.

progowej, tj. akceptowanej (jako najczêciej wystêpuj¹cej w rzeczywistoci) niespójnoci ekonomicznej terytorium okrelonego kraju lub UE jako ca³oci.
Sformu³owane wczeniej spostrze¿enia mo¿na uogólniæ w postaci tezy, ¿e w Polsce dysparytety rozwoju, oceniane na podstawie PKB per capita, nie odbiegaj¹
nadmiernie od analizowanych zró¿nicowañ innych krajów Unii Europejskiej i zasadniczo wykazuj¹ one podobieñstwo do miêdzyregionalnych dysproporcji wystêpuj¹cych w wielu innych krajach w Europie. Aby dodatkowo uwiarygodniæ tê tezê
nale¿y jeszcze przeanalizowaæ stan i tendencje rozwoju gospodarek poszczególnych
województw.
Jeli chodzi o nierównomiernoci w poziomie rozwoju spo³eczno-gospodarczego w naszym kraju, to rzeczywistoci¹ dowiadczan¹ tak¿e przez struktury terytorialne ju¿ od wielu lat jest oddzia³ywanie otwartego rynku na gospodarkê europejsk¹. Równie¿ gospodarki polskich województw, jako nowych podmiotów na
miêdzynarodowym rynku unijnym, s¹ ju¿ poddawane szczególnej  bezporedniej
presji konkurencyjnej ze strony innych europejskich regionów. Skutkowaæ to mo¿e
pog³êbianiem miêdzyregionalnych dysproporcji w rozwoju. Ju¿ od pocz¹tku utworzenia obserwujemy znaczne zró¿nicowanie w poziomie rozwoju nowych woje-
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wództw. Trac¹ bowiem na znaczeniu tradycyjne czynniki wzrostu, które zwi¹zane
s¹ z zasobami surowców i konkurencyjn¹ cenowo si³¹ robocz¹. Zwiêkszaj¹ siê, wiêc
dysproporcje w potencja³ach rozwoju i zdolnociach konkurencyjnych naszych regionów. W zwi¹zku z tym warto te¿ zwróciæ uwagê nie tylko na obecne dysparytety w rozwoju spo³eczno-gospodarczym naszego kraju, lecz tak¿e na tendencje
zmian miêdzyregionalnego zró¿nicowania redniego PKB per capita. Zjawiska te
odzwierciedlaj¹ dane tabeli 12.
Z danych statystycznych za 2000 rok, zaprezentowanych w tabeli 12 wynika, ¿e
w grupie 1/4 województw o najni¿szym poziomie PKB per capita znajduj¹ siê województwa tzw. ciany wschodniej: podkarpackie, lubelskie, podlaskie i warmiñsko-mazurskie. Analogicznie, do grupy 25% liczby województw o najwy¿szym
poziomie tego wskanika nale¿¹: mazowieckie, l¹skie, wielkopolskie i dolnol¹skie. Z punktu widzenia redniego PKB per capita w analizowanym okresie czasu
nale¿y odnotowaæ pewien wzglêdny awans pozycji podlaskiego  w grupie wojeTabela 12. Zmiany wskaników zró¿nicowañ w Polsce (wg województw)
w latach 1995 i 2000 (dynamika redniego PKB per capita)
Województwo

Poziom PKB per capita
(Polska = 100)

Wskanik
zmiany 2000:1995

1995

2000

(w %)

POLSKA

100,0

100,0

100,0

Mazowieckie

124,5

151,6

121,8

Wielkopolskie

98,4

106,6

108,3

Ma³opolskie

88,5

89,3

100,9

Pomorskie

100,3

100,6

100,3

Dolnol¹skie

103,9

103,4

99,5

wiêtokrzyskie

79,4

78,2

98,5

Podlaskie

75,8

74,3

98,0

£ódzkie

91,3

88,7

97,1

Zachodniopomorskie

102,9

98,7

95,9

Warmiñsko-mazurskie

79,7

74,5

93,5

Podkarpackie

77,4

71,1

91,9

Lubuskie

98,3

89,7

91,2

Kujawsko-pomorskie

99,6

89,7

90,1

l¹skie

123,0

110,1

89,5

Lubelskie

77,1

68,5

88,8

Opolskie

98,6

85,5

86,7

ród³o: obliczenia na podstawie: Produkt krajowy brutto wed³ug województw
w 2000 roku, Urz¹d Statystyczny, Katowice 2002; L. Zienkowski, Zró¿nicowania regionalne: ma³e czy du¿e, rosn¹ czy malej¹?, Ekonomista, nr 4, 2003, 508
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wództw najs³abiej rozwiniêtych. Za w gronie województw najwy¿ej rozwiniêtych
 istotne obni¿enie pozycji zachodniopomorskiego i l¹skiego oraz zauwa¿alny
wzrost pozycji województwa wielkopolskiego. Nale¿y te¿ uwydatniæ, ¿e na licie
wykazuj¹cej relacje redniego PKB na 1 mieszkañca w 2000 roku  w stosunku do
roku 1995, tylko cztery województwa umocni³y swoj¹ pozycjê, a najbardziej swoj¹
przewagê zwiêkszy³o mazowieckie (o ponad 1/5) oraz wielkopolskie.
Z tabeli 12 wynika tak¿e, ¿e a¿ 2/3 ogólnej liczby (czyli 12) województw powiêkszy³o swoj¹ lukê rozwojow¹ w skali kraju, co wyra¿a siê w relatywnym pogorszeniu analizowanego wskanika. Wród nich najwiêksza degradacja dotknê³a
województwo opolskie, wykazuj¹ce, podobnie jak lubelskie  gwa³towne powiêkszanie tej luki (w granicach 1213%) w badanym okresie. Mo¿e to byæ zwi¹zane z
tendencjami do os³abienia tempa wzrostu gospodarczego w analizowanym czasie
szczególnie w czterech województwach, w których nast¹pi³ realny spadek PKB per
capita: opolskie  2%, podlaskie  1,5% oraz kujawsko-pomorskie i lubelskie  spadek o 0,5%. Mo¿emy, zatem mówiæ nie tylko o istotnym zwiêkszeniu nierównomiernoci rozwoju, lecz tak¿e o spadku absolutnego poziomu PKB w niektórych
województwach143. Wp³ynê³o to w sposób determinuj¹cy na wzrost dysparytetów
w rozwoju regionalnym Polski. Otó¿, podczas gdy relacja miêdzy najwy¿szym
(w województwie mazowieckim) i najni¿szym (w podlaskim) poziomem PKB per
capita kszta³towa³a siê w po³owie dekady lat dziewiêædziesi¹tych, jak 1,6 : 1, to na
pocz¹tku pierwszej dekady XXI wieku skala tych dysproporcji zwiêkszy³a siê do
ok. 2,2 : 1 (mazowieckie : lubelskie). Jest to w przybli¿eniu taka sama skala dysproporcji, jak w relacjach badanych wskaników UE i Polski.
Oznacza to, ¿e w ten sposób okrelana luka rozwojowa w miêdzyregionalnym
poziomie rozwoju w Polsce powiêkszy³a siê  zaledwie w ci¹gu kilku lat  o ponad
1/3. A wiêc, ¿e polaryzacyjne trendy w potencja³ach rozwoju i zdolnociach konkurencyjnych naszych regionów dynamicznie pog³êbiaj¹ siê. Z analizy wynika, ¿e
znacz¹c¹ rolê w nierównomiernym rozwoju kraju odgrywaj¹ takie czynniki, jak
zlokalizowanie na terenie danego województwa du¿ej aglomeracji miejskiej oraz
ró¿nice w strukturze zatrudnienia. Na przyk³ad, w 2000 roku ró¿nice w strukturze
zatrudnienia miêdzy najbogatszym w Polsce województwem (mazowieckim) oraz
najubo¿szym (lubelskim), mierzone jako relacja pracuj¹cych w rolnictwie do zatrudnienia ogó³em, wynosi³y, odpowiednio: 25% oraz 52%. Dysproporcje te miêdzy obu województwami wyra¿aj¹ siê, wiêc w podobnych relacjach, jak w PKB per
capita144.
Problemy nierównomiernego rozwoju kraju nabieraj¹ wiêc coraz wiêkszej wagi.
Miêdzy innymi tak¿e dlatego, ¿e polskie województwa s¹ najs³abiej rozwiniêtymi
porównywalnymi regionalnymi strukturami terytorialnymi w poszerzonej Unii.
Wed³ug PKB per capita (dla UE-25 = 100) za najbiedniejszy region UE (od 1 maja
2004 roku) uznawane jest województwo lubelskie, dla którego ten wskanik wy143
144

L. Zienkowski, Zró¿nicowania regionalne..., op. cit., 509.
Ibidem, 501502.
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nosi 31 w stosunku do redniego unijnego145. Ponadto nie przekraczaj¹ 1/3 poziomu redniego UE jeszcze 3 regiony w Polsce: podkarpackie (32) oraz podlaskie i warmiñsko-mazurskie (po 33 ka¿de). Na poziomie poni¿ej po³owy redniej unijnej 25
znajduj¹ siê wszystkie polskie województwa, oprócz mazowieckiego (68). Po wy¿ej wymienionych czterech najs³abiej rozwiniêtych, kolejne pozycje w Polsce zajmuj¹: wiêtokrzyskie (35), opolskie (38), lubuskie, ³ódzkie, ma³opolskie i kujawsko-pomorskie (ka¿de po 40), zachodniopomorskie (44), pomorskie (45). Do najwy¿ej rozwiniêtych w Polsce (powy¿ej redniego wskanika dla naszego kraju,
wynosz¹cego 45) nale¿¹ 4 województwa: dolnol¹skie (46), wielkopolskie (48), l¹skie (49) oraz mazowieckie (68). Ten ostatni  najbogatszy w Polsce region, jest jednak w pozycji gorszej ani¿eli najs³abiej rozwiniêty region Niemiec Saksonia-Anhalt (78). Jednoczenie, pod wzglêdem omawianego poziomu wskanika PKB per
capita, Mazowsze stoi wy¿ej od wielu regionów Grecji i Portugalii oraz od najubo¿szego regionu Hiszpanii  Extremadury (61). Co siê tyczy za Polski (jako kraju w
ca³oci), to w Unii 25 wy¿sz¹ pozycjê z punktu widzenia wskanika redniego
unijnego PKB per capita zajmuj¹, np. Czechy (64), Wêgry (57), Estonia (46), a ni¿sz¹, np. Litwa (41) i £otwa (35). Dla porównania: analogiczny miernik wynosi dla
Francji  116, Niemiec  122, Irlandii  132, Danii  136.
Czy w tej sytuacji pierwszoplanowym zadaniem polityki regionalnej w Polsce
powinno byæ d¹¿enie do wyrównywania miêdzyregionalnych dysproporcji w rozwoju? Cel ten wydaje siê byæ nie tylko ma³o racjonalny, a ponadto tak¿e nierealny,
nieosi¹galny ze wzglêdu na wystêpowanie zbyt du¿ych ró¿nic o charakterze strukturalnym i zwi¹zanych z nimi ró¿nic wydajnoci pracy. Niezale¿nie od tego, zadaniem polityki gospodarczej winno byæ takie kszta³towanie warunków rozwoju, aby
nie dopuciæ do destabilizacji spójnoci w systemie powi¹zañ spo³eczno-gospodarczych regionów na skutek zbyt du¿ych ró¿nic w tempie wzrostu gospodarczego.
Podsumowuj¹c tê czêæ analizy nale¿y wyeksponowaæ niektóre okolicznoci
o istotnym znaczeniu dla spójnoci w rozwoju regionalnego uk³adu gospodarczego w Polsce oraz wa¿niejsze trendy zró¿nicowañ miêdzyregionalnych:
1. wprowadzenie nowego podzia³u terytorialnego w Polsce w latach dziewiêædziesi¹tych spowodowa³o, ¿e w rezultacie wy³¹cznie samego tego zabiegu organizacyjnego, kohezja ekonomiczna uk³adu miêdzyregionalnego wyranie zwiêkszy³a siê;
2. z analizy dysparytetów rozwoju w Polsce na tle innych krajów (zw³aszcza nale¿¹cych do Unii Europejskiej) wynika, ¿e w naszym kraju nie wystêpuje fundamentalna niespójnoæ ekonomiczna; aktualne zró¿nicowania miêdzyregionalne
w Polsce nie powinny byæ uwa¿ane za zbyt du¿e;

145

Wynika to z danych opublikowanych 8.07.2003 r.  po raz pierwszy  przez Eurostat dla poszerzonej UE (UE 25= 100) wed³ug PKB per capita, obliczonego z uwzglêdnieniem si³y nabywczej
z³otego za 2002 rok. Zob. J. Bielecki, Poziom rozwoju regionów w Unii. Nigdzie nie jest biedniej ni¿
w Lubelskiem, Rzeczpospolita z 9.07.2003.

92

3. Rozwój regionów i polityka regionalna w Polsce

3. aczkolwiek obecny dystans pomiêdzy województwami z pewnoci¹ nie u³atwia
osi¹gniêcia niezbêdnego stanu równowagi miêdzyregionalnej w rozwoju gospodarczym, lecz nie stanowi on jeszcze nadmiernego zagro¿enia w procesie przestrzennej realokacji zasobów, maj¹cym na celu maksymalizacjê produktu krajowego brutto;
4. w drugiej dekadzie lat 90. ujawni³a siê niepokoj¹ca tendencja gwa³townego powiêkszania dysproporcji w rozwoju nowego uk³adu regionalnego w Polsce, które
stanowiæ mo¿e powa¿ny hamulec dynamiki wzrostu gospodarczego i procesów
integracji z UE;
5. jednym ze skutków cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej mo¿e byæ pog³êbienie peryferializacji województw na cianie wschodniej, m.in. w nastêpstwie
uszczelniania wschodniej granicy przy zwiêkszeniu skali otwarcia polskich regionów zachodnich na wspó³pracê z krajami Unii Europejskiej, a zw³aszcza
z Niemcami146.
Czy w procesie integracji Polski z Uni¹ mo¿na zatem liczyæ na osi¹gniêcie po¿¹danych celów w dalszych przekszta³ceniach struktury polskiej gospodarki, w tym
jej uk³adu terytorialnego, zw³aszcza na tzw. cianie wschodniej? Czy fundusze strukturalne mog¹ byæ szans¹ dla zwiêkszenia spójnoci polskich województw i naszego kraju z Uni¹ Europejsk¹?

3.2. Polityka unijna szans¹ zmniejszenia w Polsce
miêdzyregionalnych dysparytetów rozwoju
Celem strategicznym Polski by³a i jest nadal pe³na integracja z Uni¹ Europejsk¹.
Ma ona s³u¿yæ unowoczenieniu zarówno systemu politycznego, prawnego, jak
i przede wszystkim  gospodarki, przyspieszeniu rozwoju gospodarczego oraz likwidacji luki rozwojowej dziel¹cej nas od innych pañstw europejskich. Cel ten jest
realny do osi¹gniêcia, gdy¿ dowodz¹ tego wieloletnie dowiadczenia pañstw, które przystêpowa³y do ówczesnej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Z dowiadczeñ historycznych wynika jednoczenie, ¿e ronie dystans cywilizacyjny miêdzy
spo³eczeñstwami pozostaj¹cymi poza g³ównym nurtem integracji gospodarczej w
stosunku do tych, które w niej uczestnicz¹. Dlatego te¿ integracja Polski z Europ¹
jest jednym z g³ównych wyzwañ stoj¹cych przed polityk¹ i gospodark¹ na etapie
transformacji.
Integracja wi¹¿e siê te¿ z kosztami transformacji, które nale¿y postrzegaæ nie
tylko w ujêciu bud¿etowym, ale tak¿e g³ównie spo³eczno-gospodarczym. Warto przy
okazji zwróciæ uwagê na relatywne odniesienia miêdzy kategoriami kosztów i zysków w tym procesie. Otó¿ traktowanie, na przyk³ad przeniesienia czêci kompetencji niektórych organów pañstwa na rzecz instytucji UE  jako politycznego kosztu transformacji, okazuje siê politycznym zyskiem w postaci wspó³uczestnictwa
146

M. Smêtkowski, Ró¿nice w poziomie rozwoju Polski, Przegl¹d Zachodni, nr 4, 2003, 128.
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w procesach decyzyjnych UE. Podobnie koszty o charakterze ekonomicznym zwi¹zane z przejmowaniem acquis communautaire i restrukturyzacj¹ gospodarki okazuj¹
siê nonikiem modernizacji i stymulatorem wzrostu jej konkurencyjnoci. Analogicznie wzrost kosztów pracy, powodowany stosowaniem europejskich standardów socjalnych, mo¿e oznaczaæ korzyci ze wzrostu p³ac i poziomu ¿ycia. Dlatego
te¿ bilans kosztów i korzyci transformacji na etapie integracji powinien byæ oceniany wielostronnie.
Nale¿y podkreliæ, ¿e koszty transformacji gospodarczej nie s¹ cen¹ cz³onkostwa w Unii, lecz wi¹¿¹ siê one z redukowaniem wieloletnich zapónieñ polskiej
gospodarki. Koszty te nale¿a³oby ponieæ niezale¿nie od tego czy Polska przyst¹pi
do Unii. Dowiadczenia innych pañstw wstêpuj¹cych do Unii pokazuj¹ bowiem,
¿e w d³u¿szej perspektywie czasowej korzyci ekonomiczne integracji wielokrotnie przewy¿szaj¹ koszty dostosowañ do specyfiki funkcjonowania Unii Europejskiej. Tak¿e dlatego, ¿e znaczna czêæ tych kosztów zosta³a ju¿ sfinansowana z funduszów przedakcesyjnych, za w okresie cz³onkostwa jest finansowana bezporednio z funduszów strukturalnych.
Polityka regionalna Unii Europejskiej ma wielkie znaczenie dla przysz³ego rozwoju regionów i realnej konwergencji Polski z Uni¹. Jednak w³aciwa polityka wewnêtrzna  na szczeblu krajowym i regionalnym jest najwa¿niejsz¹ determinant¹
szybkiego rozwoju. Dlatego te¿ rodki strukturalne Unii Europejskiej traktowane
byæ mog¹ jako niezwykle wa¿ny, ale tylko dodatkowy impuls rozwojowy.
Specyfika sytuacji spo³ecznej i gospodarczej w Polsce tkwi w zapónieniach rozwojowych  praktycznie w ka¿dej dziedzinie  w stosunku do najlepiej rozwiniêtych krajów Unii. Ograniczona w pierwszych latach cz³onkostwa zdolnoæ absorpcyjna polskich województw  w po³¹czeniu z wieloci¹ interwencyjnych przedsiêwziêæ, wieloæ wyzwañ i problemów rozwojowych w Polsce ka¿e zwróciæ szczególn¹ uwagê na koniecznoæ koordynacji wykorzystania funduszów strukturalnych,
stanowi¹cych finansow¹ bazê ca³ego szeregu programów, inicjatyw i szczegó³owych
polityk wspólnotowych  z celami polityki regionalnej. Odnosi siê to zw³aszcza do
Wspólnej Polityki Rolnej, ochrony rodowiska, polityki energetycznej, transportowej (w tym rozwoju sieci transeuropejskich), konkurencji, rozwoju zasobów ludzkich oraz przedsiêwziêæ naukowo-badawczych i budowy gospodarki opartej na
wiedzy147. Te ostatnie z samej natury zak³adaj¹ preferowanie regionów na wy¿szym
poziomie rozwoju, w których istniej¹ korzystniejsze przes³anki dla sfery B&R.
Okres startowy po akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej mo¿na okreliæ
jako pocz¹tek drugiego etapu transformacji. Etap ten znamionuj¹ bardzo silne impulsy zwiêkszaj¹ce szanse rozwojowe Polski, nios¹ce ze sob¹ zintensyfikowany
nap³yw inwestycji ze róde³ zagranicznych, w tym bezporednich inwestycji za-

147

J. Borowiec, M. Przyby³o, Regionalne konsekwencje integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹ [w:] J. Tomidajewicz (red.), Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznañ 2003, 291293.
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granicznych, szczególnie typu venture capital148. Dla zasadniczego przyspieszenia
tempa wzrostu gospodarczego potrzebujemy przede wszystkim inwestycji. Relatywnie niewielk¹ ich czêæ mo¿emy sfinansowaæ z wewnêtrznych oszczêdnoci.
Konieczne jest jednak znacz¹ce zwiêkszenie udzia³u inwestycji w PKB. Zarówno
skala inwestycji krajowych, jak i nap³ywu inwestycji zagranicznych bêd¹ zale¿eæ
od tego, czy stworzymy inwestorom korzystne warunki do anga¿owania siê w Polsce, w tym nowoczesn¹, szeroko rozumian¹, infrastrukturê. A najwa¿niejszym ród³em kapita³u na inwestycje infrastrukturalne bêd¹ dla nas w nadchodz¹cych latach fundusze strukturalne Unii. S¹ one zarazem od pocz¹tku przemian systemowych bardzo wa¿nym dla Polski czynnikiem przekszta³ceñ struktury spo³ecznogospodarczej Polski  najpierw jako pomoc przedakcesyjna w postaci g³ównie programu Phare, a nastêpnie jako programy ISPA i SAPARD. Fundusze strukturalne
pozwalaj¹ pokonywaæ infrastrukturalne i ekologiczne bariery wzrostu, nios¹ ze sob¹
nowe technologie, kreuj¹ce nowoczesne miejsca pracy, a ponadto tak¿e np. racjonalizuj¹ce zu¿ycie surowców i energii, a wiêc jednoczenie zwiêkszaj¹ efektywnoæ
gospodarowania i s³u¿¹ poprawie rodowiskowych warunków ¿ycia spo³eczeñstwa149.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e problemy dysparytetów rozwoju ekonomicznego, generuj¹ce nierównoci w dochodach pomiêdzy poszczególnymi regionami i grupami
spo³ecznymi w krajach wysoko rozwiniêtych, ³agodzone s¹ przez zmiany strukturalne w gospodarce. A wiêc maj¹ one tak¿e swoje oblicze sektorowe, cile zwi¹zane z przemianami struktury terytorialnej gospodarki. Otó¿ w miarê zwiêkszania
siê udzia³u us³ug w gospodarce nastêpuje wzrost dochodów, za wzglêdnie ni¿sze
dochody per capita maj¹ kraje i regiony, w których istotne znaczenie ma rolnictwo
oraz rozwiniêty jest g³ównie przemys³. Zale¿noci te opisuje hipoteza Cheneryego,
w wietle której relacje wystêpuj¹ce miêdzy poszczególnymi sektorami gospodarki krajów wysoko rozwiniêtych s¹ skorelowane z dochodem na osobê150. Im bardziej dany region i kraj jest gospodarczo rozwiniêty, tym wiêkszy jest udzia³ us³ug
w tworzeniu PKB. Udzia³ us³ug w tworzeniu PKB, np. w Holandii wynosi 70% (w
1998 roku), a w Wielkiej Brytanii  71% (w 1999 roku). Warto te¿ zwróciæ uwagê,
¿e wykorzystanie rodków z funduszów strukturalnych przyczyni³o siê w relatywnie
krótkim okresie (19941999) do modernizacji struktury gospodarek w zacofanych
regionach Grecji, Irlandii, Hiszpanii i Portugalii w ten sposób, ¿e w wytwarzanym
w tych krajach PKB zwiêkszy³ siê (rednio z 61 do ok. 62%) udzia³ us³ug (w tym

148

Zob. B.Wo, Inwestycje zagraniczne w regionach [w:] Z. Zio³o (red.), Problemy transformacji struktur
regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji europejskiej, Zeszyty Naukowe
Wy¿szej Szko³y Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie, nr 3, 1999, Rzeszów, 5368; B. Wo, Venture
capital w okresie transformacji systemowej w Polsce [w:] Polityka Gospodarcza, Zeszyt nr 1 (red. J.
Kaja), Wyd. Szko³y G³ównej Handlowej, Warszawa 1999, 193204.
149 T.G. Grosse, Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wp³yw na rozwój gospodarczy. Przyk³ad Grecji,
W³och, Irlandii i wnioski dla Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000, 11.
150 H.B. Chenery, Patterns of industrial Growth, American Economic Review, Vol. 50, 1960, 624641.
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zw³aszcza prywatnych, podczas gdy udzia³ us³ug publicznych obni¿y³ siê z 20 do
19%) oraz zmniejszy³ siê (z 5,2 do 4,2%) udzia³ rolnictwa151.
Czy i na ile w okresie transformacji w Polsce zmiany relacji miêdzy ró¿nymi
sektorami gospodarki sprzyja³y zwiêkszaniu spójnoci z UE? Relacje te mog¹ byæ
oceniane na podstawie wskaników udzia³u w zatrudnieniu i PKB trzech g³ównych rodzajów dzia³alnoci152:
1. rolnictwa, lenictwa i ³owiectwa,
2. przemys³u i budownictwa,
3. us³ug.
Na pocz¹tku transformacji (w 1992 roku) w strukturze tworzenia PKB na sekcje
zaliczone do us³ug przypada³o 49,3%, natomiast na rolnictwo, rybo³ówstwo, przemys³ i budownictwo (³¹cznie)  50,7% PKB. W 2000 roku analogiczne wskaniki
ukszta³towa³y siê na poziomie, odpowiednio 61,3 i 38,7%. Te ogólne dane liczbowe
pokazuj¹, ¿e relacje strukturalne w Polsce s¹ podobne jak w innych transformowanych gospodarkach. Ujawni³y siê ju¿ pozytywne zmiany w strukturze gospodarki,
polegaj¹ce na zwiêkszeniu udzia³u us³ug w tworzeniu PKB kosztem zmniejszaj¹cej siê pozycji przemys³u, co w tendencji przybli¿a nas do struktury wysoko rozwiniêtych gospodarek krajów UE  z wyj¹tkiem rolnictwa.
Co siê tyczy za sytuacji w polskim rolnictwie, to nietypowy charakter zmian
strukturalnych w tym sektorze polega na spadku jego udzia³u w PKB przy wzrocie zatrudnienia. W pierwszych latach transformacji rolnictwo w Polsce wytwarza³o 6,9% PKB (w 1992 roku) i zatrudnia³o 27,1% si³y roboczej (w 1994 roku), za
w 2000 roku wytwarza³o 3,7% PKB i wykazywa³o 28,4% ogó³u zatrudnionych. Tymczasem w rolnictwie, na przyk³ad, w Holandii powstaje 3% PKB przy udziale 2%
zatrudnionych, za w USA  2% PKB w rolnictwie wytwarza 2,5% zatrudnionych153.
Tak wiêc teza, i¿ w krajach transformacji si³a robocza bêdzie przesuwana z rolnictwa (a w konsekwencji z ubogich regionów wiejskich) do przemys³u (zlokalizowanego zazwyczaj w bardziej rozwiniêtych regionach) nie znalaz³a dotychczas potwierdzenia w polskiej rzeczywistoci. Dane statystyczne odzwierciedlaj¹ zupe³nie
przeciwstawne, paradoksalne zjawisko polegaj¹ce na tym, ¿e wskutek rosn¹cego
bezrobocia w miecie si³a robocza przemieszcza siê do obszarów wiejskich. Tendencje te przyczyniaj¹ siê do zwiêkszania nierównomiernoci i dysproporcji w rozwoju regionalnym w Polsce.
Czy w ramach unijnej polityki regionalnej mo¿na, zatem upatrywaæ szans osi¹gniêcia po¿¹danych celów w dalszych przystosowaniach polskiej gospodarki, w tym
zw³aszcza w rolnictwie oraz w ubogich regionach wiejskich, do standardów strukturalnych Unii Europejskiej?
Na podstawie analizy dotychczasowych efektów pomocy regionalnej oraz tendencji rozwojowych w gospodarce wiatowej mo¿na stwierdziæ, ¿e najkorzystniej151

Die Strukturfonds in 1994. Sechster Jahresbericht, Europäische Kommission, Brüssel 1999, 17.
Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa, 2001, 584.
153 Ibidem, 627, 718.
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szym oddzia³ywaniem na sytuacjê regionów jest wspieranie ich wewnêtrznych (endogenicznych) czynników rozwojowych. Unia Europejska realizuje tak¹ strategiê
miêdzy innymi, poprzez stymulowanie i umacnianie lokalnych potencja³ów, a wiêc
inwestuj¹c w jakoæ kapita³u ludzkiego, w infrastrukturê zwi¹zan¹ z ochron¹ rodowiska, transportow¹, telekomunikacyjn¹, energetyczn¹, instytucjonaln¹, lokaln¹
przedsiêbiorczoæ i innowacyjnoæ. S¹ to, wiêc g³ównie przedsiêwziêcia infrastrukturalne. W³aciwe zaopatrzenie w infrastrukturê o wysokim standardzie w celu
rozwoju transportu drogowego, kolejowego czy te¿ wspieranie orodków naukowo  badawczych uznawane jest za podstawowy warunek wyrównywania szans
rozwoju regionalnego szczególnie w regionach najs³abiej rozwiniêtych. W nowych
krajach cz³onkowskich wystêpuj¹ ogromne ró¿nice w podstawowej infrastrukturze. Zatem g³ównym priorytetem musi staæ siê promowanie rozwoju sieci telekomunikacyjnych i energetycznych a tak¿e transeuropejskich sieci transportowych oraz
ich po³¹czeñ z sieciami regionalnymi. Dostrzegaæ to wydaje siê Komisja Europejska, która ju¿ na etapie przedakcesyjnym rozwoju naszego kraju wskazywa³a, ¿e
priorytetem musi byæ w Polsce rozwój infrastruktury transportowej nawet kosztem
nak³adów na ochronê rodowiska154.
Wydaje siê wiêc byæ dla Polski korzystn¹ okolicznoci¹, ¿e Unia Europejska stosuje politykê, której g³ównym zadaniem jest zmniejszanie nierównoci spo³ecznych
i gospodarczych, czyli minimalizowanie ró¿nic rozwojowych oraz dochodowych
(zw³aszcza w sektorze rolnictwa) miêdzy regionami. Polityka regionalna Unii prowadzona jest wspólnie z krajami cz³onkowskimi. Oznacza to, ¿e pañstwa te we
wspó³pracy z Komisj¹ Europejsk¹ opracowuj¹ plany i uzgadniaj¹ zakres pomocy
udzielanej przez UE regionom z funduszów strukturalnych oraz z Funduszu Spójnoci. System nie jest oparty wy³¹cznie na transferze rodków. Jest on uwarunkowany wspieraniem dzia³añ, które odgrywaj¹ decyduj¹c¹ rolê w promowaniu konkurencyjnoci.
Odzwierciedleniem priorytetów w polityce gospodarczej Wspólnot Europejskich
s¹ kierunki wydatków bud¿etowych w okresie 19751999155. Od 1975 roku zwiêkszy³y siê dynamicznie (z 6,4 do 35,7%) wydatki z funduszów strukturalnych na
cele polityki regionalnej. Tak¿e z unijnego bud¿etu na lata 20002006 wynika, ¿e
oko³o 80% jego zasobów kierowanych jest na cele spójnociowe i Wspólnej Polityki
Rolnej156. Polityka regionalna, mimo ¿e nie le¿y w wy³¹cznej gestii unijnej, jest drugim, po WPR, dominuj¹cym kierunkiem ponadnarodowej polityki gospodarczej
154

J. Bielecki, Potrzebne programy i pieni¹dze, Rzeczpospolita z 8.07.2003.
The Community Budget: The facts in figures Commission of the European Communities, Bruksela 1993,
1920; R. Waniek, EG-Regionalpolitik für Jahre 1994 bis 1999, Wirtschaftsdienst, Nr 1, 1994.
156 W bud¿ecie UE 20002006 wyodrêbniono 6 podstawowych kategorii finansowania wydatków:
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140.
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prowadzonej na bazie bud¿etu Unii Europejskiej. Aktualnie na pomoc dla regionów, których poziom rozwoju jest ni¿szy ni¿ 75% redniej unijnej jest przeznaczanych w skali roku 3/4 ogólnej kwoty (wynosz¹cej prawie 40 mld euro) funduszów
strukturalnych.
Z powy¿szych wzglêdów obecn¹ strukturê bud¿etu Unii, w ramach którego niemal 36% jest przeznaczane na fundusze strukturalne, a ok. 44% na rolnictwo, nale¿y postrzegaæ jako korzystn¹ dla Polski. Jeli taka struktura bud¿etu bêdzie zachowana w latach 20072013, to mo¿na zak³adaæ, ¿e rozwi¹zywanie problemów dysproporcji rozwojowych Polski znajdzie szerokie wsparcie ze strony unijnego bud¿etu, i ¿e nasz kraj bêdzie jednym z g³ównych beneficjentów unijnych funduszów.
Co siê za tyczy rolnictwa, to obok zmniejszania skali wydatków na cele sektorowej polityki rolnej, jakociowo nowym elementem finansowania Wspólnej Polityki Rolnej jest wzrost ciê¿aru gatunkowego przedsiêwziêæ o charakterze spójnociowym (strukturalnym). W lad za tym nastêpuj¹ istotne modyfikacje kierunków
wydatków z funduszu FEOGA. W latach 19701985 udzia³ w tym funduszu rodków na politykê spójnoci (Sekcja Orientacji) kszta³towa³ siê na poziomie 1,83,3%
i w kolejnych okresach programowania zwiêksza³ siê systematycznie. Na przyk³ad,
w latach 19891993  z 5% do 9%, za w okresie 20002006  do oko³o 1516%. Tak,
wiêc 85% wsparcia z FEOGA stanowi¹ obecnie dop³aty bezporednie dla rolników
(tzw. filar I  rozwój rolnictwa), za na rozwój wsi i obszarów wiejskich (cele spójnociowe  filar II) kieruje siê pozosta³e oko³o 15%157. Wynika st¹d, ¿e w coraz szerszym zakresie w ramach funduszu WPR finansowane s¹ przekszta³cenia strukturalne wsi w celu zmniejszania dystansu rozwojowego obszarów wiejskich w stosunku do regionów wy¿ej rozwiniêtych gospodarczo. Unia Europejska zamierza
przeprowadziæ do 2010 roku reformê Wspólnej Polityki Rolnej, polegaj¹c¹ na odchodzeniu od prostego interwencjonizmu w rolnictwie i przeznaczaniu wiêkszoci
rodków FEOGA na rozwój wsi i obszarów wiejskich158.
Znacz¹c¹ szansê zwiêkszenia spójnoci uk³adu regionalnego w Polsce z Uni¹
Europejsk¹ stanowi³a ju¿ unijna polityka w okresie przedakcesyjnym. Na przyk³ad
wskazane tendencje ewolucji polityki rolnej w Unii w kierunku realizacji celów
polityki spójnoci zaznaczy³y siê tak¿e w programach pomocowych dla krajów
kandyduj¹cych do Unii, w tym Polski, w których udzia³ rodków finansowych przeznaczonych na rozwój wsi (w ca³oci rodków z funduszu FEOGA) wynosi 52%.
Uwzglêdniaj¹c, ¿e obszary wiejskie stanowi¹ 93% terytorium kraju, skupiaj¹ zdecydowan¹ wiêkszoæ zasobów naturalnych, kulturowych, a wiêc s¹ znacz¹c¹ przestrzeni¹ dzia³alnoci gospodarczej, mieszkaniowej, turystycznej, rekreacyjnej i innej, spójnociowo-strukturaln¹ orientacjê WPR na rozwój spo³eczno-gospodarczy
wsi nale¿y oceniæ jako korzystn¹ dla Polski. Zdaniem by³ego unijnego komisarza
do spraw rolnictwa, Franza Fischlera  dziêki WPR oraz pomocy regionalnej ukie157
158

E. Szot, Rozwój obszarów wiejskich w kontekcie integracji z UE, Rzeczpospolita z 7.10.2002.
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runkowanej na rozwój obszarów wiejskich, dochody polskich rolników w najbli¿szych szeciu latach (20042009) wzrosn¹ o minimum 1/3 do 50%159.
W ramach polityki regionalnej w okresie przedakcesyjnym Unia Europejska od
2000 roku mia³a przekazywaæ Polsce blisko jeden miliard euro rocznie wsparcia
z funduszów strukturalnych160. Dopiero jednak w 2003 uda³o siê, po latach trudnych przygotowañ, uruchomiæ w szerszym zakresie programy pomocowe: (nowy,
podwojony) Phare 2000, ISPA a tak¿e SAPARD. W ramach programu PHARE Polska mia³a otrzymywaæ (pocz¹wszy od 2000 roku) oko³o 250 mln euro rocznie. Gros
rodków pomocy przedakcesyjnej pozostawa³o prawie trzy lata jedynie w zapisach,
gdy¿ nie przygotowalimy nowych instytucji, które powinny samodzielnie opracowywaæ i zatwierdzaæ projekty. Sta³o siê to mo¿liwe dopiero w 2003 roku, kiedy
UE mia³a przekazaæ Polsce ponad 800 mln euro, tj. oko³o trzy razy wiêcej ni¿ rok
wczeniej161. Niemal trzyletni polizg spowodowa³, ¿e w 2003 roku np. z programu SAPARD dla Polski pozostawa³o 680 mln euro na rozwój wsi i obszarów wiejskich. Od roku 2004 (po przyst¹pieniu do UE) s¹ to kwoty (na ten sam cel) rzêdu
700800 mln euro rocznie. Nale¿y podkreliæ, ¿e wykorzystanie rodków z tego
programu ma na celu tak¿e dywersyfikowanie dzia³alnoci gospodarczej na obszarach wiejskich poprzez tworzenie tam miejsc pracy w sektorach pozarolniczych.
Ma to s³u¿yæ uzyskaniu alternatywnych róde³ dochodów, co w przypadku Polski
jest szczególnie wa¿ne w zwi¹zku z wystêpuj¹cym na obszarach wiejskich rosn¹cym jawnym i ukrytym bezrobociem. Ze rodków programu SAPARD nie mog¹
byæ dofinansowane przedsiêwziêcia maj¹ce na celu wzrost produkcji rolnej. Wybitnie spójnociowo-strukturalny charakter tej pomocy polega na tym, ¿e mo¿e ona
byæ przeznaczona wy³¹cznie na modernizacjê gospodarstw rolnych. W tym celu
wprowadzono obowi¹zek przestrzegania limitów produkcyjnych162. Warto te¿ zaznaczyæ, ¿e rodki z programu SAPARD, nie wykorzystywane w danym roku przez
przedsiêbiorstwa postanowiono przekazywaæ do dyspozycji samorz¹dów terytorialnych.
Na program ISPA (rozwój infrastruktury transportowej i ochrony rodowiska)
w 2003 roku postawiono do dyspozycji oko³o 1,8 mld euro. Zakumulowa³y siê one
z podobnych (jak w przypadku programu SAPARD) przyczyn jako rodki niewykorzystane (rezerwowane przez UE dla Polski od 2000 roku  oko³o 450 mln euro
w skali roku).
Dowiadczenia w efektywnym zagospodarowaniu przez Polskê przedakcesyjnych rodków unijnej pomocy mog¹ okazaæ siê niezwykle cenne i przydatne ju¿
od pocz¹tku cz³onkostwa, jako ¿e ogólne zasady wykorzystania od 2004 roku fun159
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duszów strukturalnych oraz Funduszu Spójnoci, s¹ zbli¿one do tych, które rz¹dz¹ programami SAPARD i ISPA.

Czy istniej¹ zagro¿enia i bariery
dla unijnej polityki regionalnej w Polsce?
Jedn¹ z najwa¿niejszych barier wprowadzania unijnej polityki regionalnej w Polsce wydaje siê byæ skala problemów absorpcji163, których ilustracj¹ dowiadczaln¹
s¹ unijne programy przedakcesyjne, zw³aszcza SAPARD. Po uzyskaniu cz³onkostwa do naszego kraju nap³ywaæ bêdzie z funduszów wspólnotowych rocznie prawie siedmiokrotnie wiêcej rodków ni¿ w okresie przedakcesyjnym. Wygospodarowanie  na kofinansowanie inwestycji, rodków ze róde³ w³asnych, bud¿etowych, ale tak¿e prywatnych (np. zaanga¿owanie rodków Otwartych Funduszów
Emerytalnych) na realizacjê projektów unijnych w Polsce powinno byæ spraw¹ administracji publicznej. Tymczasem zdolnoæ administracji centralnej i samorz¹dowej do tego typu dzia³añ nie wydaje siê byæ dostateczna. Nieprecyzyjnie jest wyartyku³owana, bowiem polityka regionalna, nieprzejrzysty jest uk³ad instytucjonalny, niezbyt jasny podzia³ kompetencji, szwankuje wspó³praca miêdzy strukturami
w³adzy publicznej. Wobec istnienia zjawiska korupcji powstaje ogromne ryzyko,
¿e gospodarowanie funduszami unijnymi stanie siê przedmiotem partyjnych i biurokratycznych przetargów. Ponadto ci¹¿y na nas nadal opónienie prawa i polskich
instytucji w dostosowaniu do unijnych wymogów i zwyczajów.
Sporód istotnych uwarunkowañ osi¹gniêcia po¿¹danego celu za najwiêksze zagro¿enie dla mo¿liwoci maksymalnej (na poziomie czterech procent PKB) absorpcji pomocy regionalnej uznawane jest szczególnie niedostateczne zdecentralizowanie systemu finansów publicznych oraz próby wykorzystywania rodków europejskich do recentralizacji polityki rozwoju regionalnego. Wielu regionalistów ju¿ od
dawna zwraca uwagê, ¿e w Polsce istnieje nie tylko powa¿ny rozziew pomiêdzy
stopniem i tempem decentralizacji kompetencji w polityce rozwoju regionalnego,
a alokacj¹ rodków niezbêdnych do jej prowadzenia na szczeblu województw, lecz
jednoczenie ujawni³y siê bardzo silne tendencje recentralizacyjne w tym zakresie164.
Istotne zwiêkszenie roli centralnej administracji rz¹dowej, wynikaj¹ce z za³o¿eñ
Narodowego Planu Rozwoju 20042006, wydaje siê to potwierdzaæ. Polski rz¹d
(wspólnie z Komisj¹ Europejsk¹) przyj¹³ system centralnego kwalifikowania projektów i zasadê wy³¹cznie scentralizowanego zarz¹dzania funduszami. Wyra¿a siê
163

Zdolnoæ absorpcyjna rozumiana jest przede wszystkim w kategoriach finansowych. Absorpcja
pomocy regionalnej wi¹¿e siê bowiem z koniecznoci¹ wygospodarowania w bud¿ecie pañstwa
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jest przesuniêty w czasie), a tak¿e na wspó³finansowanie. Lecz nale¿y j¹ postrzegaæ tak¿e w kategoriach organizacyjnych i administracyjnych (zdolnoæ do efektywnego programowania, zarz¹dzania, monitorowania i ewaluacji), a ponadto  makroekonomicznych (zachowania równowagi makroekonomicznej).
164 Z. Miko³ajewicz, Nowy kszta³t polityki regionalnej warunkiem akcesji Polski do Unii Europejskiej,
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to, miêdzy innymi, w zast¹pieniu szesnastu wojewódzkich planów rozwoju regionalnego (opracowanych przez samorz¹dy) jednym zintegrowanym planem centralnym. W ten sposób zignorowano postulaty regionalnych w³adz samorz¹dowych,
domagaj¹cych siê wiêkszej decentralizacji zarz¹dzania i ograniczono funkcje samorz¹dów województw, dla których przewidziano jedynie zadania pomocnicze
wobec dzia³añ podejmowanych przez organy rz¹dowe165. Takie podejcie raczej
utrudnia, ani¿eli u³atwia dostosowanie wydatkowania rodków do najpilniejszych
potrzeb poszczególnych regionów i nie bêdzie sprzyjaæ wyrównywaniu ró¿nic w poziomie rozwoju miêdzy biednymi i bogatymi regionami. Tak, wiêc centralizacja
systemu unijnej polityki spójnoci w Polsce wydaje siê byæ jednym z powa¿niejszych zagro¿eñ dla wykorzystania funduszów strukturalnych Unii na rzecz zmniejszania dysproporcji miêdzyregionalnych.
Tymczasem w krajach Unii Europejskiej, zgodnie z zasad¹ subsydiarnoci, zadania publiczne lokowane s¹ na mo¿liwie niskim szczeblu pionowej struktury sektora publicznego, tj. jak najbli¿ej spo³ecznoci lokalnych. Dowiadczenia unijne wskazuj¹, bowiem, ¿e to w³anie samorz¹dy potrafi¹ najlepiej okreliæ najpilniejsze potrzeby danego terenu. Niezale¿nie od tego inwestycje realizowane przez samorz¹dy (dziêki zaanga¿owaniu siê spo³ecznoci lokalnych, uruchomieniu miejscowych
zasobów, ograniczeniu marnotrawstwa rodków i bardziej racjonalnego ich wykorzystania) charakteryzuj¹ siê wysok¹ efektywnoci¹. Jest to niezmiernie wa¿ne
w przypadku Polski. Efektywne wykorzystanie funduszów strukturalnych tworzy
szansê nie tylko przyspieszenia rozwoju najbardziej zacofanych regionów, lecz tak¿e
ogólnego rozwoju gospodarczego kraju. W tej sytuacji samorz¹dy konsekwentnie
domagaj¹ siê wzmocnienia, a nie os³abiania prawnych instrumentów ich funkcjonowania w celu skutecznego sprostania bie¿¹cym zadaniom wynikaj¹cym z potrzeb integracji z Uni¹ Europejsk¹ i wykorzystania funduszów strukturalnych166.
Powa¿ne zagro¿enia dla osi¹gania celów regionalnych w Polsce wystêpuj¹ równie¿ ze strony unijnej. Na przyk³ad, w Agendzie 2000 ustalono pu³ap wp³ywów
i wydatków bud¿etowych na poziomie 1,27% ³¹cznego poziomu produktu krajowego Unii Europejskiej. Ustalenie tego limitu oraz przyjêcie, ¿e rodki z bud¿etu
UE na pomoc dla nowych cz³onków nie mog¹ przekroczyæ czterech procent ich
PKB oceniane jest jako pogorszenie warunków korzystania ze wsparcia Unii w stosunku do zasad obowi¹zuj¹cych przy wczeniejszych rozszerzeniach. Podobnych
limitów nie stosowano, bowiem wobec krajów korzystaj¹cych w najwiêkszym zakresie ze rodków pomocowych, tj. Hiszpanii, Grecji, Portugalii i Irlandii167. Ustalenie tych ograniczeñ oznacza tak¿e, ¿e ka¿dy bardziej istotny wzrost nak³adów
na rozszerzenie Unii musi dokonaæ siê w drodze redystrybucji rodków bud¿etu
kosztem ich dotychczasowych beneficjentów. Wiadomo jednoczenie, ¿e przyspie165
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szenie wyrównywania poziomów rozwoju miêdzy krajami i regionami jest uwarunkowane transferem netto rodków bud¿etowych UE pochodz¹cych z krajów
zasobniejszych. W zwi¹zku z tym podnoszony jest problem realnego zagro¿enia
dla procesu spójnoci, które polega na tym, ¿e z jednej strony pañstwa bêd¹ce beneficjentami obecnego strumienia pomocy coraz wyraniej przeciwstawiaj¹ siê takiej redystrybucji, za z drugiej strony donatorzy pomocy strukturalnej oponuj¹
przeciwko zwiêkszaniu ich wp³at do bud¿etu Unii. Tego rodzaju kontrowersje ze
szczególn¹ si³¹ ujawni³y siê na wspólnotowym szczycie w Cardiff (w czerwcu 1998
roku)168. Kraje mniej rozwiniête (jak np. Hiszpania), nie chc¹ rezygnowaæ z dotychczasowych transferów z unijnej kasy169, za bardziej rozwiniête (np. Holandia,
Austria, Szwecja, a zw³aszcza Niemcy) postuluj¹ istotne zmniejszenie ich wk³adów
netto do bud¿etu Unii. Na zmianie konstrukcji bud¿etu szczególnie zale¿y Niemcom, które wp³acaj¹ rocznie do bud¿etu UE o oko³o 10 mld euro wiêcej, ni¿ z niego
otrzymuj¹. Istotne zwiêkszenie aktualnych zasobów funduszów strukturalnych jest,
wiêc ma³o prawdopodobne  g³ównie ze wzglêdu na obecn¹ sytuacjê bud¿etow¹
Niemiec, a tak¿e Francji i W³och.
Jednak szczególne zaniepokojenie mog¹ budziæ propozycje brytyjskie, zmierzaj¹ce do radykalnego zmniejszenia, a ponadto zrenacjonalizowania polityki spójnoci. Wielka Brytania przekaza³a Komisji Europejskiej (w marcu 2003 roku) projekt
zlikwidowania unijnych funduszów strukturalnych, przewiduj¹cy scedowanie po
2006 roku uprawnieñ do pomocy regionalnej na rz¹dy narodowe. Tymczasowo pomoc Unii Europejskiej mia³aby byæ utrzymana dla najbiedniejszych regionów krajów Europy rodkowej, a tak¿e Portugalii i Grecji. Propozycja ta wynikaæ mo¿e z czystej kalkulacji: z powodu obni¿enia redniego poziomu rozwoju Unii (po poszerzeniu) prawo do funduszów strukturalnych zachowa tylko jeden region Wielkiej
Brytanii, która aktualnie wp³aca 2,5 mld funtów rocznie na fundusze strukturalne,
otrzymuj¹c w zamian tylko 1,4 mld funtów. Po 2006 roku, jeli obecne regu³y zostan¹ utrzymane, brytyjska nadp³ata by³aby wielokrotnie wiêksza170. Da innych
krajów oznacza to, ¿e prawo do tej pomocy utraci³yby tak¿e miêdzy innymi, po³udniowe W³ochy, regiony Hiszpanii, czy wschodnie landy Niemiec. Pomys³ ten jest
wspierany przez p³atników netto do unijnego bud¿etu, na przyk³ad Holandiê, a
tak¿e przez niektóre pañstwa bêd¹ce beneficjentami pomocy z funduszów strukturalnych. Wed³ug oceny Komisji Europejskiej przyjêcie projektu Wielkiej Brytanii
oznacza³oby fundamentalne zreformowanie polityki spójnoci i znaczne zmniejszenie
bud¿etu tej polityki  o ponad po³owê. Taka ewentualnoæ jest szczególnie niepokoj¹ca z punktu widzenia celów regionalnych w Polsce. Jeli bowiem zabraknie
krajów, które wiêcej ³o¿¹ do bud¿etu, ni¿ zeñ otrzymuj¹, zabraknie te¿ rodków na
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H. Tobolska, Reformy  tak, ale nie w Cardiff, Prawo i Gospodarka z 17.06.1998.
M. Orzechowski, Kto zap³aci za rozszerzenie. Niemcy odrzucaj¹ hiszpañskie plany reformy finansowania Unii, Prawo i Gospodarka z 16.07.1998.
170 J.Bielecki, Pomoc tylko dla nowych cz³onków; Wielka Brytania chce wycofaæ fundusze strukturalne,
Rzeczpospolita z 7.03.2003.
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dostosowania strukturalne dla regionów krajów biedniejszych i tym samym kluczowa, fundamentalna idea spójnoci pozostanie sloganem.
Nierównomiernoci w rozwoju spo³eczno-gospodarczym w Polsce na nowym
etapie integracji trudno bêdzie ograniczaæ w sytuacji, gdy zwiêkszy siê ciê¿ar gatunkowy preferowanych w bud¿ecie nowych priorytetów i innych wa¿nych celów
Unii Europejskiej. Zapowiadaæ to mo¿e redukcjê pomocy regionalnej i oznaczaæ,
¿e dodatkowe zadania dla Unii niekoniecznie musz¹ wymagaæ dodatkowych wydatków. Nowe priorytety wynikaj¹ zw³aszcza z tzw. Strategii Lizboñskiej, czyli projektu przekszta³cenia Wspólnoty do 2010 roku w najbardziej konkurencyjn¹ gospodarkê wiata. To za wymagaæ bêdzie powa¿nych inwestycji w nowe technologie 
co najmniej w równym stopniu w pañstwach starej piêtnastki i nowej dziesi¹tki. W konsekwencji nak³ady na sferê B + R w Polsce musia³yby do 2010 roku wzrosn¹æ o 228% w stosunku do roku 2001171. Dla Polski finansowo mniej korzystne
mog¹ okazaæ siê plany przeznaczenia wiêkszych rodków na badania naukowe oraz
na pomoc dla krajów spoza Unii Europejskiej. Z tego wzglêdu za niepokoj¹cy sygna³ dla mo¿liwoci kontynuacji dotychczasowej polityki przeciwdzia³ania nierównomiernemu rozwojowi struktur regionalnych nale¿y uznaæ fakt, ¿e Komisja Europejska przewiduje koncepcjê reorientacji celów strategicznych polityki spo³eczno-gospodarczej. Chodzi o znacz¹ce przesuniêcie rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ Strategii Lizboñskiej z uszczerbkiem dla wspierania konkurencyjnoci
struktur regionalnych. Tego typu podejcie mo¿e oznaczaæ zwiêkszenie nak³adów
na badania, projekty innowacyjne i nowe technologie, skoncentrowane w krajach i
regionach najwy¿ej rozwiniêtych  kosztem obszarów ubo¿szych. Podobnym przedsiêwziêciami w ramach tzw. inicjatywy wzrostu jest rozwój transportu, telekomunikacji i energetyki o charakterze ogólnoeuropejskim. Projekty te s¹ przewidywane
do sfinansowania dodatkowo do 2006 roku, przy zaanga¿owaniu oko³o 5 mld rodków bud¿etowych UE, a ponadto kredytów EBI i rodków podmiotów prywatnych
w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Listê konkretnych projektów Rada
Europejska ustali³a w 2003 roku, niew¹tpliwie z uwzglêdnieniem przede wszystkim interesów najbogatszych pañstw cz³onkowskich ówczesnej UE-15, gdy¿ bez
udzia³u komisarzy ówczesnych pañstw akcesyjnych172.
Innego rodzaju zagro¿eniem dla osi¹gniêcia celów regionalnych w Polsce mo¿e
byæ niew³aciwe roz³o¿enie w czasie strumieni z funduszów strukturalnych. Znaczny
stopieñ zapónieñ w rozwoju i zacofanie struktur gospodarczych w krajach transformacji w warunkach otwarcia systemowego wskazuj¹, ¿e najbardziej po¿¹danym
by³oby skoncentrowanie pomocy w okresie przedakcesyjnym, bowiem otwarciu
systemowemu towarzyszy³y najwiêksze zderzenia szokowe dla gospodarki wynikaj¹ce z niedostosowañ strukturalnych, w tym niskiej zdolnoci do miêdzynarodowej konkurencji w produkcji towarów i us³ug. Tymczasem Agenda 2000 za³o¿y171

J. Szomburg, Polska wobec Strategii Lizboñskiej, Polskie Forum Strategii Lizboñskiej, Instytut Badañ
nad Gospodark¹ Rynkow¹, GdañskWarszawa 2003, 23.
172 T. Radzimiñska Skutecznoæ i solidarnoæ, Nowe ¯ycie Gospodarcze, nr 20 z 26.10.2003.
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³a, ¿e niemal 90% finansowej pomocy Unii Europejskiej dla krajów kandyduj¹cych
nast¹pi po uzyskaniu cz³onkostwa. Dla nowych cz³onków przewidziano w latach
20002006 ³¹cznie oko³o 80 mld euro. Z tej kwoty w ramach pomocy przedakcesyjnej kraje te uzyska³y oko³o 7 mld euro, a pozosta³e, oko³o 58 mld euro, przewidziano dla nich po przyst¹pieniu do UE173. Powa¿n¹ przeszkod¹ pe³nego wykorzystania przedakcesyjnej pomocy by³y te¿ wymogi formalne, koszty i procedury174.
Barier¹ osi¹gania celów polityki regionalnej w Polsce mog¹ okazaæ siê tak¿e stosowane obecnie regu³y podzia³u funduszów strukturalnych, z których wynikaj¹ niekorzystne dla naszego kraju dysproporcje  szczególnie widoczne w latach 2004
2006. Otó¿ w tym okresie Polska, choæ jest relatywnie dwa razy ubo¿sza od Hiszpanii, uzyskaæ ma (w przeliczeniu na g³owê ludnoci) 60 euro, czyli trzy razy mniej
rodków z tych funduszów175.
Co siê tyczy innych, perspektywicznych zagro¿eñ dotycz¹cych wspomagania
dostosowañ strukturalnych polskiej gospodarki do unijnej, w tym g³ównie przez
zmniejszanie nierównomiernoci rozwoju regionalnego, to wi¹zaæ siê mog¹ one
z ewentualnymi zmianami bud¿etu UE w latach 20072013, którego projekt Komisja Europejska przedstawi³a w lutym 2004 roku176. Nie bezpodstawne wydaj¹ siê
byæ obawy, ¿e powodem owego przyspieszenia by³ wiadomy zamiar sporz¹dzenia projektu bud¿etu bez udzia³u komisarzy z dziesiêciu nowych pañstw, które dopiero w maju 2004 roku uzyska³y prawo wspó³decydowania. Polska nie mia³a wiêc
realnego wp³ywu na projekt wydatków i finansowych priorytetów Unii dla pierwszych dziewiêciu najtrudniejszych, krytycznych lat swego cz³onkostwa. Potwierdzeniem s³usznoci tych obaw mo¿e byæ fakt, ¿e nigdy dotychczas Komisja nie sk³ada³a projektu tak wczenie, tzn., na prawie trzy lata przed pocz¹tkiem obowi¹zywania bud¿etu.
Na podstawie przedstawionej analizy nietrudno dostrzec, ¿e wszystkie analizowane kwestie zwi¹zane z mo¿liwociami wykorzystania funduszów strukturalnych
do realizacji zadañ przyspieszaj¹cych transformacjê gospodarcz¹ w Polsce maj¹ cechy
równania ze zbyt du¿¹ doz¹ niewiadomych (z teorii rachunku prawdopodobieñstwa), aby mo¿na by³o podchodziæ do jego rozwi¹zania w sposób inny, ani¿eli
w przewiadczeniu, ¿e przy wyci¹ganiu wniosków mo¿na osi¹gn¹æ niepewny, w
najlepszym przypadku prawdopodobnie jedynie zbli¿ony do racjonalnych oczekiwañ, ma³o satysfakcjonuj¹cy rezultat177.
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D. Czykier-Wierzba, op. cit., 149150.
J. Jasiñski, K. Szwejk, Czemu ma³o chêtnych na SAPARD, Rzeczpospolita z 14.04.2003 (Dodatek
Nasza Europa).
175 J. Bielecki, O nas bez nas; projekt bud¿etu na lata 20072013 bez udzia³u nowych pañstw cz³onkowskich, Rzeczpospolita z 6.03.2003.
176 A. S³ojewska, By skutecznie konkurowaæ. Komisja Europejska proponuje zwiêkszenie wydatków w latach 20072013., Rzeczpospolita z 11.02.2004.
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Drugi Raport (z 31.01.2001roku) powiêcony spójnoci spo³eczno-gospodarczej. Zob. I. Pietrzyk,
Integracja Europejska a polityka regionalna w Polsce, Gospodarka Narodowa, nr 4, 2001.
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3.3. Narodowy Plan Rozwoju jako strategia
proregionalnej polityki gospodarczej w Polsce
Programowanie rozwoju spo³eczno-ekonomicznego w Polsce jest cile zwi¹zane ze standardami polityki regionalnej Unii Europejskiej oraz z wykorzystywaniem
unijnych rodków i instrumentów pomocowych. Ju¿ w okresie przedakcesyjnym
powsta³y dwa nowego typu dokumenty programowe  Wstêpny Narodowy Plan
Rozwoju na lata 20002002 oraz Wstêpny Narodowy Plan Rozwoju na lata 2002
2003. Okrela³y one strategiê uruchamiania rodków przedakcesyjnych s³u¿¹cych
rozwojowi regionalnemu, a przeznaczonych na dzia³ania o charakterze strukturalnym178.
W zwi¹zku z ustalonym  na unijnym szczycie w Kopenhadze (13 grudnia 2002
roku) przyjêciem Polski z dniem l maja 2004 roku do Unii Europejskiej nasz kraj
korzysta ju¿ od kilku lat ze rodków i instrumentów unijnej polityki regionalnej,
jakimi s¹ dotacje bezzwrotne uruchamiane w ramach czterech funduszów strukturalnych i Funduszu Spójnoci oraz z kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Obecny Narodowy Plan Rozwoju (NPR) okrela najwa¿niejsze dzia³ania strukturalne, jakie Polska zamierza uruchomiæ w latach 20042006 w oparciu o rodki
funduszów strukturalnych i Funduszu Spójnoci oraz towarzysz¹ce im nak³ady
pochodz¹ce ze róde³ krajowych. Podstawow¹ misj¹ NPR jest osi¹gniêcie wy¿szego poziomu spójnoci Polski z innymi krajami Unii Europejskiej oraz oddzia³ywanie na zmniejszanie rozpiêtoci miêdzyregionalnych w kraju. Dlatego te¿ celem strategicznym Narodowego Planu Rozwoju jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki
opartej na wiedzy i przedsiêbiorczoci, zdolnej do d³ugofalowego harmonijnego
rozwoju, zapewniaj¹cej wzrost zatrudnienia i osi¹gniêcie spójnoci spo³ecznej, ekonomicznej i terytorialnej z Uni¹ Europejsk¹ na poziomie regionalnym i krajowym179.
Poprzedzaj¹cym przygotowanie NPR etapem prac by³o opracowanie przez odpowiednie ministerstwa redniookresowych strategii strukturalnych odpowiadaj¹cych poszczególnym celom funduszów Unii Europejskiej. W rezultacie powsta³o
szeæ programów strategicznych na lata 20002006: Narodowa Strategia Rozwoju
Regionalnego, Narodowa Strategia Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Spójna Polityka Strukturalna Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, Polityka Strukturalna w Sektorze Rybo³ówstwa, Narodowa Strategia Ochrony rodowiska i Narodowa Strategia Rozwoju Transportu. Równoczenie przygotowano szesnacie wojewódzkich redniookresowych strategii rozwoju regionalnego. Finaln¹
faz¹ programowania by³o opracowanie Narodowego Planu Rozwoju.
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Polska. Wstêpny Narodowy Plan Rozwoju na lata 20002002, Komitet Integracji Europejskiej, Warszawa, grudzieñ 1999; Polska. Wstêpny Narodowy Plan Rozwoju na lata 20022003, Komitet Integracji Europejskiej, Warszawa, styczeñ 2002.
179 Polska. Narodowy Plan Rozwoju 20042006, Dokument przyjêty przez Radê Ministrów 14 stycznia
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3.3. Narodowy Plan Rozwoju jako strategia proregionalnej polityki gospodarczej w Polsce

105

Plan ten sta³ siê  jeszcze przed przyjêciem Polski do Wspólnot Europejskich 
podstaw¹ negocjacji z Komisj¹ Europejsk¹, w wyniku których przyjêto wspólny
dokument  Ramowe Podstawy Wsparcia Wspólnoty (Community Support Framework). Dopiero na tej podstawie sporz¹dzane s¹ regionalne i sektorowe programy
operacyjne, a tak¿e projekty przedsiêwziêæ finansowanych przez Fundusz Spójnoci oraz dwa z czterech uruchamianych w Polsce w tym okresie Inicjatyw Wspólnotowych  INTERREG i EQUAL.
Na bazie szesnastu wojewódzkich strategii Polska przygotowa³a jeden Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), a ponadto program
operacyjny pomocy technicznej i piêæ sektorowych programów operacyjnych dotycz¹cych: konkurencyjnoci gospodarki, rozwoju zasobów ludzkich, restrukturyzacji i modernizacji sektora ¿ywnociowego i rozwoju obszarów wiejskich, rybo³ówstwa, transportu i gospodarki morskiej. Prace nad Narodowym Planem Rozwoju i programami operacyjnymi by³y prowadzone równolegle.
System wdra¿ania Narodowego Planu Rozwoju w Polsce bazuje na postanowieniach Rady Ministrów z marca 2002 roku. Zgodnie z t¹ decyzj¹ wskazano Ministerstwo Gospodarki jako instytucjê w³aciw¹ w sprawach Ramowych Podstaw
Wsparcia Wspólnoty. Pe³ni ono funkcje zarz¹dzaj¹ce, natomiast agend¹ p³atnicz¹
ustanowiono Ministerstwo Finansów . W przypadku poszczególnych sektorowych
programów operacyjnych organami zarz¹dzaj¹cymi s¹ resorty odpowiedzialne za
dan¹ sferê aktywnoci pañstwa (odpowiednio  Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Infrastruktury). Minister gospodarki jako zarz¹dzaj¹cy Ramowymi Podstawami Wsparcia Wspólnoty koordynuje
tak¿e wykorzystanie rodków Funduszu Spójnoci. Projekty finansowane z Funduszu Spójnoci dotycz¹ce rozwoju sieci transportowych oraz ochrony rodowiska naturalnego, zarz¹dzane s¹ przez Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo
rodowiska. Model Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oznacza, ¿e organem zarz¹dzaj¹cym tym programem jest minister gospodarki jako w³aciwy w sprawach rozwoju regionalnego.
W toku prac nad Narodowym Planem Rozwoju zidentyfikowano wiele barier
efektywnego uruchomienia rodków unijnych i rozwi¹zania trudnych problemów
wynikaj¹cych z niestatecznego potencja³u absorpcyjnego. Dotycz¹ one m.in. braku
niezbêdnych projektów i rozwi¹zañ prawnych w sferze zagospodarowania przestrzennego, przygotowania kadr dla obs³ugi funduszów strukturalnych, ograniczeñ
w sprawnym finansowaniu przedsiêwziêæ (prefinansowanie, wspó³finansowanie,
finansowanie pomostowe) i wiele innych.
Najwa¿niejsze wybory strategiczne Narodowego Planu Rozwoju Polski na lata
20042006 polegaj¹ w szczególnoci na potrzebie godzenia priorytetów i przedsiêwziêæ Narodowego Planu Rozwoju ze strategi¹ gospodarcz¹ kraju. Komisja Europejska wydaje siê podzielaæ pogl¹d, ¿e NPR jest jednym z najwa¿niejszych instrumentów realizacji strategii gospodarczej danego kraju i jego efekty zale¿¹ od wykonania dzia³añ zaprojektowanych w tej strategii. Jednym ze strategicznych problemów wydaje siê byæ, na przyk³ad, zwi¹zanie rodków przeznaczonych na roz-
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wój rolnictwa i obszarów wiejskich w sektorze rolnictwa z dzia³aniami podejmowanymi w ramach funduszów strukturalnych. Komisja Europejska wymaga bowiem, aby priorytety i dzia³ania podejmowane w obydwu segmentach polityki mia³y
charakter rozwojowy i przyczynia³y siê do zmian strukturalnych w rolnictwie i na
obszarach wiejskich. rodki przeznaczone na rozwój wsi i gospodarkê na obszarach wiejskich s¹ znacznie wiêksze, ani¿eli przewidywane p³atnoci bezporednie
w rolnictwie, co wynika z nowych priorytetów Unii Europejskiej w zakresie przekszta³ceñ strukturalnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Jako kontrowersyjne oceniane s¹ kryteria dystrybucji rodków Unii Europejskiej
dla województw. Zaproponowana formu³a podzia³u rodków ZPORR uwzglêdnia
trzy kryteria: najwa¿niejszym (z wag¹ 80%) jest udzia³ regionu w ludnoci kraju,
a uzupe³niaj¹cymi  niski poziom PKB per capita (10% alokacji) oraz wysoka stopa
bezrobocia (równie¿ 10% alokacji). W podziale rodków z tytu³u z niskiego poziomu rozwoju uczestnicz¹ regiony, w których PKB na mieszkañca wynosi poni¿ej
80% redniej krajowej. Natomiast w podziale rodków przeznaczonych na rozwi¹zywanie problemów rynku pracy uwzglêdnia siê regiony, na terenie których znajduj¹ siê powiaty (w proporcji do ludnoci w tych wspólnotach terytorialnych),
wykazuj¹ce stopê bezrobocia przekraczaj¹c¹ 150% redniego poziomu krajowego.
Ten sposób dystrybucji rodków oznacza, ¿e skrajne rozpiêtoci alokacji pomocy
finansowej per capita ukszta³tuj¹ siê na poziomie jak 2 : 1 (w województwie warmiñsko-mazurskim 173,5% redniej krajowej, a w województwie ma³opolskim  80%
redniej krajowej). Te kryteria s¹ bardzo czêsto krytykowane przez regiony, które
proponuj¹ formu³y uwzglêdniaj¹ce specyfikê poszczególnych obszarów180. Chodzi
o to, aby preferencje dotycz¹ce wielkoci pomocy kierowanej z funduszów strukturalnych na rzecz zacofanych ekonomicznie regionów na cianie wschodniej i innych obszarów s³abiej rozwiniêtych przyczynia³y siê na razie do przynajmniej wyhamowania, za w dalszej perspektywie  odwracania ogólnej tendencji powiêkszania miêdzyregionalnych dysproporcji i nie powodowa³y wzmacniania trendów
polaryzacyjnych w poziomie rozwoju spo³eczno-gospodarczego w Polsce.
Struktura dystrybucji rodków w uk³adzie miêdzywojewódzkim nie powinna
byæ przypadkowa, lecz musi ona odzwierciedlaæ strategiczn¹ wizjê rozwoju regionalnego.
Co siê tyczy zakresu unijnej pomocy dla Polski, to wynika on z wielkoci rodków dla dziesiêciu nowych krajów cz³onkowskich zarezerwowanych na okres 2004
2006 w ramach kwoty oko³o 21,7 mld euro. Szczegó³owe jej rozdysponowanie zawiera tabela 13, z której wynika, ¿e do naszego kraju trafiæ mia³aby ponad po³owa
pomocy z funduszów strukturalnych oraz Funduszu Spójnoci przewidzianej w latach 20042006 dla nowych 10 cz³onków UE na cele spo³eczno-gospodarcze.
Z priorytetów wykorzystania tej pomocy w Narodowym Planie Rozwoju wynika, ¿e z przeznaczeniem na wyrównywanie ró¿nic w rozwoju gospodarczym i spo180

J. Szlachta Narodowy Plan Rozwoju Polski na lata 20042006  wybory strategiczne, Gospodarka
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Tabela 13. rodki z funduszów strukturalnych i Funduszu Spójnoci przewidziane dla Polski w latach
20042006 na tle pomocy dla 10 nowych pañstw cz³onkowskich UE (ceny z 1999 r., w mln euro)
Pañstwa

Inicjatywy
Wspólnotowe
Interreg
Equal

Cel 1

Cel 2

Cel 3

FIFG

Polska

7.320,7

0

0

0

196,1

118,5

Wêgry

1.765,4

0

0

0

60,9

Czechy

1.286,4

63,3

52,2

0

60,9

920,9

33,3

39,9

0

S³owacja

Fundusze
Fundusz
strukturalne Spójnoci
(razem):
(% ca³oci)
7635,3

45,6552,72

26,8

1853,1

11,5814,61

28,4

1491,2

9,7612,28

36,8

19,7

1050,3

5,717,72

£otwa

792,1

0

0

0

19,9

10,5

822,5

6,158,17

Litwa

554,2

0

0

0

13,5

7,1

574,8

5,077,08

Estonia

328,6

0

0

0

9,4

3,6

341,6

2,884,39

S³owenia

210,1

0

0

0

21,1

5,7

236,8

1,722,73

Malta

55,9

0

0

0

2,1

1,1

59,1

0,16-0,36

Cypr

0

24,9

19,5

3,0

3,8

1,6

52,8

0,43-0,84

13.234,3

121,2

111,6

3,0

424,4

223,0

14.117, 5

7590,5

RAZEM

Opracowanie w³asne na podstawie: T. Radzimiñska, Nieznana przysz³oæ polityki spójnoci, Nowe ¯ycie
Gospodarcze, nr 6 z 23.03.2003

³ecznym poszczególnych województw w Polsce po przyst¹pieniu do Unii Europejskiej (w ramach unijnego Celu 1)  ma byæ zaanga¿owanych najwiêcej rodków
unijnych  ok. 2,9 mld euro (a ³¹cznie z polskim wk³adem  4,4 mld euro). Natomiast sfinansowaniu rozbudowy i modernizacji infrastruktury ma pos³u¿yæ oko³o
1,6 mld euro z bud¿etu UE181. Bêdzie to wsparcie ukierunkowane na likwidacjê
dysproporcji wynikaj¹cych m.in. z niedostatecznie rozwiniêtej infrastruktury (np.
drogowej, telekomunikacyjnej), niekorzystnej struktury gospodarki (np. z dominacj¹
rolnictwa, nierentownego przemys³u) czy niskich kwalifikacji zawodowych ludnoci. Wynika z tego, ¿e powiêkszenie Unii o nowych cz³onków implikuje pewne przesuniêcia w przep³ywie wydatków, jednak nie wp³ynie w sposób zasadniczy na zmianê dotychczasowych unijnych priorytetów. Polityka regionalna bêdzie nadal (w okresie 20002006) zorientowana na wyrównywanie ró¿nic w rozwoju gospodarczym i
spo³ecznym regionów, w tym poprzez ograniczanie bezrobocia.
Cele, na realizacjê których wykorzystamy rodki pochodz¹ce z Unii Europejskiej zdefiniowalimy w Narodowym Planie Rozwoju181. Najwiêcej rodków (ponad 55% ogó³u funduszów unijnych) ma byæ wykorzystanych na rozwój infrastruktury (w tym 31% na infrastrukturê transportow¹) oraz na rozwój regionalny (prawie 26%)183. Sektor transportu w latach 20042006 ma byæ wspomagany z dwóch
181
182

Okruchy integracyjne (Informacja Redakcji) Unia & Polska, nr 2 z 28.02.2003.
P. Blajer, Ostateczna wersja Narodowego planu rozwoju na lata 20042006. Najwiêcej dla samorz¹dów,.
Rzeczpospolita z 3.02.2003.
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róde³. Pierwsze, to sektorowy program operacyjny Transport, z którego Polska
ma otrzymaæ na dofinansowanie (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) ponad 1,6 mld euro184. Znaczna czêæ tej sumy jest przeznaczona na modernizacjê linii kolejowych pomiêdzy aglomeracjami, w aglomeracjach miejskich i na
poprawê dostêpu do portów morskich. Pozosta³a kwota ma byæ wykorzystana na
budowê autostrad, przebudowê dróg krajowych i przejazdów przez miasta. Drugie ród³o finansowania projektów infrastrukturalnych w transporcie w kwocie blisko 2 mld euro stanowi Fundusz Spójnoci. Na inwestycje w transporcie w latach
20042006 ³¹cznie Polska mo¿e otrzymaæ z funduszów unijnych ponad 3,6 mld euro.
Zak³adane efekty to m.in. przebudowa i oddanie do u¿ytku 550 km autostrad i 200
km dróg ekspresowych oraz uruchomienie 47 obwodnic. W ten w³anie sposób
powinna poprawiæ siê tak¿e spójnoæ spo³eczna w restrukturyzuj¹cej siê gospodarce,
gdy tworzone s¹ nowe miejsca pracy poprzez, na przyk³ad, rozbudowê infrastruktury transportowej, która umo¿liwia przep³ywy towarów i ludzi, rozwój projektów telekomunikacyjnych, przyci¹ganie inwestycji zagranicznych185.
Zakres pomocy unijnej dla Polski (zestawienie przewidywanych transferów) z podzia³em na jej rodzaje (wymagaj¹ce i niewymagaj¹ce wspó³finansowania z bud¿etu krajowego) w latach 20042006 obrazuje tabela 14, z której wynika, ¿e w pierwszych trzech latach cz³onkostwa (20042006) nap³ynie do Polski (³¹cznie z programami przedcz³onkowskimi oraz na cele WPR) ponad 14 mld euro186. Z kwoty tej
ponad 8,7 mld euro przypada na pomoc z funduszów strukturalnych wymagaj¹c¹
uzupe³niaj¹cego (rednio w skali 25%) finansowania z polskiego bud¿etu, w tym
2,3 mld euro (tj. ponad 1/4) tych rodków bêdzie wyp³acanych jako zaleg³e fundusze przedakcesyjne. Natomiast pozosta³e transfery finansowe, anga¿uj¹ce rodki bud¿etu krajowego, stanowiæ bêd¹ unijne fundusze strukturalne (w ³¹cznej wysokoci ponad 6,4 mld euro), przeznaczone g³ównie dla regionów, w tym ok. 1,7
mld  na rozwój wsi i obszarów wiejskich. Oko³o 1/3 kwot bêdzie pochodziæ z Funduszu Spójnoci, z którego realizacjê projektów mo¿na finansowaæ w 85%.
Zgodnie z zasadami monta¿u finansowego obowi¹zuj¹cymi w Unii Europejskiej
Polska musi uzupe³niæ te fundusze wk³adem w³asnym pochodz¹cym ze rodków
publicznych na poziomie oko³o 45 mld euro. Dodatkowe rodki powinny pochodziæ z sektora prywatnego, w tych wszystkich przypadkach, gdy jest on beneficjentem funduszów europejskich (co oznacza kolejne 23 mld euro). Tak wiêc, w ramach Narodowego Planu Rozwoju zostan¹ zaprojektowane przedsiêwziêcia roz-

183

P. Blajer, M. Przybylski, Bez szczegó³owych zasad, Rzeczpospolita z 14.01.2003.
A. Burak, Transport; sektorowy program operacyjny; wiêcej zadañ i wydatków, Rzeczpospolita z
21.01.2004.
185 M. Barnier (Komisarz UE ds. polityki regionalnej i reformy instytucjonalnej w rozmowie z A. Stankiewiczem) W Unii nie bêdziecie sami, Rzeczpospolita z 12.05.2003; R. Popiel, Z³e trudnego pocz¹tki,
Unia & Polska, nr 3 z 31.03.2003.
186 Faktyczne uruchamiane w latach 20042006 rodki finansowe bêd¹ nominalnie znacznie wiêksze, ze wzglêdu na unijny deflator wynosz¹cy oko³o 2 procent redniorocznie.
184
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Tabela 14. rodki z bud¿etu UE przeznaczone dla Polski w latach 20042006
A: wymagaj¹ce wspó³finansowania z bud¿etu krajowego (w mln euro)
W latach
Przeznaczenie

2004

2005

2006

£¹cznie
20042006

Programy przedcz³onkowskie

970

823

509

2302

Fundusze strukturalne

859

1776

2107

4742

Rozwój obszarów wiejskich
RAZEM mln euro

174

603

922

1699

2003

3202

3538

8743

B: niewymagaj¹ce wspó³finansowania z bud¿etu krajowego (w mln euro)
W latach
Przeznaczenie

2004

2005

2006

£¹cznie
20042006

Kompensata bud¿etowa

443

550

450

1443

Dop³aty bezporednie dla rolników

550

660

770

1980

Interwencje na rynku rolnym

252

359

352

963

Programy wspólnotowe

154

266

359

779

Unowoczenienie administracji

103

62

31

196

RAZEM mln euro

1502

1897

1962

5361

Opracowanie w³asne na podstawie danych Komisji Europejskiej [za: J.Bielecki, D. Walewska. Szok bêdzie
raczej ograniczony, Rzeczpospolita z 3.03.2003]

wojowe o wartoci (w cenach z 1999 roku) oko³o 1819 mld euro. Ich rozmiary w
okresie cz³onkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej stanowiæ bêd¹ jeden z najwiêkszych po ZUS wydzielonych segmentów finansów publicznych w Polsce. Szacuje siê tak¿e , ¿e po akcesji Polski do Unii ponad po³owa inwestycji publicznych
w naszym kraju bêdzie realizowana przy udziale funduszów unijnych186. Skala
rocznego unijnego wsparcia dla Polski w okresie 20042006 jest zbli¿ona do dwóch
procent produktu krajowego brutto.
Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na  wynikaj¹ce z Narodowego Planu Rozwoju 
pewne istotne niekonsekwencje, dotycz¹ce g³ównie zak³adanych celów wykorzystania funduszów strukturalnych Unii Europejskiej. Pierwsza niekonsekwencja
polega na tym, ¿e w NPR wpisana jest sprzeczna z polityk¹ jednolitego rynku idea
ograniczenia rynku i zwiêkszenia roli pañstwa w Polsce. Druga sprzecznoæ za187

Aby zapewniæ p³ynnoæ finansowania projektów uruchamianych z funduszów strukturalnych
Komisja Europejska zaproponowa³a nowym krajom cz³onkowskim zaliczkê w dwu czêciach:
10 procent w roku 2004 i 6 procent w roku 2005. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi regulacjami kwota
zaliczki musi zostaæ uruchomiona na rzecz beneficjentów najpóniej w ci¹gu 18 miesiêcy, czêæ
zaliczki nie uruchomiona w tym czasie musi zostaæ zwrócona do bud¿etu Unii. Zob. J. Szlachta,
Narodowy Plan Rozwoju Polski na lata 20042006  wybory strategiczne, op. cit.
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wiera siê w tym, ¿e cele wynikaj¹ce z Narodowego Planu Rozwoju maj¹ charakter
wybitnie strukturalny, rozwojowy, co wydaje siê wyranie rozmijaæ z priorytetami
aktualnej polityki gospodarczej rz¹du, której podstawowym zadaniem, przek³adaj¹cym siê na strukturê wydatków bud¿etowych, s¹ cele makroekonomiczne, w tym
równie¿ zorientowane g³ównie na politykê sektorow¹, a nie regionaln¹. NPR w zasadzie wydaje siê utrwalaæ dotychczasowy podzia³ wydatków bud¿etowych, a nie
promuje inwestycji rozwojowych, które wp³ynê³yby na wzrost konkurencyjnoci,
nie daje szans na zmianê dotychczasowego systemu przekazywania rodków publicznych, których 96% wykorzystuje siê ci¹gle na wspieranie starego uk³adu bran¿owego funkcjonowania gospodarki, generuj¹cego straty187. Cele wyeksponowane
w Narodowym Planie Rozwoju wydaj¹ siê, zatem kolidowaæ, z jednej strony, z aktualnymi priorytetami sztywnych pozycji wydatków bud¿etu pañstwa, a z drugiej strony, ze standardami unijnej polityki regionalnej, która zak³ada istotne funkcje partnerskie samorz¹dów terytorialnych, przede wszystkim w programowaniu,
wspó³finansowaniu, a nastêpnie wdra¿aniu prorozwojowych przedsiêwziêæ strukturalnych w regionach.
Te uwarunkowania, a tak¿e obowi¹zuj¹ce zasady rozliczeñ miêdzy bud¿etem
unijnym a bud¿etami krajowymi, wymusz¹ podjêcie radykalnej reformy finansów
publicznych tak, aby nasz bud¿et nabra³ charakteru prorozwojowego. Bud¿et roku
2003 by³ chyba ostatnim, w którym nie naruszono jeszcze obowi¹zuj¹cej tradycyjnej, historycznie uwarunkowanej konstrukcji. W przysz³oci istotnej zmianie z pewnoci¹ ulegnie struktura wydatków  mniej bêdzie wydatków centralnych, wiêcej
za regionalnych i lokalnych189. W polskiej rzeczywistoci coraz rzadziej wykorzystywane s¹ bowiem przez rz¹d narzêdzia makroekonomiczne do stymulowania
rozwoju ekonomicznego województw i gmin. Stanowi to o koniecznoci podejmowania aktywnej polityki regionalnej przez samorz¹dy terytorialne, przejmuj¹ce systematycznie odpowiedzialnoæ za rozwój. Wykorzystywanie zasobów i rodków
w systemie zdecentralizowanym wydaje siê byæ efektywniejsze, miêdzy innymi
dlatego, ¿e samorz¹dy maj¹ znacz¹c¹ przewagê nad centrum zarówno w programowaniu, jak i w prowadzeniu polityki rozwoju. Znaj¹ one z pewnoci¹ lepiej specyfikê danego regionu, potrzeby miejscowej spo³ecznoci, s¹ w stanie pe³niej oraz
szybciej oceniaæ sytuacjê i podejmowaæ racjonalniejsze decyzje.
Na obecnym etapie integracji unijna proregionalna polityka gospodarcza wydaje siê zapewniaæ ze strony bud¿etowej pozyskiwanie niezbêdnych rodków finansowych aby sprostaæ najwa¿niejszym wyzwaniom. Polska mo¿e wiêc liczyæ w przysz³oci na rodki potrzebne na kontynuacjê procesów restrukturyzacji gospodarki.
Za gwarancjê mechanizmów redystrybucji pomocy regionalnej na zasadzie i w duchu
idei solidarnoci mo¿na uznaæ, wprowadzone Traktatem Nicejskim z 2000 roku,
istotne modyfikacje w funkcjonowaniu organów decyzyjnych Unii Europejskiej,
188

Tak wynika z oceny J. Maciei z INE PAN. Zob. L. Oktaba, Polska-Unia; Narodowy plan rozwoju;
potrzebne projekty inwestycyjne, Rzeczpospolita z 17.03.2003.
189 I. Dryl, Polski problem nr 1, Nowe ¯ycie Gospodarcze, Nr 7 z 5.04.2003.
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uwzglêdniaj¹ce udzia³ w nich nowych pañstw cz³onkowskich. Wa¿niejsze z nich
polegaj¹ na rozszerzeniu zakresu g³osowania wiêkszoci¹ kwalifikowan¹, miêdzy
innymi w sprawach funduszów strukturalnych oraz wprowadzeniu (korzystnej dla
Polski) zmiany w systemie wa¿enia g³osów w Radzie Unii190.
Optymistyczn¹ przes³ank¹ dla Polski mo¿e byæ fakt, ¿e kraje Unii przechodz¹ce
proces osi¹gania spójnoci (Grecja, Irlandia i Portugalia) bêd¹ otrzymywaæ unijn¹
pomoc przez 16 lat (poczynaj¹c od roku 1989), w momencie kiedy zakoñczy siê
okres realizacji obecnego programu (20002006). Gdyby Polska zaczê³a otrzymywaæ znacz¹c¹ pomoc w ramach NPR w roku 2004 i mia³aby j¹ otrzymywaæ przez
okres porównywalny do krajów UE przechodz¹cych proces osi¹gania spójnoci,
wówczas trwa³oby to do roku 2020.
Polska nie wydaje siê byæ jednak jeszcze dostatecznie przygotowana do wykorzystania rodków finansowych, które stawia do dyspozycji naszego kraju Unia Europejska. G³ówn¹ tego przyczyn¹ jest brak strategicznej rz¹dowej polityki strukturalnej (w tym stricte regionalnej), która mog³aby uruchamiaæ w³asne  finansowe
oraz instytucjonalne i instrumentalne, czynniki rozwoju. Chyba jestemy w podobnej sytuacji jak  zw³aszcza w latach osiemdziesi¹tych Grecja, która z braku w³asnej polityki regionalnej jedynie przejada³a wspólnotowe fundusze pomocowe.
Tak wiêc Polska po akcesji znajduje siê jednoczenie przed szans¹ oraz przed realnym zagro¿eniem zwi¹zanym z kosztami tego istotnego nieprzystosowania do absorpcji unijnych funduszów strukturalnych191. Niestety, pomimo powa¿nych reform
ustrojowych wydaje siê, ¿e stoimy w Polsce nadal na pocz¹tku drogi.
Czy istniej¹, wiêc mo¿liwoci ograniczania zagro¿eñ i zwiêkszania szans osi¹gniêcia po¿¹danych celów regionalnych i spójnociowych w procesie integracji Polski
z Uni¹ Europejsk¹?

3.4. Najwa¿niejsze determinanty rozwoju regionalnego
w Polsce: przedsiêbiorczoæ i konkurencyjnoæ
struktur terytorialnych
Przez struktury (wspólnoty) terytorialne nale¿y rozumieæ przede wszystkim regiony (województwa). W zasadzie jednak s¹ to wszystkie struktury samorz¹du terytorialnego, które s¹ jednoczenie podmiotami w³adzy publicznej, usytuowane
poni¿ej rz¹du centralnego (a wiêc w przypadku Polski  tak¿e powiaty i gminy).
Jeli mówimy o przedsiêbiorczoci struktur terytorialnych czy konkurencyjnoci regionów, to w pewnym sensie oceniamy je tak jak podmioty gospodarcze  sui
190

Z. Czachór, Perspektywa poszerzenia Unii Europejskiej o pañstwa Europy rodkowej i Wschodniej na
przyk³adzie Polski [w:] A. Podraza (red.) Traktat Nicejski, Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL,
Lublin 2001, 218223.
191 Szansa mo¿e byæ zagro¿eniem (rozmowa K. Bobiñskiego z J. Hausnerem), Unia & Polska, nr 1415
z 30.0715.08.2001.
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generis przedsiêbiorstwa. Przed analogiê musimy zatem patrzeæ na regiony itp. terytorialne struktury spo³eczno-gospodarcze jak na ogniwa gospodarki narodowej
danego kraju, czy grupy krajów (np. Unii Europejskiej). Tymczasem wiadomo, ¿e
im wiêksze jest tego typu przedsiêbiorstwo, za które uwa¿amy gospodarkê narodow¹  i im w wiêkszym zakresie jest umiêdzynarodowiona i rozprzestrzeniona
jego dzia³alnoæ, im bardziej kompleksowe realizuje ono zadania, tym racjonalniejsze jest delegowanie zadañ i odpowiedzialnoci na mniejsze, mo¿liwie usamodzielnione jednostki gospodarcze. Z tego punktu widzenia jak najbardziej uprawniona
jest teza, ¿e europejska integracja gospodarcza w wymiarze przestrzennym, wymaga zdecydowanie wiêkszych przesuniêæ w kierunku regionów. Pierwszym krokiem na tej drodze mog³oby byæ, na przyk³ad, jedynie ramowe planowanie funduszów strukturalnych przez Komisjê Europejsk¹ oraz przeniesienie odpowiedzialnoci szczegó³owego ich programowania na pañstwa cz³onkowskie Unii oraz ich
regionalne i lokalne podmioty. Nie musia³yby one ju¿ uzgadniaæ z unijn¹ central¹
w Brukseli ka¿dej, najdrobniejszej zmiany tych programów. Podmioty te ponosi³yby wiêc odpowiedzialnoæ za ich implementacjê.
Odnosz¹c siê za do systemu zarz¹dzania terytorialnego w Polsce mo¿na sformu³owaæ te¿ tezê, ¿e kontynuowanie transformacji wydaje siê byæ uzale¿nione od
ustawowego wdro¿enia politycznych narzêdzi regionalizacji zasobów i kompetencji, którymi obecnie dysponuje centrum. Uwolni to endogeniczny potencja³ przedsiêbiorczoci samorz¹dów terytorialnych w regionach i umo¿liwi zwiêkszenie poziomu dobrobytu poprzez transformacjê na wiêkszych obszarach kraju.
Z kategori¹ przedsiêbiorczoci i zwi¹zanej z ni¹ konkurencyjnoci struktur terytorialnych ³¹czy siê bowiem cile zasada subsydiarnoci w ustroju pañstwa. Subsydiarnoæ jest tylko innym wymiarem tej samej idei brania odpowiedzialnoci za
w³asny los. W odniesieniu do struktur terytorialnych zasada ta oznacza troskê i dba³oæ o zaspokojenie zbiorowych potrzeb danej wspólnoty. Imperatyw przedsiêbiorczoci w wietle zasady pomocniczoci wynika w pewnym sensie z wymogów pañstwa oraz jego wszystkich ni¿szych struktur samorz¹dnoci terytorialnej. Chodzi o
to, aby te struktury nie tylko ponosi³y polityczn¹ odpowiedzialnoæ za los wspólny, lecz przede wszystkim, aby dba³y same o swoje sprawy. A to zobowi¹zuje do
czynnego uczestnictwa obywateli w pracy, dzia³alnoci gospodarczej, spo³ecznej
oraz w zarz¹dzaniu sprawami wspólnymi, a wiêc wymaga indywidualnej i zbiorowej aktywnoci.
Wiadomo, ¿e stawka na aktywnoæ struktur terytorialnych w warunkach europejskiej integracji oznacza te¿ wybór nowego, strategicznego mechanizmu  konkurencyjnoci i rozwoju przedsiêbiorczoci gospodarczej w Polsce. W zwi¹zku z tym
sformu³owaæ mo¿na nastêpuj¹c¹ robocz¹ kwestiê badawcz¹: czy w Polsce mo¿na
liczyæ na pe³ne wyzwolenie potencja³u czynników wzrostu gospodarczego w regionach i czy stworzono ju¿ dogodne warunki dla rozwoju konkurencyjnoci struktur
terytorialnych?
W wietle ustawowych regulacji polityki rozwoju województw i polityki regionalnej pañstwa mo¿na dostrzec pewnego rodzaju charakterystyczn¹ zbie¿noæ na-
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Tabela l5. Sfery rozwoju regionów w polityce rozwoju województw i polityce regionalnej pañstwa
W polityce rozwoju województwa

W polityce regionalnej pañstwa

1. Tworzenie warunków rozwoju gospodarczego,
w tym kreowanie rynku pracy

1. Rozwój przedsiêbiorczoci, zw³aszcza ma³ych
i rednich przedsiêbiorstw, oraz tworzenie
nowych, trwa³ych miejsc pracy

2. Pozyskiwanie i ³¹czenie rodków finansowych
publicznych i prywatnych w celu realizacji
zadañ z zakresu u¿ytecznoci publicznej

2. Restrukturyzacja wybranych dziedzin us³ug
publicznych oraz gospodarki lokalnej
i regionalnej, opieraj¹ca siê na zasadach
zrównowa¿onego rozwoju

3. Utrzymywanie i rozbudowa infrastruktury
technicznej i spo³ecznej o znaczeniu
wojewódzkim

3. Inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej
i transportowej, poprawiaj¹ce warunki
realizowania inwestycji gospodarczych

4. Wspieranie i prowadzenie dzia³añ na rzecz
podnoszenia poziomu wykszta³cenia obywateli

4. Przedsiêwziêcia z zakresu edukacji, w tym
edukacji doros³ych

5. Wspieranie rozwoju nauki i wspó³pracy miêdzy
sfer¹ nauki i gospodarki, popieranie postêpu
technologicznego i innowacji

5. Innowacje i transfer technologii oraz studia
i badania niezbêdne do prowadzenia polityki
rozwoju regionalnego

6. Racjonalne korzystanie z zasobów przyrody
oraz kszta³towanie rodowiska naturalnego
zgodnie z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju

6. Inwestycje poprawiaj¹ce stan rodowiska

7. Promocja walorów i mo¿liwoci rozwojowych
województwa

7. Rozwój instytucji dzia³aj¹cych na rzecz
pobudzania aktywnoci i wspomagania dzia³añ
samorz¹dowych wspólnot regionalnych
i lokalnych

8. Wspieranie rozwoju kultury oraz ochrona
i racjonalne wykorzystanie dziedzictwa
kulturowego

8. Przedsiêwziêcia z zakresu kultury regionalnej
i lokalnej, jako sk³adników kultury narodowej
orazz zakresu ochrony i rozwoju dziedzictwa
kulturowego

Opracowanie na podstawie: Ustawa z 5 czerwca 1998 roku o samorz¹dzie województwa (Dz. U. 1998, nr 9,
poz. 576); Ustawa z 12 maja 2000 roku. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. 2000, nr 48, poz.
550)

k³adaj¹cych siê na siebie priorytetów rozwoju regionów. Obrazuje je zestawienie
z tabeli 15, z której mo¿na odczytaæ, ¿e rozwijanie aktywnoci regionów na rzecz
zwiêkszania potencja³u ich konkurencyjnoci nie sprowadza siê do prostego wykazu zadañ lecz, ¿e jest to konstruowanie mechanizmu osi¹gania trwa³ej przewagi
strategicznej regionów. Nowonarodzone polskie regiony d¹¿¹ do tego niejako instynktownie, w sposób naturalny. Chc¹ byæ coraz bardziej samodzielnym podmiotem i atrakcyjnym partnerem, zarówno pod wzglêdem ekonomicznym, jak i spo³ecznym. Troszcz¹ siê wiêc przede wszystkim o tworzenie warunków sprzyjaj¹cych
rozwojowi sektora przedsiêbiorstw. Zabiegaj¹ o fundusze, inwestorów, inwestycje,
lokalizacjê instytucji, o turystów, nowych osiedleñców, ochronê zdrowia, edukacjê
itp. Do umacniania pozycji konkurencyjnych regionów w istotnym stopniu przyczyniaj¹ siê wykszta³cone i mobilne spo³ecznoci lokalne, jakoæ i dostêpnoæ us³ug
publicznych, funkcjonalnoæ struktur przestrzennych itp. Czynniki te stanowi¹ jednoczenie o jakoci szeroko rozumianej infrastruktury, w tym tak¿e rodowiska na-
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turalnego, dla ¿ycia i rozwoju biznesu. Wszystkie prorynkowe i inwestycyjne przedsiêwziêcia samorz¹dów terytorialnych maj¹ s³u¿yæ wzmacnianiu nie tylko gospodarczego lecz tak¿e kulturowego potencja³u regionów.
Jednak szczególne wartoci w tym procesie kszta³towania oraz rozwijania w³asnych atutów wydaj¹ siê mieæ takie czynniki, stanowi¹ce o konkurencyjnoci, jak
przedsiêbiorczoæ i innowacyjnoæ. Konkurencyjnoæ ma bowiem charakter dynamiczny i polega na innowacyjnoci oraz na poszukiwaniu strategicznych ró¿nic.
Przejawia siê ona w efektywnoci, która wynika z umiejêtnego wykorzystywania
nak³adów do wytwarzania wartociowych dóbr i us³ug przez firmy zlokalizowane
na danym terenie192. Czynniki te rozstrzygaæ bêd¹ w pierwszej kolejnoci tak¿e o pozycji regionów Polski w Europie, o zdolnoci sprostania wyzwaniom globalizacyjnym i wynikaj¹cym z nich szansom i zagro¿eniom. Ich znaczenie ujawni³o siê z
ca³¹ si³¹ w pierwszej fazie okresu przejciowego  przechodzenia do gospodarki
rynkowej oraz ustanowienia samorz¹dnoci lokalnej, kiedy wyzwolony zosta³ potencja³ przedsiêbiorczoci. Na pocz¹tku dekady lat dziewiêædziesi¹tych zosta³y
odblokowane i uruchomione dwignie rozwojowe, tkwi¹ce w inicjatywie prywatnej i inicjatywach lokalnych. Przedsiêbiorczy ludzie i przedsiêbiorcze gminy sta³y
siê motorem przemian strukturalnych. Z powy¿szych wzglêdów wspomaganie szeroko pojmowanej innowacyjnoci lokalnych rodowisk w regionach s³abo rozwiniêtych i rozwijania systemów innowacyjnych w silnych regionach, uznawane jest
za szczególny priorytet zarówno polityki regionalnej pañstwa, jak i polityki rozwoju regionów193.
W nowych warunkach ustrojowych na kreowanie przedsiêbiorczoci i promowanie konkurencyjnoci struktur terytorialnych wydaj¹ siê wp³ywaæ g³ównie trzy
okolicznoci: transformacja centralnie zarz¹dzanej gospodarki pañstwowej w otwart¹
gospodarkê rynkow¹, decentralizacja i demokratyzacja zarz¹dzania sprawami publicznymi oraz wymogi integracji z Uni¹ Europejsk¹.
W pierwszym procesie dominuje traktowanie polityki rozwoju regionalnego jako
integralnej czêci polityki rozwoju kraju. Druga okolicznoæ, a zw³aszcza usamorz¹dowienie województw, wydaje siê uzasadniaæ tezê, ¿e podstawowym podmiotem polityki rozwoju regionalnego jest wspólnota i wybieralna w³adza publiczna
na poziomie regionalnym. W³adze publiczne szczebla ogólnokrajowego za funkcjonuj¹ w tej sferze g³ównie na zasadzie subsydiarnoci. Trzecia wreszcie przes³anka stanowi o koniecznoci adaptacji dowiadczeñ oraz obecnych strategicznych
rozwi¹zañ w Unii Europejskiej w sferze polityki strukturalnej w ogóle, do polityki
rozwoju regionalnego w Polsce. Dostosowania te bêd¹ warunkowaæ zakres dostêpu do rodków europejskich. Ich niezbêdnoæ wynika wiêc nie tyle z przyczyn doktrynalnych, ale przede wszystkim aplikacyjnych. Warto przy tym zauwa¿yæ, ¿e nowoczesna polityka rozwoju regionalnego jest we wszystkich krajach Organizacji
192
193

M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, 260265.
M. Klamut, E. Pasella, Kreowanie zdolnoci do rozwoju innowacji i postêpu technologicznego regionów
 synergia dzia³ania [w:] Z. Miko³ajewicz (red.), Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w
procesach europejskiej integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2000, 347359.

3.4. Najwa¿niejsze determinanty rozwoju regionalnego w Polsce: przedsiêbiorczoæ...

115

Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) prowadzona w coraz wiêkszym stopniu nie jako inter  lecz intraregionalna. Równie¿ polska reforma ustrojowa pañstwa z 1999 roku stworzy³a przes³anki dla ograniczenia polityki miêdzyregionalnej uprawianej na poziomie centralnym do niezbêdnego minimum oraz szerszego
stosowania konstytucyjno-modelowej zasady subsydiarnoci.
Z przedstawionych strategicznych czynników, kszta³tuj¹cych nowy paradygmat
rozwoju regionalnego mo¿e wynikaæ, ¿e szczebel centralny jest najlepszym miejscem dla koordynacji polityki rozwoju regionalnego kraju194. Misj¹ tej koordynacji
powinno byæ tworzenie warunków dla efektywnego wykorzystania szans rozwojowych poszczególnych regionów i ca³ego kraju. Oznaczaæ to mo¿e tak¿e orientowanie polityki regionalnej pañstwa na efektywnoæ uruchamianych w jej ramach
rodków publicznych (czyli tak¿e na wspomaganie prorynkowych funkcji struktur
terytorialnych) oraz jednoczesne odci¹¿enie jej od tradycyjnych funkcji socjalnych.
Najnowsze dowiadczenia wiatowe, w tym tak¿e zw³aszcza pryncypia polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach 20002006, coraz silniej eksponuj¹ problemy konkurencyjnoci regionów195. Pozwala to na sformu³owanie pogl¹du, ¿e istnieje du¿e prawdopodobieñstwo kreowania nowego paradygmatu rozwojowego
w oparciu o budowanie si³y konkurencyjnej regionów. Wynikaæ st¹d mo¿e teza, ¿e
wspieranie rozwoju przedsiêbiorczoci struktur terytorialnych wydaje siê byæ najw³aciwsz¹ drog¹ i nieodzownym mechanizmem podnoszenia potencja³ów konkurencyjnoci regionów, nie tylko w polityce intraregionalnej lecz tak¿e interregionalnej oraz w tzw. polityce europejskiej pañstwa. Akceptacja takiego za³o¿enia oznacza, ¿e niezbêdna jest selekcja priorytetów w sferze rozwoju regionalnego w uk³adzie interregionalnym. W aktualnej sytuacji powinno nast¹piæ ograniczenie zakresu tej polityki prowadzonej przez szczebel centralny do trzech priorytetów:
1. zbudowania potencja³u absorpcyjnego rodków Unii Europejskiej,
2. wspierania wzrostu konkurencyjnoci regionów Polski,
3. przeciwdzia³ania trwa³ej marginalizacji regionów o s³abych (potencjalnie kryzysogennych) strukturach spo³eczno-ekonomicznych.
Z punktu widzenia g³ównej tezy niniejszej analizy szczególnie wa¿ne wydaj¹
siê byæ dwa pierwsze priorytety.
Zbudowanie potencja³u absorpcyjnego rodków Unii Europejskiej w aktualnej
sytuacji mo¿na uznaæ za g³ówny cel rozwoju przedsiêbiorczoci struktur terytorialnych. Przewiduje siê bowiem, ¿e w latach 20042006 ulokowanych bêdzie w Polsce (³¹cznie ze rodkami przedakcesyjnymi) ponad 14 mld euro rodków pomocowych z funduszów unijnych196. Wspieranie rozwoju regionalnego bêdzie najwa¿niejsz¹ pod wzglêdem wartoci pozycj¹ pomocy strukturalnej dla naszego kraju.
194

I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w pañstwach cz³onkowskich, op.cit., 22.
B. Wo, Struktury terytorialne w proeuropejskiej polityce integracyjnej. Rozwi¹zania systemowe w Austrii. [w:] M.Klamut, L. Cybulski (red.), Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjnoci regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu, Wroc³aw 2000, 92104.
196 J. Bielecki, D. Walewska, Szok bêdzie raczej ograniczony, Rzeczpospolita z 3.03.2003.
195
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Stanowi to o koniecznoci wyposa¿enia uk³adu instytucjonalnego polityki regionalnej w mo¿liwoci sprawnego dzia³ania. Jednym z najpilniejszych zadañ wydaje
siê byæ kreowanie umiejêtnoci programowania rozwoju regionalnego nowych
województw. Chodzi w pierwszej kolejnoci o wykszta³cenie mechanizmów identyfikacji priorytetów i umiejêtnoci przygotowania wniosków inwestycyjnych w standardach unijnych. Równie wa¿nym zadaniem jest uruchomienie monta¿u finansowego rodków unijnych z nak³adami polskimi pochodz¹cymi z ró¿nych róde³, przy
wiod¹cej roli bud¿etów wojewódzkich oraz wykorzystaniu mo¿liwoci partnerstwa
publiczno-prywatnego.
Szczególnie silnie wspierany przez pañstwo musi byæ proces budowania umiejêtnoci absorpcji rodków Unii Europejskiej w regionach najs³abszych ze wzglêdu
na poziom rozwoju. Jak wiadomo wszystkie polskie województwa zaliczaj¹ siê do
grupy regionów opónionych w rozwoju, gdy¿ poziom ich PKB na jednego mieszkañca jest znacznie ni¿szy od 75% redniego w Unii. Generalny kierunek polityki regionalnej pañstwa i udzielania wsparcia ka¿demu województwu bêdzie wiêc
polegaæ na promowaniu rozwoju i dostosowañ strukturalnych zgodnie z tzw. Celem 1 polityki regionalnej Unii Europejskiej. Z priorytetów unijnych wynika bowiem,
¿e powinna to byæ, wzmacniaj¹ca konkurencyjnoæ nowych województw prokonkurencyjna polityka regionalna197.
Wydaje siê, ¿e zw³aszcza te wymagania wymusz¹ radykalniejszy postêp w realnej decentralizacji systemu w³adzy publicznej w Polsce, a w tym w szczególnoci
przyspiesz¹ procesy stymulowania funkcji przedsiêbiorczoci struktur terytorialnych na rzecz rozwoju regionalnego. Budowanie si³y konkurencyjnej regionów naszego kraju jest cile zwi¹zane z rozwojem infrastruktury technicznej i otoczenia
biznesowego. Wzmocnieniu kreatywnoci regionów dobrze s³u¿yæ te¿ mo¿e konsekwentna promocja pozytywnego obrazu regionów Polski. S¹ to zarazem czynniki przyci¹gania do regionu kapita³u zagranicznego oraz osi¹gania wy¿szej efektywnoci ekonomicznej przez podmioty gospodarcze zlokalizowane w regionie.
Natomiast promowanie przedsiêbiorczoci i konkurencyjnoci struktur terytorialnych o s³abych  potencjalnie kryzysogennych strukturach spo³eczno-ekonomicznych, mog³oby byæ w zasadzie pierwszoplanowym zadaniem polityki wyrównawczo-dystrybucyjnej na szczeblu centralnych struktur pañstwa. S³u¿yæ ono powinno przede wszystkim zapobieganiu trwa³ej marginalizacji tych regionów. Ze wzglêdu
na koniecznoæ koncentracji rodków, dzia³ania pañstwa musz¹ zostaæ skupione
na obszarach znajduj¹cych siê w najtrudniejszej sytuacji  dotyczy to w pierwszym
rzêdzie tzw. ciany wschodniej. Przedsiêwziêcia podejmowane w regionach o niskim poziomie rozwoju cechuje generalnie ni¿sza efektywnoæ rodków polityki
regionalnej pañstwa. Celem tej polityki nie jest bynajmniej odwracanie obiektywnych tendencji. Chodzi o reaktywowanie oraz stymulowanie endogennych czynników przedsiêbiorczoci zacofanych regionów, aby ograniczyæ najbardziej niekorzy197

Unity, Solidarity, Diversity for Europe, its People and its Territory. Second Report on Economic and
Social Kohesion, European Kommission, Brussels, January 2001, 56.
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stne konsekwencje polaryzacji przestrzennej, wiod¹ce do trwa³ego upoledzenia
w rozwoju, wyra¿aj¹cego siê m.in. w braku mo¿liwoci adaptacji innowacji pochodz¹cych spoza regionu. Rzecz w tym, aby równie¿ regiony potencjalnie kryzysogenne rozwija³y naturalne w warunkach rynkowych atrybuty przedsiêbiorczoci
i konkurencyjnoci jako mechanizmy przeciwdzia³aj¹ce ich trwa³ej marginalizacji.
Priorytet zwiêkszania zdolnoci konkurencyjnych regionów wywodzi siê z nowoczesnego podejcia do polityki regionalnej. Nowa strategia ma na celu kszta³towanie rodowiska dla aktywnoci gospodarczej oraz stymulowania innowacyjnoci. Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e zarówno w systemie gospodarki narodowej, jak i na
arenie miêdzynarodowej podstawow¹ przes³ank¹ wzrostu konkurencyjnoci regionów Polski jest rozwijanie prorynkowych funkcji przedsiêbiorczoci struktur terytorialnych. Tym bardziej, ¿e Unia wspieranie potencja³ów konkurencyjnoci regionów uznaje tak¿e za priorytet w strategii osi¹gania spójnoci spo³eczno-gospodarczej oraz funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego.
Niew¹tpliwie wzorcem dla Polski mog¹ byæ dowiadczenia i osi¹gniête efekty
w kreowaniu rozwoju regionalnego w pañstwach kohezyjnych. Wywo³uj¹ one potrzebê wdra¿ania tak¿e w naszym kraju rozwi¹zañ promuj¹cych aktywnoæ dzia³alnoci gospodarczej w regionach, zw³aszcza na rzecz rozszerzania obrotów gospodarczych z zagranic¹ oraz w dziedzinie wspó³pracy euroregionalnej, w tym przygranicznej.
Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e istniej¹ pewne instytucjonalne ograniczenia
przedsiêbiorczoci i konkurencyjnoci struktur terytorialnych. Otó¿, o ile przekszta³cenia strukturalne sektora publicznego mia³y byæ swego rodzaju naturalnym efektem utworzenia nowych jednostek samorz¹du terytorialnego, o tyle przekszta³cenia strukturalne sektora rynkowego powinny byæ równie naturalnym polem aktywnoci samorz¹du województwa w realizacji polityki rozwoju regionalnego. Jednak dotychczasowy przebieg transformacji nie potwierdza deklarowanych intencji
strategicznych reform, które mia³y ³¹czyæ powstanie samorz¹du regionalnego ze
zmianami w sektorze rynkowym. Utworzenie jednostek samorz¹du terytorialnego
nie zosta³o skoordynowane z przekszta³ceniami strukturalnymi sektora publicznego oraz sektora rynkowego. Regiony w Polsce s¹ s³abe zarówno politycznie, jak
i ekonomicznie, za reformy strukturalne maj¹ charakter resortowy i s¹ realizowane odrêbnie przez poszczególne ministerstwa. Do obu tych procesów nie dostosowano systemu finansów publicznych. Stanowi to o braku powi¹zañ reform ustrojowych i reform strukturalnych, dla których decentralizacja mog³aby nie tylko amortyzowaæ napiêcia spo³eczno-ekonomiczne, lecz jednoczenie by³aby tak¿e narzêdziem ich skutecznego wdra¿ania.
Nowopowsta³y uk³ad podmiotowy samorz¹dnych województw okazuje siê byæ
niespójny funkcjonalnie z procesami restrukturyzacji przemys³u. Wiadomo, ¿e niszcz¹cy rodowisko naturalne, technologicznie przestarza³y, ma³o wydajny przemys³, nie jest w stanie podejmowaæ wspó³czesnych wyzwañ rynkowych. Tymczasem przedsiêwziêcia restrukturyzacyjne realizowane s¹ centralnie, tak jakby ich
pierwszoplanowym celem by³o wy³¹cznie podtrzymywanie przy ¿yciu nierentow-
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nych i przynosz¹cych straty podmiotów gospodarki centralnej, enklaw przemys³u,
oderwanych od otoczenia regionalnego, w którym funkcjonuj¹. Wiadomo za, ¿e
jest to sposób bardzo kosztowny i na ogó³ ma³o efektywny. O wiele racjonalniejsze
wydaj¹ siê byæ dzia³ania zwi¹zane z nieuchronnym restrukturyzowaniem przemys³u
 zlokalizowane nie w samym przemyle, lecz w jego regionalnym otoczeniu. To
g³ównie w rodowisku otaczaj¹cym przemys³ mog¹ byæ podejmowane, bowiem
rokuj¹ce najwiêksze powodzenie przedsiêwziêcia na rzecz rozwoju infrastruktury
otoczenia biznesu (badania, innowacje, orodki rozwoju i transferu technologii), dostosowane do nich inicjatywy szkoleniowe, edukacyjne (wspieranie istniej¹cych lub
tworzenie nowych szkó³ wy¿szych, zmiany profilów kszta³cenia na poziomie rednim), a tak¿e wszelkie inne, aktywizuj¹ce przedsiêbiorczoæ mieszkañców oraz
mobilizuj¹ce nap³yw kapita³u zewnêtrznego w celu wspierania rozwoju infrastruktury finansowej, rozbudowy infrastruktury technicznej, spo³eczno-kulturalnej, rekreacyjnej, turystycznej, kszta³tuj¹ce ³ad przestrzenny, chroni¹ce rodowisko naturalne i obiekty zabytkowe. S¹ wprawdzie konsultowane z w³adzami samorz¹dowymi przypadki restrukturyzowania, na przyk³ad hut czy kopalñ, lecz nie zmienia to faktu braku systemowych (zamiast rêcznych) zasad i mechanizmów owego uzgadniania. W tej dziedzinie decentralizacja w zasadzie niczego nie zmieni³a 
z przejciowym wyj¹tkiem systemu finansowania zadañ z zakresu ochrony zdrowia, gdy¿ nowe, zdecentralizowane instytucje (kasy chorych), zosta³y w 2003 roku
w fatalny (zakwestionowany przez Trybuna³ Konstytucyjny) sposób ponownie
upañstwowione w scentralizowanym Narodowym Funduszu Ochrony Zdrowia.
Podobnie w przypadku rolnictwa, dziedziny wyj¹tkowo trudnej ze wzglêdów
spo³ecznych (z uwagi na wysoki odsetek ludnoci utrzymuj¹cej siê z rolnictwa oraz
powolny proces przekszta³ceñ struktury agrarnej), nie stworzono warunków dla
uruchomienia i stymulowania aktywnoci samorz¹du województw w procesie przekszta³ceñ strukturalnych, po³¹czonych z modernizacj¹ obszarów wiejskich. Z tego
powodu zapisy w Ustawie o samorz¹dzie województwa dotycz¹ce np. obowi¹zku
przeciwdzia³ania bezrobociu oraz modernizacji obszarów wiejskich pozostan¹
martwe, a¿ do czasu ich urealnienia przez uzupe³nienie kompetencjami finansowymi i politycznymi, które ci¹gle pozostaj¹ wy³¹cznie w gestii w³adz centralnych.
Tak wiêc deklaratywnej decentralizacji towarzyszy bezruch instytucjonalny, który
jest szczególnie widoczny w polityce udzielania pomocy publicznej (restrukturyzacji przemys³u, modernizacji obszarów wiejskich). Równolegle nastêpuje utrwalanie instytucji funkcjonuj¹cych obok samorz¹du terytorialnego (np. dominuj¹ca
pozycja rz¹dowej administracji owiatowej) oraz nowych instytucji centralnych (ró¿nego rodzaju licznych pañstwowych funduszów celowych oraz agencji) rozwijaj¹cych siê w szczytnie sformu³owanym celu gromadzenia rodków finansowych jakoby niezbêdnych do wykonywania przez samorz¹d terytorialny jego zadañ w³asnych. Okaza³o siê jednak, ¿e w³anie w ten sposób samorz¹d terytorialny skutecznie pozbawiono mo¿liwoci finansowania podstawowych zadañ w³asnych, czyli
realizacji uprawnieñ wynikaj¹cych z Konstytucji. Z oceny wykonania, na przyk³ad
w 1998 roku, planów finansowych szeciu najmniej socjalnych pañstwowych fun-
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duszów celowych (tj. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Pracy, Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, Funduszu Promocji Twórczoci
oraz Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym) wynika, ¿e
ich wydatki maj¹tkowe stanowi³y zaledwie szeæ procent wydatków ogó³em. Natomiast z analogicznej analizy piêciu agencji pañstwowych (Agencji W³asnoci Rolnej
Skarbu Pañstwa, Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej, Agencji Prywatyzacji oraz Agencji Techniki i Technologii)
wynika jeszcze pasywniejsza polityka w tej dziedzinie. W 1998 roku ³¹czne wydatki tych jedenastu instytucji na wspieranie rozwoju regionalnego stanowi³y niewiele ponad 24% analogicznych wydatków z bud¿etu pañstwa. Analiza planów
finansowych pañstwowych funduszów celowych i agencji pañstwowych dowodzi,
¿e nie finansuj¹ one tak¿e polityk resortowych, lecz raczej nastawione s¹ na w³asne przetrwanie, jako typowe finansuj¹ce siê instytucje etatystyczne, sk³adaj¹ce
siê g³ównie z bud¿etu i zajmuj¹ce siê przede wszystkim swoim w³asnym bud¿etem, a nie rozwojem regionów. Zdecydowana wiêkszoæ tych podmiotów powinna wiêc byæ po prostu zlikwidowana wraz z utworzeniem samorz¹du województw,
jako odbieraj¹ca temu samorz¹dowi kompetencje i rodki finansowe. Dzia³alnoæ
tych podmiotów jedynie konserwuje bowiem stan obecnego bezruchu198.
Z podobnych (jak w przypadku sektora publicznego) przyczyn równie¿ przekszta³cenia sektora rynkowego nie mog¹ byæ równie naturalnym polem aktywnoci samorz¹du województwa w realizacji polityki rozwoju regionalnego, gdy¿ samorz¹d regionalny nie zosta³ w³¹czony do nurtu zmian strukturalnych w tym sektorze. Stanowi o tym zaniechanie reformy centrum administracyjnego pañstwa, która
mia³a byæ jednym z g³ównych przedsiêwziêæ drugiego etapu decentralizacji terytorialno  ustrojowej  i wprowadzenie jedynie po³owicznej reformy finansów publicznych199.
W tej sytuacji najbardziej obecnie widocznym skutkiem terytorialnej reorganizacji systemu w³adzy publicznej jest wzrost kosztów transakcyjnych zadañ wykonywanych przez podmioty w³adzy publicznej  przez obywateli postrzegany jako
wzrost kosztów utrzymywania biurokracji pañstwowej i samorz¹dowej. Samorz¹d
województwa nie zosta³ wyposa¿ony w narzêdzia umo¿liwiaj¹ce sprawowanie realnej w³adzy, za pomoc¹ których móg³by wykorzystaæ swoj¹ si³ê ustrojow¹ i budowaæ si³ê polityczn¹ oraz efektywnie funkcjonowaæ jako nowy podmiot gospodarczy  terytorialna korporacja gospodarcza wspólnoty regionalnej. Bez tego sa198

Por. Analiza celowoci dzia³ania pañstwowych funduszy celowych oraz agencji, Ministerstwo Finansów, Warszawa, grudzieñ 1999. Dokument ten zawiera jednoznaczne postulaty w zakresie przekszta³ceñ lub likwidacji wiêkszoci analizowanych podmiotów. Zob. te¿: Z. Gilowska, Analiza
centralnych wydatków publicznych kierowanych na polityki sektorowe, szacunkowo wp³ywaj¹cych na
procesy rozwoju regionalnego, Studia Regionalne i Lokalne, nr 3, 2000; E. Malinowska, W. Misi¹g,
A. Niedzielski, J. Pacewicz, Zakres sektora publicznego w Polsce, Instytut Badañ nad Gospodark¹
Rynkow¹, Warszawa 1999, 159383.
199 Z. Gilowska, Mo¿liwoci i bariery prowadzenia polityki regionalnej, op. cit., 161.
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morz¹d województwa musi funkcjonowaæ nadal jako quasi podmiot ograniczaj¹cy
siê do wykonywania dzia³añ przygotowawczych i ci¹gle oczekuj¹cy na zapowiadany realny wzrost uprawnieñ kompetencyjnych i finansowych.
Wypada wiêc potwierdziæ, ¿e punktem wyjcia do sformu³owanej ju¿ na wstêpie krytycznej oceny efektywnoci obecnej polityki regionalnej jest brak mo¿liwoci kreowania rodków w³asnych w regionach na ten cel. Jest to praktyczny problemem, stanowi¹cy o u³omnym charakterze nowego systemu. Wydaje siê on wynikaæ przede wszystkim z braku konsekwencji i spójnych rozwi¹zañ w sferze organizacji finansów publicznych. Tym bardziej, ¿e obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa o finansach publicznych nie przewiduje tak¿e mo¿liwoci przeznaczania przez pañstwo znacz¹cych rodków na cele rozwojowe regionów. Mo¿na nawet wyjaskrawiæ opisany stan konstatuj¹c, ¿e rozwi¹zania ustawowe id¹ w tej mierze jeszcze
dalej, gdy¿ zadbano o to, aby na cele rozwoju regionalnego nie by³o równie¿ zbyt
wiele mo¿liwoci kredytowych. Wprowadzono, zdaniem samorz¹dowców, nie tylko
przesadnie rygorystyczne ograniczenia w limitach zad³u¿ania siê samorz¹dów lecz
dodatkowo (w obawie przed narastaniem d³ugu publicznego) kolejni ministrowie
finansów zniechêcaj¹ samorz¹dy do wykorzystywania ich zdolnoci kredytowych.
Kasa samorz¹dowa jest przez rz¹d traktowana jako rezerwa gotówki s³u¿¹ca do
³atania dziur w bud¿ecie pañstwa200. A to oznacza skuteczny hamulec dla aktywnoci samorz¹dów nie tylko w usuwaniu braków w lokalnej i regionalnej infrastrukturze lecz niweczenie szans rozwojowych.
Tymczasem z za³o¿eñ reformy terytorialnej organizacji kraju wynika, ¿e decentralizacja wykonywania zadañ publicznych pañstwa mia³a byæ czynnikiem poprawy skutecznoci i sprawnoci osi¹gania celów rozwojowych sensu largo. Realnym
ród³em poprawy tej efektywnoci mog³oby byæ przybli¿enie prawnych i materialnych rodków realizacji celów rozwojowych do miejsc, daj¹cych najwiêksz¹ szansê i rêkojmiê na ich racjonalne wykorzystanie. Lecz od co najmniej piêciu lat, bud¿ety samorz¹dów wojewódzkich nie maj¹  okrelonych w dotychczas obowi¹zuj¹cych ustawach  w³asnych rodków oraz dochodów z w³asnych róde³, które
umo¿liwia³yby realizacjê ich planów i strategii201. Równie ma³o optymistycznie rysuj¹ siê perspektywy ewentualnego wyposa¿ania bud¿etów samorz¹dowych w ród³a znacz¹cych dochodów, w tym poprzez zwiêkszanie udzia³u w podatkach centralnych. Wynika to tak¿e z przewidywanego zmniejszania siê stopy redystrybucji,
dokonywanej przez bud¿et. Jednoczenie wiadomo, ¿e z najwa¿niejszego, czyli
ekonomicznego punktu widzenia, nigdy nie zosta³a potwierdzona empirycznie teza
o racjonalnoci centralnego programowania i dysponowania rodkami przeznaczonymi na rozwój poszczególnych regionów. S¹ natomiast liczne dowody przeciwne. Wykazuj¹ one, ¿e w przypadku zdecentralizowanego sytemu podejmowania
decyzji w sprawie rozwoju regionalnego, oczekiwania odnosz¹ce siê do efektywnoci alokacji zasobów na ten cel w zdecydowanej wiêkszoci przypadków okazy200
201

W. Sura¿ska, Czo³ówka siê umacnia. Z³ota setka samorz¹dów 2003, Rzeczpospolita z 1.07.2003.
A. Myczkowska, Kolejna prowizorka, Rzeczpospolita z 30.07.2003.
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wa³y siê znacznie bli¿sze rzeczywistoci. Podobnie znacznie mniejsze by³o ryzyko
tych¿e decyzji.
Przyk³adem odzwierciedlaj¹cym te zjawiska s¹ pozytywne rezultaty dzia³alnoci spo³eczno-gospodarczej podstawowych jednostek samorz¹du terytorialnego 
gmin. Potwierdzaj¹ to w pe³ni dowiadczenia transformacji w Polsce, zw³aszcza
z pocz¹tków dekady lat dziewiêædziesi¹tych, nacechowanych eksplozj¹ aktywnoci gospodarczej, w tym zw³aszcza przedsiêbiorczoci gmin tu¿ po ich usamorz¹dowieniu. Wielkoæ przedsiêwziêæ inwestycyjnych realizowanych przez gminy, przy
ci¹g³ych brakach finansowych, mo¿e imponowaæ i zadziwiaæ równie¿ obecnie.
W wietle danych za trzy lata (20002002) rekordzici pod wzglêdem wysi³ku inwestycyjnego (np. takie gminy jak Ko³baskowo k. Szczecina, Jerzmanowa k. G³ogowa, Tarnowo Podgórne w Wielkopolsce czy te¿ Kobylanka  niewielka, najlepsza gmina wiejska, po³o¿ona miêdzy Stargardem Szczeciñskim a Szczecinem) przeznaczyli na ten cel oko³o 50 do nawet ponad 60% rodków bud¿etowych202. A ponadto niejednokrotnie w podobnej skali realizowali jeszcze tzw. inwestycje pozabud¿etowe  g³ównie przez spó³ki sektora us³ug komunalnych i odrêbne fundusze
celowe. Na inwestycje pozabud¿etowe gminy przeznaczaj¹ coraz wiêksz¹ czêæ dochodów. Znaczenie tego sposobu finansowania przedsiêwziêæ inwestycyjnych wzrastaæ bêdzie w miarê dop³ywu rodków unijnych, gdy¿ spó³ki gminne, tworzone
g³ównie przez du¿e orodki miejskie, mog¹ byæ znacznym u³atwieniem w dostêpie do funduszów strukturalnych203. Ronie bowiem rola inwestycji, w których samorz¹d uczestniczy jako jeden z podmiotów publicznych i prywatnych w tzw. systemie partnerstwa publiczno-prywatnego.
Wiadomo te¿, ¿e inwestycje samorz¹dowe s¹ jednoczenie silnie zró¿nicowane
regionalnie. Otó¿ inwestycje gmin i miast województwa mazowieckiego (lidera) by³y
w okresie 20002002 niemal dwa razy wy¿sze rednio na jednego mieszkañca (1041
z³) w porównaniu z najmniej inwestuj¹cym w tym okresie województwem opolskim (558 z³)204. Za charakterystyczne zjawisko trzeba uznaæ fakt, ¿e zró¿nicowanie aktywnoci inwestycyjnej przejawia siê tak¿e w tym, i¿ inwestuj¹ niekoniecznie najzasobniejsze wspólnoty terytorialne. Na przyk³ad w województwie l¹skim
najbogatsze gminy przeznaczaj¹ na inwestycje relatywnie znacznie mniej ni¿ o wiele
ubo¿sze gminy województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Podobnie,
mimo niskich dochodów, w podkarpackim inwestuje siê wzglêdnie o wiele wiêcej,
ani¿eli na obszarze najmniej inwestuj¹cego l¹ska Opolskiego, który ma wy¿sze
dochody ni¿ Podkarpacie. Warto zwróciæ uwagê na te zale¿noci, które w znacznej
mierze mog¹ wp³ywaæ na ograniczanie miêdzyregionalnych dysproporcji w rozwoju regionalnym, tymczasem czêsto przyczyniaj¹ siê do ich zwiêkszania.

202

W. Sura¿ska, Czo³ówka siê umacnia, op. cit.
I. Walencik, Uw³aszczanie samorz¹du, Rzeczpospolita z 56.07.2003; P. Górski, Poznañ; mienie komunalne. Kamienice do spó³ki, Rzeczpospolita z 7.07.2003.
204 W. Sura¿ska, Do liderów do³¹czaj¹ s¹siedzi. Z³ota setka samorz¹dów 2003, Rzeczpospolita z 1.07.2003.
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Ocena dzia³alnoci gospodarczej samorz¹dów wyranie potwierdza, ¿e jej efektywnoæ jest znacznie wy¿sza ni¿ efektywnoæ gospodarki administrowanej dawniej przez pañstwo w tych gminach. Wa¿ne jest tak¿e to, ¿e wydatki przeznaczane
s¹ na potrzeby wspólnot lokalnych i regionalnych, co istotnie podwy¿sza tak¿e ich
efektywnoæ spo³eczn¹205.
W sytuacji, kiedy ani szczebel centralny, ani poziom wojewódzki nie bêd¹ dysponowaæ rodkami adekwatnymi do potrzeb rozwoju regionalnego w okresie akcesyjnym, szczególn¹ wagê nale¿y przywi¹zywaæ do efektywnego zagospodarowania rodków wspieraj¹cych Unii Europejskiej. Dostêp do tych rodków wymaga
spe³nienia wielu trudnych warunków oraz cis³ego przestrzegania narzuconych regu³
gry. Kluczowa rola bêdzie przypadaæ, ska¿onej wymogiem preferowania tak¿e
nadrzêdnych  najczêciej unijnych prymatów  zasadzie dodawalnoci jako podstawie tzw. monta¿u finansowego dla realizacji zadañ. Istot¹ zasady dodawalnoci
jest dope³nianie sfinansowania projektów i zadañ podejmowanych przez beneficjenta przez zaanga¿owanie rodków w³asnych. Odpowiada to kluczowej dla efektywnoci inwestycji zasadzie w³asne rodki na w³asne cele (gdy¿ w³asne rodki
beneficjenta s¹ rzeczywicie wydatkowane), lecz jednoczenie zapewnia prymat
dawcy, który mo¿e, ale nie musi zaakceptowaæ dzia³añ beneficjenta poprzez ich
dofinansowanie. Istota problemu  w szczególnie interesuj¹cym nas, efektywnociowym aspekcie rozwoju przedsiêbiorczoci i konkurencyjnoci struktur terytorialnych  pozostaje niezmienna, gdy¿ o zakresie i skali dofinansowania projektów
decyduje dysponent rodków pomocowych  krajowy, b¹d zagraniczny. Nie mo¿na
wiêc liczyæ na realizacjê w³asnych celów za w³asne rodki w czystej postaci, gdy¿
rezultaty dzia³añ samorz¹du mog¹  a niejednokrotnie musz¹  uwzglêdniaæ tak¿e
regu³y efektywnoci przedsiêwziêæ inwestycyjnych w skali unijnej. Jest to niew¹tpliwe jedno z wa¿niejszych ograniczeñ, które powinno byæ brane pod uwagê w
projektowaniu instytucjonalnego i instrumentalnego modelu polskiej polityki rozwoju regionalnego.
Warto te¿ przypomnieæ, ¿e podstaw¹ idei nowej organizacji terytorialnej kraju
mia³o byæ zbudowanie regionalnych struktur terytorialnych na tyle du¿ych, aby
by³y one w stanie sprostaæ wyzwaniom konkurencji regionów europejskich. Chodzi³o o utworzenie odpowiednio du¿ych regionów, które mia³y byæ odpowiednikiem europejskiego tzw. poziomu NUTS 2  wed³ug unijnej nomenklatury jednostek terytorialnej statystyki. Czyli takich województw, które by³yby przede wszystkim zdolne do samodzielnego bytu ekonomicznego i dysponowa³y endogenicznym potencja³em, umo¿liwiaj¹cym kreowanie nadwy¿ki ekonomicznej na potrzeby rozwoju regionalnego. A w zwi¹zku z tym by³yby w stanie samodzielnie kszta³towaæ racjonalne struktury dzia³alnoci spo³eczno-gospodarczej. Tymczasem ju¿ na
pocz¹tku reformy organizacji terytorialnej kraju okaza³o siê, ¿e w miarê precyzyjnie ustawowo okrelone kompetencje samorz¹du województwa w dziedzinie poli205

J. Regulski, Samorz¹d III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2000, 385.
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tyki rozwoju regionalnego zderzy³y siê z brakiem prze³o¿enia tych¿e na mo¿liwoci i uprawnienia finansowe. Innymi s³owy, brak dochodów w³asnych oraz relatywnie zbyt ma³y udzia³ województw w podatkach stanowi¹cych dochody centralnego bud¿etu pañstwa, niski poziom subwencji ogólnej i dotacji celowych stanowi¹ o tym, ¿e de facto samorz¹dy województw zosta³y niemal ubezw³asnowolnione finansowo i nie mog¹ realizowaæ przypisanych im ustawowo zadañ w zakresie
polityki rozwoju regionalnego.
Trudno wiêc mówiæ, ¿e stworzono przes³anki dla rozwoju przedsiêbiorczoci
i konkurencyjnoci struktur terytorialnych, gdy w ustawach stanowi¹cych instytucjonalno-prawne ramy polityki regionalnej pañstwa, wydaje siê dominowaæ filozofia wyrównywania ró¿nic w poziomie rozwoju gospodarczego i ¿ycia mieszkañców regionów. Widoczny jest wyranie brak zintegrowanego podejcia do restrukturyzacji gospodarek regionalnych. Delimitacja obszarów wspomagania ma nastêpowaæ wy³¹cznie ze wzglêdu na wystêpuj¹ce problemy. Natomiast deklarowane
wspieranie innowacyjnoci i konkurencyjnoci regionów znajduje siê na dalszym
planie. Tak wiêc, jak siê wydaje, instytucjonalno-prawne ramy polityki regionalnej
pañstwa  w ich obecnej postaci, s¹ przysposobione przede wszystkim do realizacji modelu interwencyjnego polityki regionalnej, a nie modelu promuj¹cego przedsiêbiorczoæ i konkurencyjnoæ. Sytuacja ta sprzyja wyzwalaniu na szczeblu regionalnym postaw roszczeniowych i t³umieniu czynników uruchamiania przez samorz¹d województwa potencjalnych róde³ rozwoju endogenicznego206. Natomiast
utrwalaj¹cy siê wyranie system centralnej dystrybucji rodków na rzecz realizacji
celów rz¹dowej polityki regionalnej tworzy warunki dla umacniania siê klientelizmu i politycznego wykorzystywania rodków przeznaczonych na realizacjê celów rozwoju regionalnego, w ramach którego powinien rozwijaæ siê tak¿e system
spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Obecnie funkcjonuj¹ce regu³y gry  z punktu widzenia promowania przedsiêbiorczoci i konkurencyjnoci struktur terytorialnych na rzecz rozwoju regionalnego, mo¿na najkrócej oceniæ jako wewnêtrznie sprzeczn¹ hybrydê instytucjonaln¹.
Wynika to z wewnêtrznych sprzecznoci miêdzy formalnie obowi¹zuj¹cym uk³adem ustrojowo-kompetencyjnym a faktycznie funkcjonuj¹cym uk³adem finansowo
 maj¹tkowo  organizacyjnym207. Konstytucyjne i ustawowe kompetencje w zakresie rozwoju regionalnego przynale¿ne s¹ przede wszystkim samorz¹dom wojewódzkim, za mo¿liwoci materialne (finansowe, maj¹tkowe, organizacyjno-ludzkie) skumulowane zosta³y na szczeblu centralnym. Skutkuje to negatywnymi efektami ca³ej reformy regionalnej.
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Jeszcze dalej id¹cy wniosek z tym zwi¹zany jest równie jednoznaczny jako praktyczna rekomendacja dla polityki regionalnej w Polsce: aby skuteczniej wp³ywaæ
na poprawê warunków rozwoju regionalnego oraz zmniejszanie ró¿nic miêdzy regionami nale¿y mieæ na uwadze, ¿e jednym z najwa¿niejszych strategicznie kierunków tej polityki powinno byæ podejmowanie dzia³añ na rzecz rozwoju przedsiêbiorczoci i konkurencyjnoci struktur terytorialnych. Chodzi tak¿e o systemowe konstruowanie i rozwijanie spo³eczeñstwa obywatelskiego w regionie, co innymi s³owy oznacza budowanie i rozwijanie poczucia regionalnego obywatelstwa,
regionalnego patriotyzmu, ró¿norodnego rodzaju ruchów regionalistycznych itp.
organizacji oraz stowarzyszeñ w regionie. Zapewnienie spo³ecznego poparcia dla
polityki regionalnej wymaga bowiem daleko posuniêtej zbie¿noci w systemie wartoci preferowanych tak¿e przez obywateli. I jest to kluczowe (a przynajmniej bardzo wa¿ne) zadanie w dzia³aniach w³adz publicznych na rzecz wspierania rozwoju regionalnego. Nie tylko polityka regionalna lecz jakakolwiek podobnego rodzaju polityka spo³eczno-gospodarcza  jeli ma byæ skuteczna nie mo¿e abstrahowaæ
od kontekstu spo³ecznego, politycznego i kulturowego. Nie chodzi tu o kwestiê efektywnoci tej ostatniej, gdy¿ wiadomo, ¿e polityka wyrównawcza mo¿e byæ zarówno prokonkurencyjna (czyli zmierzaj¹ca do wyrównywania poziomu produktywnoci czynników rozwojowych), jak i antykonkurencyjna (wyrównuj¹ca dochody
i tworz¹ca syndrom uzale¿nienia dotacyjnego)208. Zwi¹zek ten ma charakter fundamentalny, a to oznacza, ¿e polityka regionalna prowadzona przez samorz¹dy
województw oraz przez pañstwo, która nie zyskuje masowego wsparcia obywatelskiego oraz zorganizowanych grup obywatelskich skazana jest na niepowodzenie, a co najwy¿ej na miern¹ efektywnoæ.
Warto podkreliæ, ¿e polityka ustrojowej decentralizacji systemu zarz¹dzania gospodark¹ nie uwzglêdni³a i wydaje siê nadal ignorowaæ niezbêdnoæ uruchomienia mechanizmów kszta³towania zachowañ rynkowych nowych podmiotów gospodarki narodowej, którymi mia³y byæ gminy, powiaty i województwa. W tym celu
przekazano im w ramach komunalizacji i prywatyzacji istotn¹ czêæ zasobów maj¹tkowych pañstwa lecz nie wyposa¿ono w mo¿liwoci rozwijania aktywnoci na
rzecz dzia³alnoci gospodarczej jako podmiotów rynkowo zorientowanych. A wiêc
niejako uznano, ¿e s¹ to jedynie instytucje pomocnicze, dubluj¹ce funkcje rz¹du
centralnego w systemie sprawowania w³adzy publicznej unitarnego pañstwa. Wydaje siê to byæ niekonsekwencj¹ skutkuj¹c¹ zamro¿eniem i marnotrawstwem rodków publicznych, wydatkowanych na nowe struktury, które praktycznie ubezw³asnowolniono w sprawowaniu terytorialnej samorz¹dnoci.
W ka¿dym przypadku jedynie czêciowe usamorz¹dowienie województw
w praktyce okazuje siê byæ rozwi¹zaniem u³omnym tak¿e dlatego, ¿e oznacza wybór opcji wyrównywania rozwoju za naczelny cel tej polityki, a scentralizowanej
208

J. Szomburg, Niedaleko od consensusu, [w:] J. Szomburg (red.), Polityka regionalna pañstwa poród
uwik³añ instytucjonalno-organizacyjnych, Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹, Gdañsk 2001,
140.
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redystrybucji dochodów  za jej podstawowy mechanizm. Przyjêcie za koncepcji
zdecentralizowanej polityki rozwoju regionalnego, to praktyczne uznanie regionalnych struktur gospodarczych za samodzielne, samorz¹dne podmioty. Oznacza³oby to, ¿e mog¹ one same realizowaæ w warunkach rynkowych naczelny cel polityki rozwoju regionalnego (z minimalnym w przypadku regionów ubogich lub bez
wspomagania  w odniesieniu do regionów bogatych  rodkami z centralnego
bud¿etu pañstwa) i same zabiegaj¹ o zwiêkszanie konkurencyjnoci swoich terytorialnych korporacji gospodarczych.
Nale¿y te¿ udobitniæ, ¿e w pierwszych latach drugiej dekady polskiej transformacji ujawni³y siê z ca³¹ si³¹ konsekwencje niespójnoci reform ustrojowych i strukturalnych. Nak³adaj¹cy siê na nie okres dekoniunktury gospodarczej w tym czasie
przyczyni³ siê do kulminacji zahamowañ a nawet parali¿u czy odwrotu od przedsiêbiorczoci. Okaza³o siê bowiem w szczególnoci, ¿e w nowym systemie decentralizuj¹cych siê uk³adów dzia³alnoci gospodarczej w Polsce nie jest ju¿ mo¿liwe
pobudzanie aktywnoci, zw³aszcza ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, wy³¹cznie
za pomoc¹ najlepszych nawet intencji omnipotentnego, jak niegdy, naczelnego,
ogólnonarodowego przedsiêbiorcy. Na obecnym etapie transformacji centralny
(rz¹dowy) gestor nie mo¿e ju¿ byæ sprawnym dysponentem wszystkich rodków
i instrumentów polityki gospodarczej  w oderwaniu od lokalnych i regionalnych
rodowisk funkcjonowania przedsiêbiorstw. W lad za postêpami liberalizacji, urynkowienia dzia³alnoci gospodarczej i zwiêkszaniem obszarów prywatyzacji, nieodzowne wydaje siê byæ przemieszczenie tak¿e ciê¿aru gatunkowego tej polityki
do prywatyzuj¹cych (odpañstwawiaj¹cych) siê regionów. Potrzebne s¹ wiêc
nowe polityki promocyjne, wyzwalaj¹ce przede wszystkim aktywnoæ nowych
orodków zdecentralizowanej polityki gospodarczej, stymuluj¹ce rozwój przedsiêbiorczoci przede wszystkim w regionach na rzecz zwiêkszania potencja³ów ich
konkurencyjnoci.
Prorynkowej orientacji dzia³alnoci samorz¹du terytorialnego winno towarzyszyæ tak¿e zwiêkszenie ciê¿aru gatunkowego sektora prywatnego w rozwoju regionalnym. Na tle wzrastaj¹cej roli tego sektora, kluczowym problemem w programowaniu przedsiêwziêæ rozwojowych oraz warunkuj¹cym w znacz¹cym stopniu
mo¿liwoci ich absorpcji bêdzie partnerstwo publiczno-prywatne. Za monta¿ finansowy w standardach programów pomocowych Unii Europejskiej powinien byæ
dokonywany przez organy samorz¹dowe przede wszystkim z w³asnych rodków,
dla których rodki z centralnego bud¿etu pañstwa stanowiæ bêd¹ jedynie uzupe³nienie.
Kategorie przedsiêbiorczoci i konkurencyjnoci struktur terytorialnych jako mechanizmów anga¿owania samorz¹du regionalnego w przekszta³cenia sektora rynkowego w Polsce nie by³y dotychczas najwa¿niejszym przedmiotem analiz naukowych ani te¿ zainteresowania polityki gospodarczej. O potrzebie rozwijania aktywnoci samorz¹dów wojewódzkich niewiele wiêc oczywistego mo¿na powiedzieæ
ponad to, ¿e aktywnoæ ta jest jednym z najwa¿niejszych, w ujêciu spo³ecznym,
regionalnych uwarunkowañ reform. Tymczasem, jak wynika z niniejszego analizy,
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cele i priorytety polityki rozwoju regionalnego z jednej, a jej instrumenty i instytucje  z drugiej strony, s¹ silnie wspó³zale¿ne. Wydaje siê to ogólnie potwierdzaæ
ju¿ sama identyfikacja czynników rozwoju przedsiêbiorczoci i konkurencyjnoci
struktur terytorialnych w Polsce. Wypada jednak zreasumowaæ niektóre wnioski,
maj¹ce szersze znaczenie dla realizacji celów i priorytetów tej polityki.
Nale¿y przede wszystkim zaakcentowaæ, ¿e rozwój regionalny uzale¿niony jest
nie tylko od czynników ekonomicznych, lecz tak¿e od aktywnoci samorz¹du terytorialnego, sprawuj¹cego podmiotowo funkcje publiczne w systemie zarz¹dzania terytorialnego. Warto wiêc zwróciæ uwagê, ¿e samorz¹dnoæ (i samorz¹d jako
podmiot) w systemie zarz¹dzania terytorialnego nie uzyska³y jeszcze pe³noprawnego obywatelstwa w polskiej literaturze naukowej i traktowane s¹ zazwyczaj
przedmiotowo, podrzêdnie. W zwi¹zku z tym okrela siê je niejednokrotnie jako
sk³adniki systemu instytucjonalnego, elementy uk³adu instytucjonalnego, jako
przes³anki o charakterze instytucjonalnym itp. raczej uwarunkowania instytucjonalne, a co najwy¿ej  jako mniej znacz¹ce elementy systemu politycznego
itp.209 Równie¿ w praktyce mamy czêsto do czynienia z traktowaniem samorz¹du
województwa jako partnera spo³ecznego, a nie jako podmiotu w systemie w³adzy publicznej w Polsce. Traktowanie samorz¹du województwa jako jednego z partnerów spo³ecznych  na równi z izbami rolniczymi, zwi¹zkami zawodowymi czy
samorz¹dem lekarskim ujawni³o siê np. w przypadku konsultowania zasad wykorzystywania unijnych rodków (w ramach programu SAPARD) czy te¿ kredytów
Banku wiatowego przeznaczanych na restrukturyzacjê rolnictwa i aktywizacjê
obszarów wiejskich, albo w przypadku rodków na programy restrukturyzacyjne
w s³u¿bie zdrowia itp.210 W sytuacji, kiedy samorz¹d traktowany jest jako tylko
jeden z czynników otoczenia instytucjonalnego systemu politycznego pañstwa nie
powinno mieæ wiêc istotnego znaczenia rozwa¿anie, czy jakoæ funkcjonowania tej
instytucji mo¿e w decyduj¹cym stopniu wp³ywaæ na rezultaty zarz¹dzania na poszczególnych, wyodrêbnionych terytoriach w³adzy publicznej (wy³¹cznie) pañstwa.
Ostatnio coraz czêciej mo¿na spotkaæ siê w Polsce z ocenami, ¿e jakoæ rz¹dzenia
tak¿e owego instytucjonalnego czynnika, czyli samorz¹du terytorialnego, jest
niezwyk³ej wagi, zw³aszcza w warunkach integracji europejskiej. Rzeczywistoæ
rozmija siê z doktrynami systemu politycznego211.
209

Por. np. J. Hausner, T. Kud³acz, J. Szlachta, Instytucjonalne przes³anki rozwoju regionalnego Polski,
Studia KPZK PAN, Z. CVI, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997; J. Hryniewicz, B.
Ja³owiecki, System polityczny a rozwój gospodarczy, EUROREG, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1997; B. Wo Europejska integracja a podmiotowoæ regionów [w:] Z. Miko³ajewicz (red.), Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach europejskiej integracji, Wyd. Uniwersytetu
Opolskiego, Opole 2000, 107115.
210 J. Sepio³, Refleksje i wnioski polityka regionalnego [w:] J. Szomburg (red.), Polityka regionalna pañstwa poród uwik³añ instytucjonalno-organizacyjnych, Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹,
Gdañsk 2001, 250.
211 Mo¿na podaæ przyk³ady nawet radykalnych, bardzo krytycznych ocen, ¿e system zarz¹dzania
(administracji publicznej) w Polsce jest odzwierciedleniem bylejakoci przybieraj¹cej postaæ
skutecznego rozmywania odpowiedzialnoci, wiod¹cej do instytucjonalizacji nieodpowiedzial-
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Wymogiem nowoczesnej europejskiej polityki regionalnej jest respektowanie
zasady pomocniczoci pañstwa. W praktyce oznacza to, ¿e za rozwój regionalny
odpowiadaj¹ organy samorz¹du terytorialnego, które prowadz¹ w³asn¹ (inaczej
intraregionaln¹) politykê rozwoju regionu za w³asne rodki i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ. Natomiast polityka interregionalna rz¹du ma zasadniczo charakter wspieraj¹cy wzglêdem regionów, a koryguj¹cy  tylko w koniecznych i prawnie uregulowanych przypadkach. W konsekwencji, nowe mechanizmy polityki rozwoju regionalnego w Polsce dopiero teraz zaczynaj¹ kszta³towaæ siê w sposób chaotyczny
oraz w nieustaj¹cym sporze pomiêdzy zwolennikami dwóch wspomnianych wczeniej koncepcji, czyli:
1. opcji dystrybucyjno-centralistycznej, uznaj¹cej wyrównywanie poziomu rozwoju
gospodarczego za naczelny cel tej polityki,
2. opcji prokonkurencyjno-decentralistycznej, preferuj¹cej kreowanie i stymulowanie
rozwoju zdolnoci konkurencyjnych regionów w celu samodzielnego kszta³towania przewag komparatywnych i osi¹gania nadwy¿ki ekonomicznej.
Mo¿e to niezwykle skomplikowaæ i utrudniæ wspó³pracê z Komisj¹ Europejsk¹ zw³aszcza w dziedzinie pomocy strukturalnej.
Wydaje siê, ¿e wyrównawczy i scentralizowany model polityki regionalnej w
warunkach polskich jest wadliwy nie tylko dlatego, ¿e (jak wynika z dowiadczeñ
innych krajów, np. W³och) mo¿e przynieæ efekty odwrotne od zamierzonych, ale
te¿ dlatego, ¿e w Polsce wystêpuj¹ szczególne warunki, które taki niepo¿¹dany
skutek mog¹ jeszcze wzmocniæ. Chodzi m.in. o równoleg³y podwójny wymiar naszej transformacji: w kierunku zdecentralizowanej gospodarki rynkowej oraz jednoczenie  wspólnorynkowej, w ramach procesów europejskiej integracji. Z powy¿szych wzglêdów polska administracja rz¹dowa nie jest w stanie skutecznie
prowadziæ scentralizowanej i zorientowanej prowyrównawczo polityki regionalnej.
Rz¹d nie jest w stanie wykonywaæ pracy przewidzianej dla wielu podmiotów pañstwa zdecentralizowanego. Uporczywe podtrzymywanie z³udzeñ w tej sprawie jest
szkodliwe dla Polski i stanowi g³ówne zagro¿enie dla skutecznego wykorzystywania rodków pomocowych Unii Europejskiej212.
Uznanie, ¿e centralne organy pañstwa nie s¹ zdolne do efektywnego prowadzenia
polityki rozwoju regionalnego nie oznacza automatycznej oceny, ¿e szczebel regionalny jest pozbawiony wszystkich tych mankamentów, które przypisuje siê centralnej administracji publicznej. Wiele przypad³oci centrum w okresie transformacji wystêpuje tak¿e na ni¿szych szczeblach. Tym niemniej przejêcie przez samorz¹dy terytorialne na swój rachunek (i w pe³nym zakresie) polityki rozwoju regional-

noci. Zob. J. Hausner, M. Marody (red.), Jakoæ rz¹dzenia: Polska bli¿ej Unii Europejskiej? EU 
monitoring IV, Wyd. Ma³opolska Szko³a Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Friedrich-Ebert Stiftung, Kraków 2000.
212 Z. Gilowska, Po¿¹dany mechanizm wykorzystania rodków pomocowych Unii Europejskiej do wspierania rozwoju regionalnego, [w:] Polska Regionów, nr 5, 2000 (wyd. Instytutu Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹), Gdañsk, 8.
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nego wydaje siê byæ racjonalniejsze, co najmniej z kilku wa¿nych wzglêdów. Po
pierwsze dlatego, ¿e oznacza ono krótsz¹ drogê nie tylko do lepszej polityki gospodarczej, gdy¿ zarz¹dzanie rozwojem regionalnym wymaga wiedzy i precyzji
nieosi¹galnej na szczeblu centralnym. Po drugie, dlatego, ¿e jest to droga do pog³êbienia demokracji, rozwoju kapita³u spo³ecznego (zwiêkszenia zaufania, wspó³pracy
i identyfikacji ze wspólnot¹ regionaln¹) i spo³eczeñstwa obywatelskiego. A po trzecie,
zdecentralizowanie polityki rozwoju regionalnego stworzy szanse na wzmocnienie fundamentów spo³eczno-kulturowych w regionach, a przez to, w przysz³oci,
tak¿e w perspektywie ca³ego kraju. Powstan¹ wiêc nowe mo¿liwoci przezwyciê¿ania wszystkich dotychczasowych znanych mankamentów tej polityki.
Wydaje siê wiêc, ¿e polityka gospodarcza w Polsce stoi obecnie na rozdro¿u,
z którego najwa¿niejsza droga, zarówno do Europy, jak i do wzrostu gospodarczego, wiedzie przez rozwijanie przedsiêbiorczoci nie tylko ma³ych i rednich firm
w regionach, lecz tak¿e prorynkowej aktywnoci rodowiska ich funkcjonowania,
czyli konkurencyjnoci wszystkich szczebli struktur terytorialnych, g³ównie za nowych polskich regionów. Tymczasem niestety, pomimo powa¿nych reform ustrojowych wydaje siê, ¿e klucz¹c w poszukiwaniu racjonalnych rozwi¹zañ, znalelimy siê ponownie na pocz¹tku drogi ku wolnoci gospodarczej wszystkich firm,
którymi sui generis s¹ tak¿e korporacje gospodarcze struktur terytorialnych.
Jakiego rodzaju rodki polityki gospodarczej powinny byæ zatem podejmowane, aby wzmacniaæ pozytywne dla nas efekty miêdzynarodowej integracji gospodarczej oraz przeciwdzia³aæ zagro¿eniom wynikaj¹cym z w³¹czania siê Polski do
gospodarki europejskiej i wiatowej?

3.5. Dylematy i tendencje rozwoju województw
i polityki regionalnej w Polsce
Podejmuj¹c próbê oceny mechanizmów rozwoju województw i polityki regionalnej w Polsce nale¿y zastrzec, ¿e jest to zadanie niezwykle skomplikowanej natury politycznej. Ju¿ samo uszczegó³owianie celów polityki regionalnej wydaje siê
byæ zajêciem ryzykownym politycznie. Wiadomo bowiem, ¿e cele i priorytety
polityki rozwoju regionalnego z jednej, a jej instrumenty i instytucje z drugiej strony, s¹ silnie wspó³zale¿ne. Na przyk³ad, nie wydaje siê budziæ kontrowersji teza,
¿e aby system instytucjonalny skuteczniej uruchamia³ mechanizmy rozwoju regionalnego, powinien on byæ zgodny z za³o¿eniami reformy terytorialnej organizacji
pañstwa. Natomiast zwi¹zana z t¹ tez¹ konstatacja, ¿e kompetencje samorz¹du
województwa w polityce rozwoju winny byæ traktowane priorytetowo, za funkcje organów centralnych pañstwa, stosownie do zasady subsydiarnoci nale¿y ograniczyæ do pomocniczych, w polskiej rzeczywistoci nie okazuje siê ju¿ tak jednoznaczna.
Tak wiêc, ogólnie pozytywnie oceniaj¹c zmiany organizacji terytorialnej kraju,
koniecznie trzeba podkreliæ, ¿e stwarzaj¹ one tylko podstawy organizacyjne do
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prowadzenia polityki rozwoju regionalnego, ale w ¿adnej mierze nie przes¹dzaj¹
o jej modelu. S³aboci¹ reformy by³o skoncentrowanie siê jej twórców na w¹tkach
administracyjno-ustrojowych, przy zaniedbaniu zagadnieñ spo³eczno-gospodarczych, a zw³aszcza kwestii polityki rozwoju regionalnego.
Spory polityczne o cel i mechanizmy rozwoju województw i polityki regionalnej pañstwa w Polsce (pomimo, wydawaæ by siê mog³o  przes¹dzaj¹cych te kwestie reform  samorz¹dowej i terytorialnej organizacji pañstwa oraz zapisów konstytucyjnych) nie tylko nie wygas³y lecz nasilaj¹ siê w nowej sytuacji. Trwa dyskusja na temat zastosowania najodpowiedniejszego modelu polityki regionalnej. Ci¹gle wydaje siê byæ dominuj¹ca (zarówno wród polityków, jak i ekspertów naukowych) pozycja zwolenników interwencji pañstwa w dziedzinie rozwoju regionalnego.
Realnym tego odzwierciedleniem s¹ rozwi¹zania Ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, zgodnie z któr¹ rz¹d mo¿e arbitralnie delimitowaæ obszary swoich regionalnych interwencji. Praktycznie regiony (województwa) traktowane s¹ w tej ustawie niemal wy³¹cznie jako administracyjne struktury pañstwa.
Samorz¹d województwa zosta³ ustawowo niemal ubezw³asnowolniony finansowo.
Nie przewidziano bowiem dlañ niemal ¿adnych w³asnych rodków finansowych
na rozwój regionalny. W Ustawie o zasadach wspierania rozwoju regionalnego art.
54 stwierdza wprost, ¿e samorz¹d nie ma rodków na rozwój regionalny do czasu okrelenia w odrêbnych przepisach dodatkowych róde³ dochodów w³asnych
województw lub zasad ustalania czêci podstawowej subwencji ogólnej dla województw na finansowanie zadañ rozwoju regionalnego213. Z Ustawy o zasadach
wspierania rozwoju regionalnego wynika, ¿e to administracja rz¹dowa dysponuje
wszystkimi rodkami finansowymi, przeznaczonymi na realizacjê polityki rozwoju regionalnego. W praktyce oznacza to, ¿e w³adztwo kompetencyjne w prowadzeniu
polityki rozwoju regionalnego umieszczono w centrum, a podzielono jedynie uprawnienia w zakresie realizacji tej polityki.
Warto podkreliæ, ¿e ta aktualnie obowi¹zuj¹ca, fundamentalna regulacja ustrojowa paradoksalnie stanowi o jakociowej zmianie usytuowania samorz¹du województwa w prowadzeniu polityki regionalnej. Chodzi o to, ¿e w³aciwie administracja rz¹dowa dysponuje wszystkimi rodkami finansowymi na rozwój regionalny i jest odpowiedzialna za politykê regionaln¹. Dla samorz¹du nie przewidziano
bowiem ¿adnego partnerstwa instytucjonalnego w programowaniu rozwoju regionalnego i w podziale rodków publicznych na ten cel. Czyli praktycznie samorz¹d
województwa potraktowano jako rodowisko, instrument instytucjonalny, maj¹cy u³atwiæ rz¹dowi prowadzenie (jego) polityki rozwoju regionalnego. Rzeczywisty charakter tej polityki (rz¹dowej) zosta³ zakamuflowany w terminologii ustawowej nie odpowiadaj¹cej realiom: otó¿ wspieranie rozwoju regionalnego (przez
rz¹d) ma sugerowaæ, ¿e to samorz¹d województwa jest odpowiedzialny za prowa213

Zob. Ustawa z 12 maja 2000 roku o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, Dz. U. 2000, nr 48,
poz. 550.
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dzenie polityki rozwoju regionalnego, a rz¹d realizuje jedynie funkcje pomocnicze,
podczas gdy faktycznie (wbrew i na przekór konstytucyjnej zasadzie pomocniczoci) jest zupe³nie odwrotnie214.
W sytuacji, kiedy samorz¹d wyposa¿ono w pe³n¹ sprzecznoci wewnêtrznych
(u³omn¹ politycznie, a przede wszystkim ekonomicznie) podmiotowoæ prawn¹,
trudno oczekiwaæ aktywnoci struktur terytorialnych w podwy¿szaniu konkurencyjnoci polskich województw i realizacji polityki regionalnej. Nie mog¹ one czuæ
siê, bowiem, za ni¹ odpowiedzialne finansowo, gdy¿ jej priorytety oraz ród³a finansowania s¹ dekretowane odgórnie przez centrum gospodarcze rz¹du. W praktyce okazuje siê wiêc, ¿e sprzeniewierzono siê podstawowym za³o¿eniom, odwracaj¹c interpretacjê zarówno ducha, jak i litery samorz¹dowych regulacji ustrojowych.
Potwierdzaæ to wydaj¹ siê ju¿ nawet najprostsze, przedstawione wczeniej, porównania identyfikuj¹ce pozycjê rz¹du usankcjonowan¹ w g³ównych aktach ustrojodawczych.
To wszystko stanowi, z jednej strony, o nieprzejrzystoci uk³adu instytucjonalnego polityki regionalnej prowadzonej przez centrum, z drugiej za wiedzie do
znacznego ograniczenia mo¿liwoci dzia³ania samorz¹du województw. W wielu
przypadkach regiony, nie posiadaj¹c odpowiednich rodków w³asnych na realizacjê przedsiêwziêæ wynikaj¹cych z w³asnej strategii rozwoju, zmuszone s¹ zawieraæ
kontrakty na finansowanie zadañ rozwojowych danego regionu pod dyktando rz¹du,
tylko po to, aby otrzymaæ jakiekolwiek rodki. Oznaczaæ to mo¿e tak¿e funkcjonalne usankcjonowanie centralizmu. W praktyce obserwujemy coraz wyraniej zabiegi recentralizacyjne, których orodkami s¹ nie tylko resorty, ale tak¿e urzêdy wojewódzkie. We wszystkich województwach (ju¿ od pocz¹tku ich powstania) wystêpuje na tym tle otwarty konflikt miêdzy administracj¹ rz¹dow¹ i samorz¹dow¹.
Wojewodowie aspiruj¹ do roli aktywnego orodka rozwoju regionalnego i miêdzy
innymi w tym celu utrzymuj¹ odpowiednie s³u¿by i agendy. Aktywnie (i jak siê
okazuje skutecznie) zabiegaj¹ tak¿e o wp³yw na zarz¹dzanie wszystkimi funduszami unijnymi. Zdecydowana wiêkszoæ ekspertów bardzo krytycznie ocenia wiêc
Ustawê o zasadach wspierania rozwoju regionalnego215. Sporód licznych wynikaj¹cych z niej zagro¿eñ najistotniejsze wydaj¹ siê byæ, wskazywane ju¿ wczeniej,
niebezpieczeñstwa i mo¿liwoci instrumentalnego wykorzystywania tej ustawy do
recentralizacji polityki rozwoju regionalnego.
Przyk³adem opisanego kierunku rozwoju sytuacji mog¹ byæ zasady realizacji
przedakcesyjnego programu SAPARD. Formalnie program ten przewiduje cztery
podstawowe kierunki dzia³añ, z których tylko jeden (poprawa przetwórstwa oraz
marketing produktów rolnych i rybnych) powinien byæ koordynowany na pozio214

Z. Gilowska, Mo¿liwoci i bariery prowadzenia polityki regionalnej [w:] J. Szomburg (red.), Polityka
regionalna pañstwa poród uwik³añ instytucjonalno-organizacyjnych, Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹, Gdañsk 2001, 155.
215 J. Hausner, Mechanizm polityki regionalnej [w:] J. Szomburg (red.), Polityka regionalna pañstwa poród uwik³añ instytucjonalno-organizacyjnych, Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹, Gdañsk
2001, 175.
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mie centralnym (czyli przez resort rolnictwa i rozwoju wsi). Natomiast w odniesieniu do pozosta³ych trzech kierunków wdra¿ania programu, które mia³yby byæ koordynowane regionalnie, w praktyce oznacza to paradoksalne wyeliminowanie
wp³ywu samorz¹du województwa na etapie ich wdra¿ania. Na przyk³ad, realizacj¹ zadania rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich zajmuje siê centralna Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poprzez jej 16 oddzia³ów
regionalnych. Stanowi to, ¿e praktycznie SAPARD staje siê programem resortowym
i sektorowym, a nie samorz¹dowym i regionalnym, a wiêc potê¿nym instrumentem centralizacji i rozszerzania etatyzmu, a nie narzêdziem wzmacniaj¹cym decentralizacjê i samorz¹dnoæ216.
Brak decentralizacji finansów publicznych oraz wprowadzenie scentralizowanego mechanizmu absorpcji rodków unijnych tworz¹ sytuacjê instytucjonalizacji
centralizmu217. Mo¿na zatem skonstatowaæ tak¿e, ¿e centralizacja finansów publicznych nadal s³u¿y wy³¹cznie centralizacji systemu decyzyjnego i umacnianiu
Polski resortowej, a nie zdecentralizowanej Polski regionalnej. Ca³y uk³ad funduszów, agencji i fundacji s³u¿¹cy dotychczas centralnej polityce rozwoju regionalnego, powinien ulec radykalnej przebudowie na rzecz regionalizacji, czyli racjonalizacji dzia³ania. Idealne warunki dla rozwoju przedsiêbiorczoci i konkurencyjnoci struktur terytorialnych stworzyæ mo¿e zdecentralizowana polityka rozwoju
regionalnego. Bêdzie ona z pewnoci¹ tañsza od obecnej, zmniejszy siê skala redystrybucji bud¿etowej dochodu narodowego, znacznie zwiêkszy siê skutecznoæ tej
polityki. W modelu zdecentralizowanej polityki rozwoju, nie bêdzie te¿ miejsca na
Narodow¹ strategiê rozwoju regionalnego w kszta³cie przewidzianym Ustaw¹
o zasadach wspierania rozwoju regionalnego218.
Polityka regionalna Unii Europejskiej ma wielkie znaczenie dla przysz³ego rozwoju regionów i realnej konwergencji Polski z Uni¹. Najwa¿niejsz¹ determinant¹
szybkiego rozwoju wydaje siê byæ jednak w³aciwa polityka wewnêtrzna  na szczeblu regionalnym i krajowym. Dlatego te¿ rodki strukturalne Unii Europejskiej traktowane byæ mog¹ jako niezwykle wa¿ny, ale tylko dodatkowy impuls rozwojowy.
Trudno uznaæ, ¿e nasz kraj jest przygotowany do wykorzystania rodków finansowych, które stawia do dyspozycji naszego kraju Unia Europejska. G³ówn¹ tego przyczyn¹ jest brak strategicznej rz¹dowej polityki spójnoci (w tym stricte regionalnej),
która mog³aby uruchamiaæ w³asne  finansowe oraz instytucjonalne i instrumentalne czynniki rozwoju.
Tymczasem Narodowy Plan Rozwoju wprowadza scentralizowany model zarz¹dzania funduszami strukturalnymi. Oznacza to jednoczenie powa¿ne ograniczenie roli samorz¹dów województw i wyrane sytuowanie rz¹du ponad samo216

J. Hausner, Mechanizm polityki regionalnej, op. cit., 181.
J. Emilewicz, A. Wo³ek, Reformatorzy i politycy. Gra o reformê ustrojow¹ roku 1998 widziana oczami
jej aktorów, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2000.
218 A. Pyszkowski, Wewn¹trzkrajowe przes³anki wyboru modelu instytucjonalnego polityki rozwoju regionalnego w Polsce, Polska Regionów (Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹), nr 5, 2000, 65.
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rz¹dem w procesie podejmowania decyzji o wykorzystywaniu funduszów strukturalnych219. NPR stanowi jednak pewn¹ szansê dla regionów, które powinny przygotowywaæ projekty inwestycyjne. Poniewa¿ samorz¹dy województw nie dysponuj¹ odpowiednimi dochodami w³asnymi, aby prowadziæ samodzielne dzia³ania
inwestycyjne na rzecz rozwoju regionalnego, bêd¹ one mog³y tylko w niewielkim
stopniu bezporednio anga¿owaæ siê w realizacjê projektów europejskich. Dlatego
ograniczenie im mo¿liwoci planowania i zarz¹dzania projektami w regionach mo¿e
doprowadziæ do ich trwa³ego zmarginalizowania, co odbije siê niekorzystnie na efektywnoci wykorzystywania funduszów strukturalnych w Polsce.
Mimo, i¿ województwa wydaj¹ siê z pewnym wyrozumieniem (narzuconej koniecznoci) tolerowaæ odgórny system wdra¿ania modelu unijnej polityki regionalnej w Polsce  wobec argumentów praktycznoci (wygody Komisji Europejskiej) w pierwszym okresie cz³onkostwa, to jednak stanowczo postuluj¹, aby w przysz³ym okresie bud¿etowym bezwzglêdnie odejæ od scentralizowanego modelu
wdra¿ania tej polityki w Polsce220. Samorz¹dy oponuj¹ wobec dalszego os³abiania
prawnych instrumentów ich funkcjonowania i domagaj¹ siê ich wzmocnienia w
celu skutecznego sprostania bie¿¹cym zadaniom wynikaj¹cym z potrzeb integracji
z Uni¹ Europejsk¹ i wykorzystania funduszów strukturalnych. Niebawem mo¿e
siê okazaæ, ¿e samorz¹dy województw nie wype³niaj¹ ¿adnych istotnych funkcji
w zakresie rozwoju wojewódzkiego. Bêd¹ to, bowiem jedynie funkcje fasadowe 
czynnoci pomocnicze, które z ca³¹ pewnoci¹ mog¹ wykonywaæ inne instytucje,
nie maj¹ce mandatu politycznego, udzielanego w wyborach powszechnych221. Dlatego te¿ tak wa¿ne jest, aby program dostosowawczy w tym obszarze zak³ada³ funkcjonowanie na szczeblu regionalnym instytucji i struktur umo¿liwiaj¹cych w przysz³oci stosowan¹ w Unii decentralizacjê finansowania. Z dowiadczeñ innych krajów (na przyk³ad Austrii, Szwecji i Finlandii) wynika, ¿e w wielu samorz¹dach jeszcze przed przyst¹pieniem do Unii utworzono komórki i powo³ano osoby odpowiadaj¹ce za przygotowanie siê do aplikacji i wykorzystywania unijnych rodków
finansowych na cele inwestycyjne i rozwój oraz do realizacji zadañ integracyjnych222.
Ewentualne relatywnie mniejsze od oczekiwanego w Polsce wsparcie finansowe z funduszów strukturalnych bêdzie wymagaæ od polskich rz¹dów wiêkszej rozwagi w wydatkach i kierowania uszczuplonych rodków w mniejszym stopniu na
reanimacjê dotychczasowych struktur, lecz przede wszystkim na modernizacjê i rozwój223. Tymczasem dominuje przewiadczenie, ¿e zwiêkszone wyzwania prawdopodobnie wymusz¹ podwy¿szenie zasobów funduszów strukturalnych.
Najwa¿niejsze kierunki i formy polityki regionalnej w Polsce wyznaczane s¹ ju¿
od kilku lat przez przystosowania do cz³onkostwa w Unii Europejskiej. W latach
dziewiêædziesi¹tych polityka ta by³a ma³o efektywna, chaotyczna i niestabilna.
219

T.G. Grosse, Uwaga: centralizacja, op. cit.
M. Nowicki, B. Kociukiewicz, Polityka spójnoci , op. cit.
221 G. Romanowski, Samorz¹dowcy chc¹ skutecznego prawa, op. cit.
222 Erfahrungen der Städte-, Gemeinde- und Regionalverbände in Finnland, Österreich und Schweden in
Fragen des EU-Beitritts, LOGON-BERICHT, Österreichischer Städtebund, Wien 2000.
220

3.5. Dylematy i tendencje rozwoju województw i polityki regionalnej w Polsce

133

Wejcie do Unii z pewnoci¹ ustabilizuje politykê regionaln¹ w Polsce i upodobni
j¹ do polityki unijnej. Wynika to miêdzy innymi, ze strategicznego dokumentu 
Narodowego Planu Rozwoju, w którym przyjêto, ¿e 70% rodków rozwojowych
bêdzie pochodziæ z funduszów Unii. Rz¹d zak³ada wiêc, ¿e jestemy niemal skazani na finansowanie rozwoju z unijnych funduszów strukturalnych, gdy¿ zasoby
bud¿etowe byæ mo¿e ledwie wystarcz¹ na niezbêdny minimalny wk³ad w³asny.
Nie bêd¹, wiêc mia³y ¿adnych szans realizacji projekty niezgodne z NPR i sektorowymi planami operacyjnymi224. Warto zwróciæ uwagê, ¿e minimalne  najwy¿ej
trzydziestoprocentowe, przewidywane finansowanie przez rz¹d przedsiêwziêæ rozwojowych oznacza jednoczenie zminimalizowany, bardzo ograniczony wp³yw na
mo¿liwoci niezale¿nego, autonomicznego, osi¹gania celów dla Polski najwa¿niejszych. Zatem pole manewru odnosz¹ce siê do finansowania projektów istotnych z
punktu widzenia rozwoju kraju  ze rodków innych ni¿ unijne, mo¿e okazaæ siê
mocno zawê¿one.
Zdeterminowanie przez unijne fundusze strukturalne kierunków przekszta³ceñ
ustrojowych w Polsce nie przekrela mo¿liwoci w³asnej, krajowej strategii transformacji spo³eczno-gospodarczej. Ograniczanie strategii transformacji ramami sytuacji bud¿etowej wydaje siê pójciem na ³atwiznê. Wiadomo bowiem, ¿e kraje
znacznie bogatsze od Polski decyduj¹ siê na zwiêkszanie potencjalnych mo¿liwoci bud¿etowych poprzez np. uzupe³niaj¹ce pozyskiwanie kapita³u prywatnego,
dla którego tworzone s¹ stabilne warunki funkcjonowania w systemie tzw. partnerstwa publiczno  prywatnego. Wskazane wydaje siê wiêc przyjêcie przez Polskê podobnych nowoczesnych ustawowych regulacji, na wzór rozwi¹zañ ju¿ sprawdzonych w wielu krajach225.
W tej sytuacji stajemy przed znacznie wy¿szej rangi kwesti¹. A mianowicie przed
koniecznoci¹ uwiadomienia sobie, co jest interesem narodowym w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej? Z przedstawionej analizy wynika, ¿e g³ównym
zadaniem powinno byæ dostosowanie naszej mocno scentralizowanej polityki gospodarczej do strategii na rzecz jej regionalizacji  stosowanej w polityce gospodarczej Unii. A zatem w³aciwe rozumienie naszego interesu narodowego oznacza, ¿e równie¿ w polityce gospodarczej Polski priorytety regionalne musz¹ mieæ
pewn¹ autonomiê wobec interesów bran¿owych i sektorowych gospodarki narodowej. Aczkolwiek perspektywa poszczególnych ga³êzi gospodarki narodowej jest
223

J. Jankowiak, A. Garbarczyk, Oczekiwana reforma finansów publicznych mo¿e skoñczyæ siê na posuniêciach, które zmieni¹ stosunkowo niewiele, Rzeczpospolita z 12.02.2003.
224 J. Regulski, K. Skórzyñska, A. Wielowieyski, Rozwój, ale jaki? Nie mo¿na przedstawiaæ planu rozwoju bez jednoczesnego programu naprawy pañstwa, Rzeczpospolita z 6.02.2003.
225 Program PPP zainicjowa³ rz¹d brytyjski na pocz¹tku lat 90. jako alternatywne rozwi¹zanie do
kontraktowania wszelkiego rodzaju us³ug o charakterze publicznym (np. obecnie nawet siedziba kontrwywiadu brytyjskiego jest w³asnoci¹ prywatnej firmy, która ni¹ zarz¹dza). W ramach
programu Private Finance Initiative zrealizowano w Wielkiej Brytanii w latach 19921999 ponad
250 projektów na ³¹czn¹ wartoæ 16 mld GPB, a na okres 20002003 przewidziano dalsze 11 mld
GBP. Zob. G.J. Leniak, Bêd¹ pieni¹dze na inwestycje. Dziêki prywatnym inwestorom Polska ma szansê dokonaæ szybkiego skoku modernizacyjnego, Rzeczpospolita z 13.09.2001.
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wa¿na, to jednak z ich syntezy nie sposób tworzyæ ju¿ interesu narodowego. Nast¹pi³o, bowiem, frontalne odwrócenie priorytetowych relacji polityki gospodarczej
pañstwa, w której rozwój regionalny przestaje byæ okrelany przez mo¿liwoci dyktowane dynamik¹ wzrostu gospodarki narodowej. Stanowi o tym g³ównie zredefiniowanie celów polityki regionalnej, która koncentruje siê na d¹¿eniu do zdobywania przewag konkurencyjnych regionu przez (nie jak dotychczas  alokacjê zasobów z centrali lecz) modernizacjê struktury gospodarki regionalnej, w tym
miêdzy innymi, poprzez szeroko rozumiane dostosowania sektorowe, promowanie (na przyk³ad w formie ulg podatkowych i subsydiów) nowych technologii (kreuj¹cych nowe zasoby), unowoczenianie i rozbudowywanie regionalnej infrastruktury oraz rozwój kapita³u spo³ecznego (kompetencji ludzkich).
Uwzglêdniaj¹c, ¿e na obecnym etapie wzrost gospodarczy zaczyna byæ traktowany jako wypadkowa rezultatów polityki regionalnej, wspieraj¹cej w coraz wiêkszym stopniu endogenne czynniki rozwoju regionów, oczywisty staje siê wymóg
istotnego przeorientowania zarówno celów, jak i zasad oraz narzêdzi proregionalnie orientowanej polityki gospodarczej w Polsce i dostosowania ich do regu³ gry
unijnej. Nie sposób, bowiem ignorowaæ faktu, ¿e aby uzyskaæ najlepsze mo¿liwoci rozwoju w ramach Unii Europejskiej niezbêdne jest uprzednie rozbudowanie
zdolnoci przyswojenia rodków pomocowych ukierunkowanych na wspieranie
regionalnych priorytetów w polityce gospodarczej.
Wynika z tego potrzeba zwrócenia uwagi, ¿e wiod¹c¹ rolê w dostosowaniu Polski
do standardów unijnych na obecnym etapie odgrywaj¹ kwestie polityczne a nie
ekonomiczne. Oznacza to koniecznoæ przewartociowañ programów partii politycznych na rzecz przyspieszenia reform regionalizacji kraju. A w polityce gospodarczej oznacza to wymóg przeniesienia akcentów na regionalne orodki tej polityki, czyli na rzecz zwiêkszenia stopnia jej decentralizacji. Za wyj¹tkiem chyba trzech,
w pewnej mierze wzajemnie uwarunkowanych, sektorów gospodarki, które z ró¿nych wzglêdów nie mog¹ byæ jeszcze zdecentralizowane: rolnictwa, ochrony rodowiska oraz szeroko rozumianego sektora infrastrukturalnego. G³ównie w tych
obszarach, bowiem, gminy, powiaty i regiony wojewódzkie nie bêd¹ w stanie udwign¹æ kosztów dostosowañ do norm unijnej polityki regionalnej. I dlatego w pierwszej kolejnoci w tych dziedzinach winna byæ stosowana unijna traktatowa zasada
subsydiarnoci, która zosta³a przetransponowana do polskiej konstytucji jako zasada pomocniczoci pañstwa wobec lokalnych i regionalnych partnerów i ich problemów. W wiêkszoci pozosta³ych obszarów powinnimy preferowaæ mo¿liwoci
samodzielnego rozwi¹zywania problemów spo³eczno-gospodarczych przez struktury terytorialne, przekazuj¹c im niezbêdne uprawnienia i zasoby.
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej nios¹ one ze sob¹ przymus unowoczenienia pañstwa i wydaj¹ siê w tej sytuacji jednym z najwa¿niejszych czynników
tej modernizacji. Przede wszystkim za wymuszaj¹ powa¿ne rozwa¿enie kwestii,
czy zasadne jest kontynuowanie prowadzonej od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych
tradycyjnej polityki gospodarczej, której g³ównym celem jest równowaga makroekonomiczna jako podstawa wzrostu gospodarczego. Tymczasem brak innej mo¿-
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liwoci wyboru ni¿ wykorzystanie dla celów rozwojowych funduszów i pryncypiów polityki regionalnej Unii wydaje siê implikowaæ fundamentaln¹ zmianê tego
paradygmatu, czyli podporz¹dkowanie polityki gospodarczej racjonalnoci strukturalnej i rozwojowej zamiast racjonalnoci makroekonomicznej226.
Unijna polityka gospodarcza prowadzona na bazie bud¿etu Wspólnoty wydaje
siê byæ zdeterminowana do tego stopnia przez politykê regionaln¹, i¿ na obecnym
etapie rozwoju europejskiej integracji tê ostatni¹ nazywa siê kwintesencj¹ Unii
Europejskiej227. Wydaje siê zatem, ¿e jednym z wa¿niejszych wniosków wynikaj¹cych z niniejszej analizy jest wyartyku³owanie zasadnoci proregionalnej orientacji tej czêci polityki gospodarczej Unii. Zjawisko to oznacza jednoczenie strukturalny charakter unijnej polityki ekonomicznej w dwojakim rozumieniu. Po pierwsze dlatego, ¿e struktury przestrzenne zaczynaj¹ zdobywaæ wiod¹c¹ pozycjê w tej
polityce. A po drugie dlatego, ¿e polityka regionalna Unii Europejskiej aspiruje do
roli centralnej polityki makroekonomicznej, konsoliduj¹cej wiele polityk sektorowych. Czynnik ten mo¿e skutecznie wi¹zaæ, synchronizowaæ, a wiêc jednoczenie
ograniczaæ b¹d eliminowaæ wiele tzw. resortowych (przemys³owych) polityk wspólnotowych, a tak¿e narodowych polityk gospodarczych. Wynika to, na przyk³ad,
z faktu, ¿e w ramach polityki przeciwdzia³ania praktykom monopolistycznym, redukuj¹cej w zasadzie niemal wszelkie  oprócz eksportu, formy pomocy publicznej pañstwa, unijne polityki sektorowe s¹ transferowane (przemycane) na szczebel kompetencyjny regionalnych systemów gospodarczych w ramach przedsiêwziêæ
finansowanych z unijnych funduszów strukturalnych. Proregionalne ukierunkowanie finansowania realizacji zadañ spo³eczno-gospodarczych rozszerza siê na kolejne  rozwojowe obszary unijnej polityki gospodarczej i zaczyna wkraczaæ tylnymi drzwiami prawie do wszystkich dziedzin dzia³alnoci, bêd¹cych dotychczas
w wy³¹cznej gestii narodowych polityk gospodarczych pañstw cz³onkowskich.
Tym niemniej zdyskontowanie korzyci wynikaj¹cych z regionalnej polityki gospodarczej, przek³adaj¹cych siê na wy¿sz¹ dynamikê wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i dobrobytu nie mo¿e byæ zrealizowane bez daleko posuniêtej harmonizacji pozosta³ych polityk gospodarczych pozostaj¹cych nadal w narodowych kompetencjach. Niedostateczne uwspólnotowienie oraz skoordynowanie tych polityk
hamuje postêp w osi¹ganiu spójnoci spo³eczno-gospodarczej i utrudnia skutecznoæ funkcjonowania unijnej polityki regionalnej. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do pañstw tworz¹cych wspólny obszar walutowy. Osi¹gniêcia szczegó³owych polityk Unii Europejskiej, zw³aszcza Wspólnej Polityki Rolnej oraz polityki
regionalnej, a ponadto tak¿e wspólnej polityki walutowej wydaj¹ siê byæ ju¿ daleko niewystarczaj¹ce dla kontynuacji procesów integracji. Tak wiêc od efektywnoci polityki spo³eczno  gospodarczej spójnoci wrêcz uzale¿nia siê funkcjonowa-
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J. Szlachta, Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, op. cit., 8.
Jest to sformu³owanie z wypowiedzi Komisarza UE ds. polityki regionalnej  Michela Barniera
(przytoczone za: J.K. Bielecki, Od Kopenhagi do Kopenhagi, Rzeczpospolita z 1617.01.2001).
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nie i rozwój Unii Europejskiej na jej wy¿szym poziomie integracji  jako Unii Gospodarczo-Walutowej228.
Niezale¿nie od tego, racjonalne wykorzystanie rodków pomocowych stwarza
potrzebê prowadzenia polityki makroekonomicznej sprzyjaj¹cej zwiêkszaniu
oszczêdnoci wewnêtrznych i inwestycji. Nale¿y mieæ, bowiem, na wzglêdzie, ¿e
niepodjêcie makroekonomicznych dzia³añ dostosowawczych mo¿e powa¿nie utrudniæ uzyskanie rodków pomocowych. Wydaje siê jednak, ¿e makroekonomia w warunkach integracji gospodarczej (w tym zw³aszcza walutowej) powinna jedynie
wyznaczaæ ramy, w których bêd¹ realizowane cele nadrzêdne  strukturalne i rozwojowe229. To wzrost gospodarczy, wynikaj¹cy z reorientacji polityki gospodarczej
na przekszta³cenia strukturalne i rozwój bêdzie warunkowa³ trwa³¹ równowagê
makroekonomiczn¹.
Przy takim ujêciu celów mocno ograniczona bêdzie rola rz¹du. W polskiej rzeczywistoci coraz rzadziej wykorzystywane s¹, bowiem przez rz¹d narzêdzia makroekonomiczne do stymulowania rozwoju ekonomicznego województw i gmin.
Stanowi to o koniecznoci podejmowania aktywnej polityki regionalnej przez samorz¹dy terytorialne, przejmuj¹ce systematycznie odpowiedzialnoæ za rozwój.
Samorz¹dy maj¹ znacz¹c¹ przewagê nad centrum zarówno w programowaniu, jak
i w prowadzeniu polityki rozwoju, gdy¿ lepiej znaj¹ specyfikê danego regionu,
potrzeby miejscowej spo³ecznoci, s¹ w stanie pe³niej oraz szybciej oceniaæ sytuacjê i podejmowaæ racjonalniejsze decyzje. Z tego punktu widzenia wykorzystywanie zasobów i rodków w systemie zdecentralizowanym wydaje siê byæ efektywniejsze. Niestety, pomimo powa¿nych reform ustrojowych stoimy w Polsce nadal
na pocz¹tku drogi.
Wniosek z tym zwi¹zany jest jednoznaczny jako praktyczna rekomendacja dla
polityki regionalnej w Polsce: aby skuteczniej wp³ywaæ na poprawê warunków rozwoju regionalnego oraz zmniejszanie ró¿nic miêdzy regionami nale¿y promowaæ
dzia³ania na rzecz rozwoju mechanizmów przedsiêbiorczoci i konkurencyjnoci
struktur terytorialnych230. W wietle postulowanych kanonów polityki rozwoju regionalnego w Polsce wydaje siê, ¿e szczególnie dobru narodowemu mo¿e sprzyjaæ
wspieranie przewag konkurencyjnych o charakterze ponadregionalnym, czyli tych
ju¿ uformowanych, niezale¿nie od poziomu rozwoju regionu, w którym zlokalizowane s¹ te przewagi. Nowe wyzwania dla polskich regionów w procesie integracji
z Uni¹ Europejsk¹ coraz wyraniej wynikaæ bêd¹ z presji konkurencyjnej ze strony
europejskich struktur regionalnych.
228

J. Borowiec, Unia ekonomiczna i monetarna: historia, podstawy teoretyczne, polityka, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu, Wroc³aw 2001.
229 J. Borowiec, Polityka makroekonomiczna a konkurencyjnoæ regionów Unii Europejskiej, [w:] M. Klamut (red.), Konkurencyjnoæ regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu,
Wroc³aw 1999, 3647.
230 Klamut M., Koniecznoæ, cele i uwarunkowania podnoszenia konkurencyjnoci regionów w Polsce, [w:]
M. Klamut, L. Cybulski (red.), Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjnoci regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu, Wroc³aw 2000, 4150.
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W zwi¹zku z tym samorz¹dy województw wskazuj¹ przede wszystkim na jedn¹ z zasadniczych barier rozwoju konkurencyjnoci polskich regionów, któr¹ nale¿a³oby wyeliminowaæ w pierwszej kolejnoci  na nadmiern¹ centralizacjê polityki
rozwoju regionalnego. Oznacza to w polityce gospodarczej wymóg przeniesienia
akcentów na regionalne orodki tej polityki, czyli zwiêkszenie stopnia jej decentralizacji.
Za wiod¹c¹ rol¹ województw samorz¹dowych w polityce rozwoju regionalnego przemawiaj¹ wszelkie racjonalne argumenty: bliskoæ informacji o ród³ach rozwoju endogenicznego, wiêksze (ani¿eli centrum) mo¿liwoci wprowadzenia podejcia zintegrowanego do rozwoju, wiêksza zdolnoæ do korekt i szybkiego uczenia
siê, wiele tzw. pozytywnych efektów zewnêtrznych, budowa to¿samoci regionalnej itp. Stworzenie wiêc samorz¹dom wojewódzkim realnych, materialnych mo¿liwoci dla rozwoju ich przedsiêbiorczoci i konkurencyjnoci, mia³oby zasadnicze
implikacje dla treci i zakresu polityki regionalnej pañstwa. Nie by³oby ju¿ miejsca
na narodow¹ politykê rozwoju regionalnego w obecnym kszta³cie. Pañstwo natomiast mog³oby skuteczniej prowadziæ politykê wyrównywania ró¿nic regionalnych, g³ównie za pomoc¹ instrumentów polityki infrastrukturalnej w skali ponadi miêdzyregionalnej. Na przyk³ad, pañstwo mog³oby skuteczniej koordynowaæ budowê autostrad, miêdzynarodowych lotnisk, g³ównych dróg wodnych itp. przedsiêwziêæ o znaczeniu ogólnokrajowym czy miêdzynarodowym. Przy takim podejciu dylemat: polityka proefektywnociowa czy wyrównawcza sta³by siê bezprzedmiotowy. Wówczas politykê proefektywnociow¹ realizowaæ bêd¹ bowiem województwa  na w³asny rachunek i w³asn¹ odpowiedzialnoæ. Natomiast pañstwo
nie mog³oby uchylaæ siê od polityki typowo interwencyjnej i wyrównawczo-socjalnej, zamiast dekoncentrowaæ siê na problemach rozwoju wszystkich regionów.
Tymczasem w próbach utrzymywania scentralizowanej polityki regionalnej osi¹gniêto stan, który mo¿na okreliæ jako moment ca³kowitego wyeksploatowania dotychczasowej taktycznej formu³y wysi³ków w³adzy na rzecz dzia³ania dla obywateli. Równie¿ druga droga  wiod¹ca do rych³ego ca³kowitego przejêcia polityki
regionalnej przez samorz¹dy województw  nie wydaje siê jeszcze byæ realna z powodu u³omnoci i opónieñ legislacyjnych oraz nik³ych mo¿liwoci finansowych
w regionach, wynikaj¹cych z wysokiego stopnia centralizacji finansów publicznych.
Na pocz¹tku pierwszej dekady XXI wieku znalelimy siê wiêc w obliczu  charakterystycznej dla dialektyki rozwoju rewolucyjnej sytuacji, w której dawne
instytucje zanik³y, a nowe nie s¹ jeszcze zdolne do sprawnego, systematycznego,
spójnego i skutecznego dzia³ania. Z tym wi¹¿¹ siê niebezpieczeñstwa dla pañstwa,
wynikaj¹ce z wyd³u¿ania siê okresu przejciowego231.
Wydaje siê, ¿e rozwa¿ania na temat dylematów polityki regionalnej w Polsce
na etapie transformacji znakomicie mo¿na spuentowaæ odwo³uj¹c siê do pogl¹dów
231

Z. Gilowska, Preferencje spo³eczne preferencje w³adzy, [w:] J. Szomburg (red.), Polityka regionalna
pañstwa poród uwik³añ instytucjonalno-organizacyjnych, Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹, Gdañsk 2001, 111112.
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profesor Zyty Gilowskiej. Otó¿ twierdzi ona, i¿ od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych
w Polsce jestemy ci¹gle na tym samym etapie  niezbyt odleg³ym od jedynie werbalnych, powtarzanych, ogólnikowych, a nawet anachronicznie brzmi¹cych deklaracji, ¿e samorz¹d województwa powinien prowadziæ politykê rozwoju regionalnego. Tymczasem chodzi nie o abstrakcyjnie rozumian¹ politykê, ani tym bardziej o równie abstrakcyjny rozwój regionalny. Problem tkwi w stworzeniu mo¿liwie sprawnego, skutecznego i efektywnego dzia³ania w warunkach tak szybko zmieniaj¹cych siê, ¿e bardziej adekwatne by³oby przyznanie samorz¹dowi województwa miana si³y sprawnego i szybkiego reagowania232.
I w koñcowej czêci rozwa¿añ na temat dylematów i tendencji rozwoju regionów i polityki regionalnej w Polsce nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e w wietle wniosków
wynikaj¹cych z analizy mo¿na mówiæ o odradzaniu siê regionów  jako przejawu
jednego z wa¿nych procesów transformacji ustrojowej w Polsce. Ruchy regionalistyczne cechuje wysoki stopieñ aktywnoci. Dynamika tych procesów jest sposobem odreagowania na wczeniej scentralizowany system zarz¹dzania w unitarnym
pañstwie, który doprowadzi³ do skrajnej dezintegracji w najwa¿niejszych obszarach dzia³alnoci politycznej i ekonomicznej233. Regionalizacjê procesów transformacji systemowej w Polsce cechuje wyranie proeuropejska opcja i stanowi ona
przyk³ad pozytywnego nurtu programowo przekszta³caj¹cego rzeczywistoæ w dostosowaniu do standardów europejskiej integracji. W tym sensie regionalizacja tworzy wielk¹ szansê kszta³towania nowej wiadomoci europejskiej, za szczególnie
w przypadku regionów Polski po³udniowo-zachodniej  tak¿e dla pojednania polsko-niemieckiego234.
Jednoczenie nale¿y dostrzegaæ sprzê¿enie zwrotne polegaj¹ce na tym, ¿e transformacja systemowa jest jednym z g³ównych czynników stymuluj¹cych rozwój regionalizacji w naszym kraju. Odnosi siê to w szczególnoci tak¿e do ruchu regionalistycznego jako, z jednej strony, przejawu formowania siê nowej organizacji politycznej spo³eczeñstwa, bazuj¹cej na jego ró¿norodnoci, a z drugiej strony, jako
wyrazu d¹¿eñ do budowy spo³eczeñstwa obywatelskiego w procesie rozwoju samorz¹dnoci i demokracji.
Innego rodzaju sprzê¿eniem zwrotnym jest zwiêkszaj¹cy siê wp³yw europejskich
procesów integracyjnych na rozwój tendencji regionalistycznych w Polsce. Dotyczy to np. coraz wyraniejszej proregionalnej orientacji pomocowych funduszy akcesyjnych Unii Europejskiej, a tak¿e szerokiego programu finansowania integracyjnych przedsiêwziêæ infrastrukturalnych i zwiêkszania rodków na integracjê w ramach wspólnych euroregionów, zw³aszcza wokó³ polskiej granicy zachodniej.
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Z. Gilowska, Mo¿liwoci i bariery prowadzenia polityki regionalnej [w:] J. Szomburg (red.), Polityka
regionalna pañstwa poród uwik³añ instytucjonalno-organizacyjnych, Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹, Gdañsk 2001, 146.
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W Polsce idea regionalizacji od pocz¹tku transformacji systemowej budzi wielkie emocje. Za regionalizacj¹ opowiadaj¹ siê w szczególnoci Górny i Dolny l¹sk,
l¹sk Opolski, Pomorze Zachodnie, Wielkopolska235, a wiêc regiony po³o¿one w pasie
po³udniowo-zachodnich granic Polski. Z analizy motywów opcji regionalistycznej
mo¿na sformu³owaæ generalny wniosek, ¿e za samorz¹dnoci¹ i samodzielnoci¹
optuj¹ regiony bogate, o ukszta³towanej lub dynamicznie formuj¹cej siê to¿samoci spo³eczno-kulturalnej, powi¹zanej z regionalnymi tradycjami historycznymi.
Przeciwnikami rozwoju regionalizacji s¹ natomiast regiony s³abe ekonomicznie
i mniejsze miasta236.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e tendencja do regionalizowania Polski wiadczy o fundamentalnym charakterze transformacji ustrojowej. Jest ona wyrazem wa¿nych
zmian jakociowych w przechodzeniu od scentralizowanego systemu autokratycznego pañstwa do konstrukcji systemu spo³eczeñstwa obywatelskiego. Odchodzenie w Polsce od ideologii scentralizowanego, unitarnego systemu w³adzy publicznej jest jednoczenie cie¿k¹ odchodzenia od budowy spo³eczeñstwa anonimowego. A wiêc jestemy na etapie odradzania siê lub tworzenia i przyspieszonego poszukiwania to¿samoci regionalnej. Mo¿na zaryzykowaæ tezê, ¿e niema³e tempo
demokratyzacji w³adzy lokalnej i wysoka aktywnoæ regionów w odtwarzaniu to¿samoci regionalnej mo¿e prowadziæ wprost do regionalizacji naszego kraju, co
najmniej na wzór hiszpañski lub w³oski237. W wietle analizy europejskich tendencji wygrywa bowiem trend decentralizacji w³adzy publicznej na rzecz struktur terytorialnych, który znacznie wykracza poza granice naszego pañstwa. W tej sytuacji nowe polskie regiony powinny domagaæ siê w sposób bardziej zdecydowany
zwiêkszenia ich samodzielnoci nie tylko finansowej, ale zwi¹zanej z ni¹ maksymalnie mo¿liwej (w ramach odpowiednio rozumianej integralnoci pañstwa), samorz¹dnoci czyli w miarê pe³nego upodmiotowienia. Region musi mieæ prawdziwego gospodarza czyli samodzieln¹ i samorz¹dn¹ w³adzê, nie tylko prawnie, ale
tak¿e finansowo, zdoln¹ do podejmowania strategicznych przedsiêwziêæ na rzecz
rozwoju i rozbudowy potencja³u konkurencyjnego regionu w ramach kooperacji
miêdzynarodowej. Przeciwna droga wiedzie do umacniania scentralizowanego
pañstwa narodowego, czyli do zachowania i utrzymywania ma³o zdecentralizowanego, a wiêc centralistycznego systemu w³adzy, zdominowanego przez sektorowe, grupowe i polityczne interesy wyborcze uk³adów partyjnych.
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Krel¹c perspektywy rozwoju struktur terytorialnych w Polsce, w szczególnoci
za samorz¹dnych polskich regionów w Europie, nie powinnimy zapominaæ, ¿e
samorz¹dowcy z ogniw uk³adu regionalnego, w bardzo du¿ej mierze uosabiaj¹
dynamikê transformacji, za reforma samorz¹dowa wymieniana jest jako najwiêkszy i niekwestionowany sukces polskich przekszta³ceñ. Wydaje siê zatem, ¿e równie¿ w Polsce powstaje proregionalne lobby na rzecz regionalizacji Europy, które
mo¿e sprzyjaæ wzmocnieniu spójnoci Unii Europejskiej.
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Podmiotowym funkcjom struktur terytorialnych powiêca siê stosunkowo ma³o
uwagi zarówno w teorii, jak i w praktyce rozwoju regionalnego. Tymczasem w toku
rozwoju procesów integracyjnych po II wojnie wiatowej sta³o siê oczywiste, ¿e nie
trzeba byæ wielk¹ gospodark¹ z wielkim rynkiem wewnêtrznym, aby pomylnie
rozwijaæ siê. Wczeniej dominowa³o przewiadczenie, ¿e podzia³ pañstwa na mniejsze, autonomiczne jednostki organizacyjne mo¿e przyczyniæ siê do zagro¿enia ich
rozwoju, a nawet bytu, za na pewno do znacznego obni¿enia poziomu ¿ycia. Powszechnie uwa¿ano, ¿e ma³e pañstwa nie maj¹ racji bytu. Podobnego typu pogl¹dy po zakoñczeniu I wojny wiatowej mia³y byæ uzasadnieniem dla zachowania
monarchii Austro-Wêgier. Dlatego te¿, na przyk³ad Austriê, która w 1920 roku liczy³a mniej ni¿ 6 milionów mieszkañców  z niewielkim rynkiem wewnêtrznym
i ograniczonymi zasobami, uznawano wówczas za zdecydowanie zbyt ma³¹. Przewidywano, ¿e bêdzie ona skazana na brak mo¿liwoci funkcjonowania jako odrêbne europejskie pañstwo. Austria lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku  przy
sta³ym bezrobociu przewy¿szaj¹cym 20%, w istocie by³a w trudnym stanie ekonomicznym. Tu¿ po II wojnie wiatowej Austria by³a niewiele wiêksza ni¿ w okresie
miêdzywojennym. Ponadto straci³a strefê handlow¹, któr¹ posiada³a jeszcze w latach dwudziestych, tj. ziemie wchodz¹ce w sk³ad by³ych Austro-Wêgier. Znajduj¹ce siê tam jej terytoria sta³y siê krajami realnego socjalizmu. Tymczasem Austria
okaza³a siê jednym z najlepiej prosperuj¹cych pañstw wysoko rozwiniêtych po II wojnie wiatowej, a od roku 1995  tak¿e w ramach Unii Europejskiej. Podobnie by³o z
Finlandi¹, równie relatywnie niewielk¹ Szwecj¹ czy Szwajcari¹, a nastêpnie z trzema krajami by³ych republik ZSRR  Litw¹ £otw¹ i Estoni¹. Jeszcze do niedawna
nacjonalici w trzech krajach ba³tyckich, które w³¹czono do ZSRR w 1940 roku, nie
wierzyli, ¿e kraje te mog¹ samodzielnie ekonomicznie istnieæ. Dzisiaj podobne
w¹tpliwoci wydaj¹ siê byæ anachroniczne238.
W wieku globalizacji okazuje siê bowiem, ¿e niewielki kraj lub region mo¿e samodzielnie znaczyæ wiele w polityce i gospodarce wiatowej. Gdy pieni¹dze i informacje sta³y siê ponadnarodowe, nawet bardzo ma³e jednostki staj¹ siê ekonomicznie ¿ywotne. Sukcesy na rynkach miêdzynarodowych odnosz¹ niewielkie pañstwa-miasta, takie, jak Singapur czy Hongkong. Zarówno du¿y, jak i ma³y kraj czy
238
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region, ma jednakowy dostêp do pieniêdzy i informacji, i obowi¹zuj¹ go takie same
regu³y gry. Tak wiêc jedn¹ z przes³anek rozwoju regionów jako samodzielnych
podmiotów dzia³alnoci gospodarczej jest to, ¿e wielkoæ ju¿ nie wi¹¿e siê ze znacz¹cymi korzyciami. Dzisiaj ju¿ na pewno wiadomo, ¿e wysoki poziom dobrobytu mo¿liwy jest do osi¹gniêcia tak¿e przez ma³e terytorialne struktury pañstwowe
i autonomiczne regiony przy zwiêkszaj¹cych siê mo¿liwociach wspó³pracy miêdzynarodowej z innymi wspólnotami. wiadomoæ tego faktu eliminuje jedn¹ z fundamentalnych istniej¹cych uprzednio przeszkód na drodze do decentralizacji funkcji
pañstwa  w tym usamodzielniania regionów jako wspólnot gospodaruj¹cych.
Dzia³ania podejmowane przez mniejsze struktury terytorialne, w szczególnoci
wydaje siê legitymizowaæ integracja europejska. W³¹czanie siê w procesy integracyjne zw³aszcza dobrze rozwiniêtych i wyposa¿onych gospodarek regionów Unii
Europejskiej powoduje, ¿e staj¹ siê one miejscami skoncentrowanych przep³ywów
strumieni nie tylko towarów lecz tak¿e kapita³u i technologii  pewnego rodzaju
istotnymi ogniwami w nowym, europejskim podziale pracy.
Podzia³ pracy okrela sprawnoæ gospodarki rynkowej. Co najmniej od czasów
Adama Smitha wiadomo te¿, ¿e spo³eczny podzia³ pracy poprzez specjalizacjê w
produkcji prowadzi do wzrostu dobrobytu spo³ecznego. Podzia³ pracy jest jednak
ograniczony rozleg³oci¹ rynku, która wp³ywa na zakres specjalizacji. Im wiêkszy
jest rynek, tym wiêksza jest specjalizacja w produkcji i szeroko rozumianej dzia³alnoci gospodarczej. A to z kolei sprawia, ¿e tym efektywniejsza jest ca³a gospodarka. Specjalizacja nie ogranicza siê jednak wy³¹cznie do produkcji dóbr finalnych,
ale odnosi siê równie¿ do ich czêci oraz ró¿nych komponentów wykorzystywanych w dzia³alnoci produkcyjnej i us³ugowej. Przed uprzednio zintegrowanym 
przede wszystkim w ramach rynku krajowego, narodowym uk³adem procesu produkcji dóbr finalnych  w nowych, europejskich strukturach rynkowych, otwieraj¹
dalsze mo¿liwoci wykorzystania korzyci p³yn¹cych z nowych specjalizacji.
Warto równie¿ przypomnieæ, ¿e w rozwoju historycznym fragmentacja, wynikaj¹ca ze specjalizacji (jako jej rezultat) mia³a najpierw miejsce w skali lokalnej, a dopiero póniej  krajowej. W zwi¹zku z tym aktualny, wspierany odgórnie proces
regionalizacji unijnej dzia³alnoci gospodarczej, który wp³ywa dodatkowo na transformacjê dotychczasowych uk³adów miêdzypañstwowego podzia³u pracy jest
odwróceniem wczeniejszych tendencji fragmentacji produkcji i szerzej traktowanej dzia³alnoci gospodarczej239.
O racjonalnoci i efektywnoci takiego kierunku rozwoju stanowi znaczna obni¿ka kosztów koordynacji dzia³alnoci miêdzynarodowej. Innymi s³owy, najwa¿niejszym celem nowych struktur instytucjonalnych miêdzynarodowego rynku w Europie wydaje siê byæ zmniejszanie kosztów transakcyjnych, umo¿liwiaj¹ce zwiêkszenie tempa wzrostu gospodarczego. W wietle szacunków instytucja jednolitego
239
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rynku wi¹¿e siê z obni¿eniem kosztów transakcyjnych w ramach Unii Europejskiej
w skali rocznej o oko³o 36% PKB240. Dziêki wspólnorynkowej liberalizacji wymiany i wynikaj¹cej zeñ  w ramach jednolitego rynku  presji na obni¿anie cen, handel wewn¹trzunijny wzrasta³ dwa razy szybciej ani¿eli dochód narodowy. Skumulowany zysk z okresu dziesiêciu lat funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego
szacowany jest na 877 mld euro, tj. oko³o 6000 euro na ka¿d¹ rodzinê mieszkaj¹c¹
w Unii. Oznacza to 2,5 mln miejsc pracy241. Poprawi³a siê te¿ konkurencyjnoæ, zarówno gospodarki unijnej w ca³oci, jak i gospodarek poszczególnych regionów.
Sprzyjaj¹ temu, nie tylko polityka regionalna Unii Europejskiej, lecz tak¿e regionalne i lokalne polityki gospodarcze, pe³ni¹ce obronn¹ rolê wobec niektórych negatywnych konsekwencji integracji i globalizacji242.
Integracja podnosi rangê struktur terytorialnych w europejskim podziale pracy
i oczywicie przynosi wymierne, zyskuj¹ce na znaczeniu, regionalne korzyci konkurencyjne. Wynikaj¹ one z nowych szans specjalizacji niszowej i s¹ nowym rodzajem korzyci komparatywnych. Pozwala to nie tylko poszczególnym producentom, lecz tak¿e nowym, regionalnym uk³adom produkcyjnym, na uzupe³niaj¹ce
wykorzystywanie równie¿ miêdzyregionalnych europejskich ró¿nic w technologiach
i cenach czynników wytwórczych oraz tworzenie dodatkowego, nowego, regionalnego uk³adu sieci produkcyjnych w ramach Unii243.
Wchodzimy zatem w erê nowych uk³adów strukturalnych. Jedn¹ z jej cech wydaje siê byæ powolne prze¿ywanie siê struktury hierarchicznej. Tradycyjne struktury pionowe przeobra¿aj¹ siê w powi¹zania sieciowe. Obserwowany kryzys pañstwa narodowego, przejawia siê miêdzy innymi dezintegracj¹ systemu politycznego pañstwa. Nowa konfiguracja oznacza w praktyce jednoczenie prywatyzowanie i urynkowienie funkcji pañstwa (coraz mniej pañstwa) na rzecz spo³ecznoci lokalnych oraz regionalnych (coraz wiêcej spo³eczeñstwa)244. Spo³eczeñstwo
ju¿ nie czeka na dyspozycje z góry i zaczyna przejmowaæ inicjatywê, aby decydowaæ o swoim losie i wygrywaæ w wiecie zdominowanym przez rynek i konkurencjê. Warto wiêc podkreliæ, ¿e mechanizmy unijnej polityki regionalnej wp³ywaj¹ determinuj¹co na kszta³towanie nowej struktury euroregionalnego podzia³u
pracy. Wiadomo bowiem, ¿e zasadzie spójnoci jest podporz¹dkowana znacz¹ca
czêæ miêdzynarodowych obrotów gospodarczych powi¹zanych ze wspólnymi
dzia³aniami Unii Europejskiej, cile zwi¹zanymi z transferami rodków bud¿etowych na cele wspomagania dzia³alnoci gospodarczej w regionach.
Jednoczenie pog³êbiaj¹cym siê procesom integracji towarzysz¹ mniej dostrzegalne i rzadziej eksponowane procesy dezintegracyjne. Przejawiaj¹ siê one w co
240

A. Topan, The European Integration Process. A Historical and Comparative Institutional Analysis.,
Münster 2001, 105107.
241 J. Bielecki, Jednolity Rynek ma 10 lat; bilion euro dodatkowego bogactwa, Rzeczpospolita z 8.01.2003.
242 R. Higgott, A. Payne (red.), The New Political Economy of Globalization, t. II, Elgar, Cheltenham
2000, 189198.
243 J. Borowiec, M. Przyby³o, Regionalne konsekwencje integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹, op. cit., 284
291.
244 G. Grabher, The Embedded Firm On the Socioeconomics of Industrial Networks, London 1993.
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najmniej podwójnym wymiarze. Jest to transformacja gospodarek narodowych
w skali kontynentalnej, indukowana przede wszystkim przyczynami zewnêtrznymi, czynnikami globalizacji (europeizacji). Integracja Europy zmniejsza niew¹tpliwie znaczenie rynków narodowych na rzecz wzrostu roli, z jednej strony  jednolitego rynku europejskiego, za z drugiej strony, na rzecz rynków poszczególnych,
coraz bogatszych i aktywniejszych regionów. Ów drugi wymiar (dezintegruj¹cej)
transformacji gospodarek narodowych powodowany jest tak¿e czynnikami wewn¹trzpañstwowymi. Polega on na nowym, terytorialnym strukturyzowaniu dzia³alnoci gospodarczej poszczególnych pañstw cz³onkowskich Unii  w zwi¹zku z wymogami unijnej polityki regionalnej. Proces transformacji struktur terytorialnych
jest jednoczenie jednym z przejawów europeizacji i globalizacji dzia³alnoci w ramach strategii unijnej polityki regionalnej.

4.1. Równoæ czy efektywnoæ jako teoretyczna
alternatywa rozwoju regionalnego
Dowiadczenia niemal pó³wiecza rozwoju procesów integracyjnych po II wojnie wiatowej przekonuj¹, ¿e iluzj¹ jest mylenie o przysz³oci Europy w kategoriach powielania i poszerzania zasiêgu geograficznego istniej¹cych struktur. System
zarz¹dzania i przysz³a struktura miêdzynarodowego podzia³u pracy w Europie
powinny byæ kszta³towane poprzez modyfikowanie czynników rozwoju w perspektywie konkurencyjnoci miêdzynarodowej. Jeli zak³ada siê, ¿e celem d³ugoterminowym ma byæ harmonijny, zrównowa¿ony, trwa³y rozwój, to powinna zmieniæ
siê zasadniczo obecna struktura zarz¹dzania tak¿e sfer¹ tzw. wewn¹trzunijnej wymiany i wspó³pracy gospodarczej.
Tymczasem standardowe teoretyczne modele rozwoju przewiduj¹, ¿e w warunkach liberalnej gospodarki rynkowej wzrost obrotów handlowych i integracja gospodarcza powinny automatycznie prowadziæ do konwergencji. Tymczasem w miarê
postêpów rozszerzania Unii, zwiêksza siê presja na transfery miêdzyregionalne. Jak
objaniæ te rozbie¿noci miêdzy neoliberalnymi za³o¿eniami teoretycznymi a praktyk¹ europejskiej polityki regionalnej?
Do kontrowersyjnych dylematów rozwoju regionów i aktywnej polityki regionalnej Unii Europejskiej, w tym tak¿e w formowaniu nowego  euroregionalnego
systemu podzia³u pracy, nale¿y zaliczyæ g³ównie alternatywê, która w najwiêkszym
uproszczeniu jest zazwyczaj sprowadzana do kontrowersyjnego ujêcia: równoæ,
czy przede wszystkim efektywnoæ w rozwoju regionalnym245. Wynika ona z rozwoju regionów innowacyjnych, narastaj¹cej konkurencji miêdzy regionami oraz
powstaj¹cych w zwi¹zku z tym miêdzyregionalnych dysproporcji.
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Wed³ug tzw. nowej geografii ekonomicznej  jednego ze wspó³czesnych nurtów
teorii lokalizacji (zwi¹zanego cile z badaniami procesów europejskiej integracji)
unijna polityka regionalna ogranicza rynkowe mechanizmy integracji. Teoria ta ³¹czy zmiany w lokalizacji produkcji i realokacji zasobów z rozwojem integracji. Szczególnym przedmiotem jej zainteresowania jest kszta³towanie siê nowej  regionalnej i krajowej  struktury miêdzynarodowego podzia³u pracy i nowych specjalizacji w warunkach jednolitego rynku europejskiego. Chodzi przede wszystkim o analizê wp³ywu likwidacji narodowych granic ekonomicznych w Europie na kierunki
przep³ywów towarowych, us³ug, kapita³u oraz si³y roboczej.
Za inauguruj¹ce i inspiruj¹ce nurt badañ nowej geografii ekonomicznej uwa¿ane jest opracowanie Paula Krugmana Gegraphy and Trade z 1991 roku. Z rezultatów
tych badañ wynika, ¿e liberalizacja przep³ywów czynników produkcji jest przes³ank¹
sprzyjaj¹c¹ optymalizacji decyzji lokalizacyjnych w ramach poszerzaj¹cego siê rynku
europejskiego. Zwolennicy nowej teorii geografii gospodarczej246 kwestionuj¹ wiêc
skutecznoæ unijnej polityki regionalnej i podnosz¹, ¿e dla firm tzw. efekty aglomeracji (zwi¹zane z jakoci¹ infrastruktury i koncentracj¹ zasobów ludzkich) s¹
korzystne. Kiedy rynki otwieraj¹ siê, a koszty transakcji ulegaj¹ zmniejszeniu, firmy w naturalny sposób skupiaj¹ siê w regionach, w których efekt aglomeracji jest
najsilniejszy. Jeli rynki pracy s¹ nieelastyczne, taka koncentracja dzia³añ tylko pocz¹tkowo (a bynajmniej nie trwale) mo¿e prowadziæ do wzrostu ró¿nic poziomu
bezrobocia ponad poziom politycznie akceptowalny. D¹¿enie do uzyskania efektywnoci rodków wydawanych w regionach najbiedniejszych powoduje ich wewnêtrzn¹ polaryzacjê. Wskazuje siê, ¿e w regionach, w których pomoc zewnêtrzna
odgrywa istotn¹ rolê, wystêpuje syndrom uzale¿nienia od tej pomocy  poszukiwanie rodków na zewn¹trz staje siê g³ównym celem strategicznym, znacznie wa¿niejszym od rozwijania w³asnego potencja³u gospodarczego. Przytacza siê przyk³ady wskazuj¹ce, ¿e je¿eli rodki zewnêtrzne nie trafiaj¹ na podatny grunt lokalny czy regionalny, to z regu³y s¹ one marnowane. Jako argument przeciwko marnotrawieniu rodków na beznadziejne przedsiêwziêcia, podejmowane tylko dlatego, ¿e region, który je przyjmuje, jest biedny i peryferyjny, przytaczane s¹ najczêciej niepowodzenia Grecji247. Tak wiêc, wed³ug nowej teorii geografii gospodarczej powinno byæ dok³adnie odwrotnie w stosunku do priorytetów, tendencji i realiów unijnej polityki gospodarczej. Unijna doktryna uznaje bowiem, ¿e w sytuacji,
kiedy pracownicy nie przemieszczaj¹ siê do miejsc, w których jest praca, zadaniem
polityki regionalnej powinno byæ wspieranie eksportu kapita³u w celu tworzenia
miejsc pracy tam, gdzie znajduj¹ siê zasoby wolnej si³y roboczej.
Trzeba jednak przyznaæ, ¿e pomimo nonoci strategicznej has³a jednolitego rynku
europejskiego oraz promowania rozwoju regionalnego uk³adu w strategii polityki
246
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spójnoci spo³eczno-gospodarczej, zadania te wydaj¹ siê byæ ci¹gle ruchomym, oddalaj¹cym siê celem. Istnieje wiele narodowych barier ujednolicania rynku europejskiego, sporód których najwa¿niejsze s¹ chyba przeszkody w swobodzie przemieszczania siê przede wszystkim ludnoci. Czy jest wiêc mo¿liwy inny wariant
efektywniejszego rozwoju regionów?
Charakterystycznym przyk³adem alternatywnego podejcia do rozwoju regionalnego s¹ postulaty, wynikaj¹ce z raportu Banku wiatowego Europejska integracja, polityka regionalna i rozwój. Zawiera on ocenê, ¿e unijne fundusze strukturalne
nie mia³y znacz¹cego wp³ywu na rozwój regionalny i konwergencjê gospodarcz¹.
W wietle tego raportu, do wzrostu przyczynia³y siê raczej narodowe polityki obni¿ania podatków i zmniejszania nieefektywnych wydatków publicznych, liberalizacja rynków pracy, przyci¹ganie inwestycji zagranicznych i redukowanie transferów uzupe³niaj¹cych dochody, czyli ograniczenia funkcji socjalnych pañstwa. Za
fundusze strukturalne UE zosta³y uznane za mechanizm redystrybucji, maj¹cy bardzo ograniczony wp³yw na trwa³y potencja³ rozwoju beneficjentów248. W zwi¹zku
z tym Unia  wed³ug ekspertów Banku wiatowego, powinna zrenacjonalizowaæ
politykê regionaln¹, a ponadto tak¿e zrezygnowaæ ze Wspólnej Polityki Rolnej, aby
wyzwoliæ wiêcej rodków na nowe priorytety rozwojowe, w tym miêdzy innymi
na badania naukowe i cele innowacyjne. Bud¿et w obecnym kszta³cie nie przystaje
bowiem do obecnych unijnych priorytetów i programów rozwoju w wietle g³ównego celu Strategii Lizboñskiej, aby w 2010 roku gospodarka Unii Europejskiej sta³a siê najbardziej konkurencyjn¹ na wiecie249. Nale¿y podkreliæ, ¿e jest to fundamentalna kwestia tycz¹ca siê polityki unijnej z punktu widzenia optymalnej, miêdzyregionalnej realokacji zasobów. Chodzi bowiem o przewartociowanie obecnych
priorytetów proregionalnej polityki gospodarczej Unii, która mia³aby stymulowaæ
tworzenie przeciwnego kierunku miêdzynarodowych przep³ywów czynników produkcji.
Odnosz¹c siê do sugestii i postulatów nowej geografii ekonomicznej trzeba ju¿
na wstêpie podkreliæ, ¿e liberalizacja obrotu czynnikami produkcji jest jedynie teoretyczn¹ przes³ank¹ sprzyjaj¹c¹ lecz bynajmniej jeszcze nie determinuj¹c¹ optymalizacjê decyzji lokalizacyjnych w ramach ci¹gle poszerzaj¹cego siê jednolitego
rynku europejskiego. Wa¿n¹ rolê w tych decyzjach wydaj¹ siê odgrywaæ bowiem
w Europie (w przeciwieñstwie do Stanów Zjednoczonych) tak¿e inne ograniczenia, zw³aszcza kulturowe, a ponadto, na przyk³ad jêzykowe. Trudno przede wszystkim zgodziæ siê z pogl¹dami, ¿e ³atwiej bêdzie w Europie uelastyczniæ rynki pra248

Bo gdy kto dostaje wsparcie w danym regionie, to brak mu motywacji, aby przenieæ siê w inne miejsce, gdzie jest praca. Zob. Postawiæ diagnozê, wypisaæ receptê (wywiad z profesorem Dariuszem Rosatim), Unia & Polska, nr 16 z 24.10. 2002.
249 Raport opracowa³a powo³ana w 2002 r. grupa ekspertów Banku wiatowego (w której sk³ad wchodzi³ tak¿e D. Rosati) pod przewodnictwem belgijskiego ekonomisty Andre Sapira. Raport ten
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cy, ani¿eli przemieszczaæ pozosta³e czynniki produkcji, tj. kapita³ i wiedzê oraz budowaæ niezbêdn¹ infrastrukturê tam, gdzie jej dotychczas jeszcze nie ma, czyli w s³abiej rozwiniêtych regionach Europy. W przeciwieñstwie do podzia³u pracy w Stanach Zjednoczonych, który w znacz¹cym stopniu ma charakter krajowego (wewn¹trznarodowego) podzia³u pracy, Europa cechuje siê nadal przewag¹ uk³adu
tradycyjnych, miêdzypañstwowych regu³ podzia³u pracy. W wietle dowiadczeñ
europejskiej integracji z licznych powodów, których wyeliminowanie w Europie
nie wydaje siê byæ realne chyba w ci¹gu jeszcze najbli¿szych kilku dekad, nie mo¿na liczyæ na mobilnoæ si³y roboczej na kontynencie europejskim, porównywaln¹ z
mobilnoci¹ na terenie USA. Mimo znacz¹cych postêpów w budowie jednolitego
rynku w Europie, w przeciwieñstwie do USA, nie zniknê³y wszystkie bariery graniczne miêdzy poszczególnymi pañstwami, nadal istniej¹ bowiem liczne i silne,
bardzo ró¿norodne organizmy pañstwowe. G³ównie tego typu, ale nie tylko te, uwarunkowania czêsto jeszcze stanowi¹ o preferowanej przez inwestorów (jako optymalnej) lokalizacji w regionach funkcjonuj¹cych w systemie rynku krajowego ani¿eli miêdzynarodowego, europejskiego. Za zadaniem polityki integracyjnej, której jednym z g³ównych instrumentów s¹ fundusze strukturalne, jest programowe
odwracanie tych tendencji. Chodzi o systematyczne znoszenie dezintegruj¹cych system jednolitego rynku Unii Europejskiej uk³adów narodowych rynków poszczególnych pañstw cz³onkowskich na rzecz integrowania rynku europejskiego.
Mo¿na jednak przypuszczaæ, ¿e w najbli¿szym okresie polityka regionalna Unii
Europejskiej w wiêkszym stopniu uwzglêdni koniecznoæ przezwyciê¿ania wskazanych ograniczeñ. Coraz wyraniej formu³owane s¹ bowiem zastrze¿enia do doktryny, tkwi¹cej w rzeczywistoci pañstwa dobrobytu, którego pole rozwoju wydaje
siê byæ coraz bardziej redukowane. Z krytyki niezadowalaj¹cej efektywnoci unijnej polityki regionalnej wynikaæ mo¿e praktyczna rekomendacja dla polityki gospodarczej, aby podejmowaæ intensywniejsze i bardziej radykalne dzia³ania na rzecz
uwolnienia istniej¹cych przeszkód oraz stymulowania przep³ywów si³y roboczej.
Sporód wielu narodowych barier ujednolicania rynku europejskiego, najwa¿niejsze wydaj¹ siê byæ w³anie przede wszystkim te, tycz¹ce siê swobody przemieszczania siê ludnoci.
Co siê za tyczy innego ze wskazywanych w podejciu neoliberalnym, g³ównego mankamentu aktualnej polityki regionalnej Unii, czyli jej dystrybucyjnej funkcji. Otó¿ warto zwróciæ uwagê, ¿e naczelnym zadaniem wspólnotowej czêci polityki gospodarczej, finansowanej ze róde³ bud¿etu Unii, nie wydaje siê bynajmniej
idea sprawiedliwego (konsumpcyjnego) podzia³u owoców wzrostu gospodarczego poprzez redystrybucjê (jak to najczêciej eksponuj¹ zwolennicy opcji liberalnej),
lecz politykê tê traktuje siê g³ównie jako wyspecjalizowany instrument interwencyjny na rzecz realizacji celów  szeroko rozumianych, modernizacyjnych przekszta³ceñ strukturalnych. Tak wiêc politykê tê mo¿na kojarzyæ w pierwszym rzêdzie z redystrybucj¹ publicznych rodków inwestycyjnych na realizacjê proregionalnych
priorytetów wzrostu gospodarczego  w regionach strukturalnie najs³abszych, które z ró¿nych wzglêdów nie s¹ w stanie w pe³nym zakresie wykorzystaæ swojego
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potencja³u gospodarczego, w tym ludzkiego  w postaci si³y roboczej. Uzasadnieniem dla takiej orientacji polityki regionalnej jest przewiadczenie, ¿e potencjalne
mo¿liwoci wzrostu gospodarczego w skali unijnej s¹ okrelane  a nawet w znacz¹cej mierze determinowane  ograniczeniami tego wzrostu w najs³abszych strukturalnie  regionalnych ogniwach gospodarki Unii Europejskiej.
Niezale¿nie od tego, wobec nie zmniejszaj¹cych siê (w oczekiwanym stopniu)
dysproporcji w poziomach rozwoju regionalnego, przede wszystkim za ze wzglêdu na problemy bud¿etowe (i zwi¹zane z nimi interesy narodowe) dotychczasowych pañstw-donatorów wspólnotowej polityki regionalnej, nale¿y zapewne liczyæ
siê z koniecznoci¹ istotnych modyfikacji i zmian w prowyrównawczej polityce regionalnej w Unii 2527 pañstw cz³onkowskich. Tym bardziej, ¿e przeciwnicy europejskiej polityki regionalnej (kojarzonej w znacznym uproszczeniu z polityk¹ sprawiedliwoci) krytykuj¹ j¹ w sposób w pewnym sensie chyba uprawniony jako
politykê os³abiania mechanizmów rynkowych. Podobnie, raczej nie bezzasadnie,
realizowane dotychczas programy spójnoci, mog¹ byæ oceniane jako hamuj¹ce
proces racjonalnej, optymalnej  rynkowej realokacji zasobów. Nie zmienia to faktu, ¿e unijna polityka spójnoci spo³eczno-gospodarczej promuje równowa¿enie
rozwoju gospodarki europejskiej w wymiarze regionalnym  poprzez w miarê równomierny rozwój regionalnych uk³adów dzia³alnoci gospodarczej.
Z analizy rozk³adu geograficznego lokalizacji firm wynikaæ mo¿e te¿ jeszcze
innego rodzaju uzasadnienie z punktu widzenia racjonalnoci tej polityki. A mianowicie, ¿e polityka regionalna Unii Europejskiej, której celem jest (wed³ug podejcia neoliberalnego  g³ównie) sprawiedliwa dystrybucja rodków na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju dzia³alnoci gospodarczej w regionach, odnios³a
wprawdzie pewne po¿¹dane, aczkolwiek nie w pe³ni zadowalaj¹ce sukcesy. Zmniejszanie dysproporcji rozwoju miêdzy regionami mog³o odbywaæ siê bowiem kosztem
dynamiki wzrostu gospodarczego.
Czy jest mo¿liwe zatem osi¹gniêcie wy¿szej dynamiki wzrostu gospodarczego
w warunkach stymulowania mechanizmów rozwoju biegunów wzrostu? Czy
problemy bezrobocia mog³yby byæ skuteczniej rozwi¹zywane bez hamowania efektu aglomeracji, który postrzegany jest jako jeden z g³ównych argumentów uzasadniaj¹cych obecne transfery regionalne? Mo¿na te¿ rozwa¿aæ, czy unijne transfery
kapita³owe do s³abo rozwiniêtych regionów s¹ jedynym mo¿liwym mechanizmem
rozwi¹zywania, na przyk³ad, problemów rynku pracy. Na te pytania udzielane mog¹
byæ ró¿ne odpowiedzi. Ju¿ samo ich postawienie wydaje siê byæ poszukiwaniem
racjonalnego uzasadnienia dla alternatywnego, bardziej liberalnego podejcia do
wyboru najodpowiedniejszej strategii wzrostu gospodarczego na aktualnym etapie rozwoju procesów integracji europejskiej, z pewnoci¹ w kostruktywnej opozycji do aktualnych priorytetów polityki regionalnej Unii Europejskiej.
Nie wolno tak¿e zapominaæ o pewnych aksjologicznych podstawach polityki
regionalnej Unii, odejcie od których wymaga³oby radykalnego przeorientowania
celów europejskiej integracji, zakotwiczonych konstytucyjnie w unijnych traktatach,
a zw³aszcza w Traktacie o Unii Europejskiej z Maastricht. Chodzi g³ównie o funda-
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mentaln¹ zasadê solidarnoci stanowi¹c¹, ¿e europejska strategia rozwoju regionalnego opiera siê g³ównie na za³o¿eniu, ¿e rozwój nie oznacza wy³¹cznie wzrostu
gospodarczego. G³ównie takie podejcie jest uzasadnieniem dla aktualnych kierunków przemieszczania zasobów miêdzy regionami na odpowiednio du¿¹ skalê.
Tymczasem zwolennicy nowej geografii ekonomicznej preferuj¹ liberalne mechanizmy integracji i wy³¹cznie rynkowe metody podnoszenia potencja³u konkurencyjnoci gospodarki unijnej250, nie bacz¹c na wewn¹trzunijne, miêdzypañstwowe, a tym bardziej regionalne konsekwencje rozk³adu efektów integracji. Byæ mo¿e
obecne, bardziej widoczne ich eksponowanie, dyktowane jest okresow¹ dekoniunktur¹ gospodarcz¹. W ci¹g³ej rywalizacji europejskich i narodowych interesów na
pierwszym plan wysuwa siê bowiem na pocz¹tku obecnej dekady orientacja na
rozwi¹zywanie bie¿¹cych problemów deficytów bud¿etowych i przysz³oci narodowych rynków pracy, zw³aszcza w Niemczech, Francji, we W³oszech, czy Austrii.
Sprzecznoci i kontrowersje odzwierciedlaj¹ce dylematy rozwoju regionalnego
wydaje siê w skali unijnej próbowaæ rozwi¹zywaæ i godziæ, aczkolwiek jak dotychczas, ma³o skutecznie, Strategia Lizboñska, w wietle której najwa¿niejszym celem
powinno byæ wzmacnianie konkurencyjnoci Unii w uk³adzie globalnym. Alternatywne podejcie do realizacji celów strategii wzrostu gospodarczego oznaczaæ wiêc
mo¿e, ¿e zadania (a w lad za nimi tak¿e rodki) obecnej unijnej polityki regionalnej (a ponadto  równie¿ rolnej) powinien przejmowaæ makroekonomiczny, ogólnoeuropejski nurt Strategii Lizboñskiej. W jej ramach rozwa¿ane s¹ nowe priorytety polityki osi¹gania wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego w warunkach stymulowania mechanizmów rozwoju biegunów wzrostu. Strategia ta oznaczaæ te¿
wiêc mo¿e zupe³nie odmienn¹ od dotychczasowej  wy³¹cznie prokonkurencyjn¹
i zdecydowanie prorynkow¹, liberaln¹ koncepcjê rozwoju regionów. Wydaj¹ siê to
odzwierciedlaæ wnioski, wynikaj¹ce ze wspomnianego raportu Banku wiatowego, przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej. Przeciwnicy aktualnej polityki regionalnej Unii Europejskiej zwracaj¹ uwagê, ¿e byæ mo¿e nadszed³ czas na
przyjêcie jej nowej orientacji. Zamiast polityki subsydiowania rozwoju zacofanych
regionów i firm, przenosz¹cych dzia³alnoæ na obszary znajduj¹ce siê w gorszej
sytuacji, postulowan¹ strategi¹ polityki regionalnej powinno byæ zachêcanie firm,
by owszem, przemieszcza³y siê one do takich regionów lecz w sytuacji, kiedy polityka gospodarcza bêdzie jednoczenie zapewniaæ znacznie wiêksz¹ ni¿ obecnie
mobilnoæ si³y roboczej i elastycznoæ rynku pracy.
Generalna linia polityki regionalnej Unii Europejskiej nadal jest podporz¹dkowana zasadom równowa¿enia rozwoju i pañstwa dobrobytu. Jej g³ównym celem jest bowiem ograniczanie nierównomiernoci w rozwoju, wyrównywanie ró¿nic miêdzyregionalnych, uzyskiwanie spójnoci spo³ecznej, gospodarczej i terytorialnej.

250
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4.2. Skutecznoæ unijnej polityki regionalnej
wyznacznikiem rozwoju regionalistycznego nurtu
procesów integracji europejskiej
Rozwa¿ane kontrowersje, tycz¹ce siê alternatywnych priorytetów rozwoju regionalnego nie zaprzeczaj¹ tezie, ¿e Europa jest pionierem nowego typu dzia³alnoci struktur terytorialnych. Strumienie unijnej pomocy finansowej w coraz znaczniejszym zakresie s³u¿¹ celom rynkowym, a nie socjalnym. £¹cznie ponad 90% rodków z funduszów strukturalnych w okresie 20002006 przeznacza siê bowiem na
podnoszenie zdolnoci konkurencyjnych opónionych w rozwoju regionów, w tym
w ponad 1/3 poprzez rozwój infrastruktury, niemal 1/4  na poprawê jakoci zasobów ludzkich i ponad 1/3 na wspieranie otoczenia rolnictwa251. Zadaniem finansowych instrumentów polityki regionalnej jest wiêc g³ównie wspomaganie tworzenia i rozbudowy potencja³ów zdolnoci konkurencyjnych regionów zacofanych,
w tym w szczególnoci przez rozwój dzia³alnoci gospodarczej na obszarach wiejskich. Polityka regionalna Unii Europejskiej systematycznie przejmuje bowiem znaczn¹ czêæ celów i rodków Wspólnej Polityki Rolnej, aby skuteczniej przeciwdzia³aæ
marginalizowaniu roli regionów, w tym tych, w których dominuje rolnictwo.
Na obecnym etapie integracji europejskiej determinuj¹ce znaczenie proregionalnego ukierunkowania unijnej (bud¿etowej) polityki gospodarczej wydaje siê byæ
przes¹dzone g³ównie jej efektywnoci¹, która w znacz¹cym stopniu determinuje
dynamikê procesu rozwojowego tej polityki. Szczególnie wysok¹ efektywnoæ polityki regionalnej w eliminowaniu dysparytetów rozwoju terytorialnych struktur
spo³eczno  gospodarczych potwierdza miernik poziomu PKB na 1 mieszkañca.
Na przyk³ad w latach 19891993 skutecznoæ tej polityki wyra¿a siê w zmniejszeniu dysproporcji miêdzyregionalnych  o 3% oraz o kolejne  jeszcze 5%  w okresie 19941999 (odpowiednio, w stosunku do poprzednich okresów jej programowania). Istotne jest przy tym wyeksponowanie pewnej miary efektywnoci tej polityki w zestawieniu ze skal¹ zaanga¿owanych rodków na realizacjê jej celów. Otó¿
porównanie powy¿szych wskaników z wielkoci¹ rodków bud¿etowych wydatkowanych w powy¿szych okresach planistycznych na te cele (wynosz¹cych odpowiednio 0,3% oraz 0,45% PKB Wspólnoty) wskazuje na osi¹gniêcie imponuj¹cego
wyniku  ponad dziesiêciokrotnie wy¿szego od zaanga¿owanych rodków. Nale¿y podkreliæ, ¿e uzyskany efekt mno¿nikowy dwukrotnie przewy¿sza efekt subwencji na cele specjalne w Stanach Zjednoczonych.
Czêsto przytaczanym dowodem efektywnoci polityki regionalnej jest tak¿e 
jeszcze inaczej mierzona  poprawa wskaników zró¿nicowañ rozwoju regionalnego. Otó¿ w wietle oceny (z 3 lutego 1999 roku) Komisji Europejskiej (zawartej
w VI Raporcie Periodycznym Dyrekcji Generalnej XVI na temat spo³eczno-gospo251
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darczej ewolucji regionów) w okresie 19861996 wskazuje siê na istotne zmniejszenie siê dysproporcji w rozwoju regionalnym. Wyra¿a siê to we wzrocie (z 41 do
50%) redniego poziomu PKB na g³owê ludnoci dziesiêciu najbiedniejszych regionów oraz  z 52 do 59%  najubo¿szych dwudziestu piêciu regionów Wspólnoty.
Jednoczenie analogiczny wskanik redniej zamo¿noci czterech najbiedniejszych
 kohezyjnych krajów, które uzyska³y relatywnie najwiêcej pomocy regionalnej 
Irlandii, Grecji, Portugalii i Hiszpanii  poprawi³ siê z 65 na 76,5% (a na oko³o 78%
w roku 1999)252.
Zwiêkszaj¹cy siê zakres regionalnej orientacji wspólnotowej polityki gospodarczej wydaje siê potwierdzaæ tezê, ¿e tendencja ta jest nastêpstwem skutecznoci tej
polityki w procesie budowy i dojrzewania zliberalizowanego, jednolitego rynku
wewnêtrznego towarów, us³ug, kapita³u i si³y roboczej, który ma s³u¿yæ rozwojowi wymiany handlowej, produkcji i efektywnej alokacji rodków finansowych w skali
nie tylko europejskiej lecz ca³ego wiata.
Proces ten sprzyja ponadto tworzeniu nowego europejskiego ³adu instytucjonalnego, w którym regionalne struktury gospodarcze (w pierwszej kolejnoci te,
które zosta³y konstytucyjnie upodmiotowione) zaczynaj¹ formalnie podejmowaæ
niektóre dotychczasowe funkcje centralnych ogniw (podmiotów) polityki spójnoci spo³eczno-gospodarczej.
Tak wiêc wspólnotowa polityka gospodarcza, finansowana z bud¿etu Unii Europejskiej, jest w coraz szerszym zakresie regionalizowana, gdy¿ jej zasady i mechanizmy s¹ politycznie eksportowane do poszczególnych pañstw cz³onkowskich
 bezporednio na szczebel regionalny. Sprzyja to w niebagatelnym stopniu formowaniu i wzmacnianiu regionalnych systemów ekonomicznych i ich zdolnoci
konkurencyjnych, a wiêc wiedzie do usamodzielniania siê regionów, zarówno w systemach polityczno-administracyjnych poszczególnych pañstw cz³onkowskich, jak
i na scenie miêdzynarodowej  jako nowych aktorów polityki integracyjnej. Inaczej
tê tezê ujmuj¹c, nale¿y dostrzegaæ niezwykle istotny przejaw ogólnego sprzê¿enia
zwrotnego polegaj¹cego na tym, ¿e integracja europejska sprzyja procesom regionalizacji, gdy¿ zasady i mechanizmy unijnej polityki regionalnej wzmacniaj¹ pozycjê struktur regionalnych jako partnerów Komisji Europejskiej  podmiotów polityki gospodarczej Unii Europejskiej. W stosunkach miêdzynarodowych  w skali
co najmniej europejskiej  przek³ada siê to, na przyk³ad, na podejmowanie przez
regiony wspó³pracy o charakterze miêdzynarodowym253. Wspó³praca ta wiedzie
tak¿e do przejmowania przez nowe podmioty  regiony, niektórych dziedzin stosunków miêdzynarodowych zmonopolizowanych dotychczas przez centralne
organy w³adzy pañstwowej. Sytuacja ta wymaga wiêc równie¿ pewnych korekt
w klasycznym podejciu do stosunków miêdzynarodowych.
Niezale¿nie od obserwowanych kierunków rozwoju regionalizacji systemów terytorialnych dzia³alnoci spo³eczno-gospodarczej pañstwa, nieuprawnione i dale252
253
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ko przedwczesne by³oby twierdzenie, ¿e regionalna polityka gospodarcza pozostaje tylko formalnie nadal domen¹ pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej.
Uwzglêdniaj¹c jednak¿e dwie równoleg³e, zbie¿ne tendencje (z jednej strony  rozszerzanie zakresu i charakteru unijnej strukturalnej polityki gospodarczej wzmacniaj¹cej podmiotowoæ regionów, a z drugiej strony rozwijanie aktywnoci regionów jako terytorialnych struktur ekonomicznych, samodzielnie podejmuj¹cych
politykê przekszta³ceñ strukturalnych i sektorowych w regionach) nale¿y wrêcz
udobitniæ niezbêdnoæ daleko id¹cych zmian prawno-instytucjonalnych w tej polityce. Zakres realnej ekonomicznej w³adzy regionów w wielu przypadkach wydaje
siê ju¿ wyprzedzaæ bowiem jej usankcjonowanie prawnopolityczne. Proces ten
wydaje siê byæ nieodwracalny i nieuchronny w rozwoju europejskiej integracji.
W zwi¹zku z tym trzeba zwróciæ uwagê na ignorowanie przez unijn¹ rzeczywistoæ zasady subsydiarnoci, polegaj¹ce na tym, ¿e jest ona w szerokim zakresie
(aczkolwiek w u³omnym trybie  z pomijaniem formalnych kompetencji szczebla
narodowego) wdra¿ana pod wzglêdem gospodarczym, natomiast politycznie jest
blokowana (z istotnymi wyj¹tkami w przypadku g³ównie pañstw federalnych i regionalnych)  w sferze decentralizacji uprawnieñ pañstwa na rzecz regionów. Chodzi
o to, ¿e w coraz wiêkszym stopniu scentralizowana w skali Unii proregionalna
polityka gospodarcza stoi w prawnopolitycznej sprzecznoci z jedn¹ z konstytucyjno-traktatowych zasad tej organizacji, a mianowicie z zasad¹ subsydiarnoci.
Narasta dysonans pomiêdzy deklarowan¹ ideowo-polityczn¹ wizj¹ decentralizacji
uprawnieñ i kompetencji decyzyjnych na rzecz bliskoci obywatela  konsumenta
oraz centralizacj¹ dyspozycji rodkami przeznaczonymi na potrzeby rozwoju regionalnych ogniw uk³adu spo³eczno-gospodarczego. Partnerstwo na poziomie regionalnym promowane przez Komisjê Europejsk¹ wydaje siê w rzeczywistoci byæ
nacechowane w znacznej mierze deklaratywnoci¹ ani¿eli realnym udzia³em przedstawicieli tego szczebla w programowaniu intraregionalnego rozwoju. Jednym
z mo¿liwych wyjanieñ tych rozbie¿noci mog¹ byæ przyczyny wynikaj¹ce z kontrowersyjnych a nawet sprzecznych pogl¹dów na temat roli uk³adu regionalnego
w procesach europejskiej integracji254. St¹d mo¿e wynikaæ równie¿ objanienie przyczyn pewnych niekonsekwencji prze³o¿enia tych zasad i mechanizmów na realia
regionalnej polityki gospodarczej w Polsce.
W Polsce nierzadko mo¿na spotkaæ tradycyjne podejcie (i przywi¹zanie) do
polityki regionalnej jako jednego z g³ównych zadañ scentralizowanej polityki gospodarczej pañstwa, które powinno byæ realizowane na bazie rodków bud¿etu
centralnego. Koncepcja ta eksponuje ekonomiczn¹ niemoc podmiotów uk³adu regionalnego jako argument, ¿e jedyn¹ instancj¹ zdoln¹ do opracowania strategii i prowadzenia racjonalnej polityki rozwoju regionalnego s¹ centralne organy pañstwa.
Za doktrynalne w tej postawie uznawane jest odchodzenie od centralizacji funkcji
pañstwa i ograniczania jego dochodów bud¿etowych, zmniejszaj¹cych (w praktyce ci¹gle jeszcze niejednokrotnie jedynie teoretycznych) mo¿liwoci interwencyj254
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nego rozwi¹zywania problemów rozwoju spo³eczno-gospodarczego poprzez lokowanie publicznych pieniêdzy w regiony zacofane. Teoria ta mo¿e budziæ w¹tpliwoci w konfrontacji ze standardami unijnej polityki gospodarczej preferuj¹cej (i
programowo promuj¹cej) endogeniczne ród³a podnoszenia zdolnoci konkurencyjnej regionów  ju¿ nie w uk³adzie poszczególnych pañstw, lecz w skali ca³ej Unii
Europejskiej. A ponadto koncepcja ta wydaje siê byæ sprzeczna z trendami ograniczaj¹cymi zakres dystrybucyjnych funkcji pañstwa opiekuñczego.
W procesach integracji Europy regionalizacja dzia³alnoci gospodarczej znacznie wyprzedza i toruje drogê regionalizacji politycznej i spo³ecznej. Unijna rzeczywistoæ ekonomiczna, zw³aszcza od lat osiemdziesi¹tych, coraz dynamiczniej weryfikuje realny zakres tradycyjnej polityki gospodarczej pañstwa, na przyk³ad z tego
tylko wzglêdu, ¿e w ramach Unii Europejskiej pañstwo nie mo¿e skutecznie decydowaæ o rozwoju poszczególnych regionów. W zwi¹zku z tym mo¿na nie tylko
stwierdziæ, ¿e pañstwo utraci³o monopol w polityce regionalnej i sta³o siê (obok
Unii, samorz¹dów terytorialnych, jednostek gospodarczych, licznych instytucji, organizacji i wielu innych partnerów ca³ego nowego uk³adu instytucjonalnego) wprawdzie wa¿nym, ale nie jedynym tylko jednym z podmiotów tej polityki. Do stanowienia o pozycji regionu w ramach zarówno poszczególnych pañstw, jak i Unii
Europejskiej, najbardziej predystynowane wydaj¹ siê byæ aktualnie samorz¹dy terytorialne, które przejmuj¹ kluczow¹ rolê w polityce regionalnej. Natomiast sporód zredefiniowanych zadañ pañstwa najwa¿niejsza wydaje siê byæ funkcja koordynacyjna255, gdy¿ rosn¹ca rola unijnej polityki regionalnej wynika g³ównie z jej
efektywnoci w redukowaniu spo³ecznych i ekonomicznych nierównoci miêdzyregionalnych. Od tego za uzale¿nione s¹ perspektywy rozwoju Unii, w ramach
której wzrost gospodarczy jest determinowany w coraz wiêkszym stopniu, zwi¹zanymi z decentralizacj¹ systemu zarz¹dzania gospodark¹, komparatywnymi korzyciami instytucjonalnymi256.
Wydaje siê, ¿e w politycznym kszta³towaniu Unii Europejskiej, regiony wykazuj¹ coraz wiêksze zaanga¿owanie, upatruj¹c w tym swój wa¿ny interes. To w³anie regiony mog¹ byæ jednym z czynników o¿ywienia integracji, nadania temu
procesowi dynamiki w nowych, regionalnych wymiarach. Jest to szczególnie po¿¹dane w sytuacji, gdy miêdzypañstwowe mechanizmy wspó³pracy na rzecz integracji powoli zdaj¹ siê chyba wyczerpywaæ ju¿ swoje mo¿liwoci rozwojowe257. Powsta³a zatem nowa jakoæ europejskiej integracji, która wymaga zdecydowanej decentralizacji przedsiêwziêæ prointegracyjnych, a wiêc nadania polityce integracyjnej nowego kszta³tu, z uwzglêdnieniem rosn¹cej pozycji regionów.
W debatach o skutecznoci i celowoci kontynuowania aktualnej polityki regionalnej Unii Europejskiej zarysowa³y siê g³ównie dwa kierunki. Krytycy tej polityki
255
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wskazuj¹ na jej relatywnie ma³o znacz¹c¹ tzw. wartoæ dodan¹, czyli nisk¹ efektywnoæ oraz podnosz¹ nieracjonalnoæ prowadzenia polityki regionalnej w sposób scentralizowany w skali unijnej. Argumentuj¹, ¿e w³aciwe rozumienie zasady
subsydiarnoci nakazuje, aby polityka regionalna pozostawa³a nie jak dotychczas
w znacz¹cym zakresie w gestii Unii Europejskiej, lecz co najwy¿ej w³adz narodowych, ale przede wszystkim  regionalnych oraz lokalnych. Natomiast zwolennicy
kontynuacji dotychczasowej strategii i narzêdzi polityki regionalnej wskazuj¹ g³ównie na potrzebê zapewnienia jej wiêkszej skutecznoci. I w zwi¹zku z tym proponuj¹ szersze powi¹zanie zasad wykorzystywania rodków z funduszów strukturalnych z zadaniami i celami Strategii Lizboñskiej258. W rozszerzonej Unii Europejskiej rozwa¿ane jest wiêc tak¿e równoleg³e wspieranie policentrycznego rozwoju z
silnymi regionalnymi orodkami wzrostu.
Potrzeba efektywniejszego zaanga¿owania funduszów strukturalnych w warunkach zwiêkszenia dysproporcji rozwojowych wewn¹trz rozszerzonej Unii, wynikaj¹cych tak¿e z wyzwañ globalizacji, stanowi o koniecznoci zdecydowanie wiêkszej
koncentracji na podstawowym celu polityki regionalnej, jakim powinno byæ podnoszenie konkurencyjnoci. Polityka, która ma taki cel, skupia siê na usuwaniu przyczyn zapónieñ, a nie na pozornym likwidowaniu ich objawów. W innym przypadku nastêpstwem wykorzystywania funduszów strukturalnych nie bêdzie widoczne przyspieszenie procesu realnej konwergencji, a ich rola sprowadzaæ siê mo¿e
w pewnym stopniu do przestrzennej redystrybucji dochodów.
Wydaje siê, ¿e w przysz³oci polityki regionalnej Unii Europejskiej jest mo¿liwe
i niezmiernie po¿¹dane rozwa¿enie kompromisowego po³¹czenia tych postulatów
poprzez decentralizacjê zarz¹dzania funduszami strukturalnymi. Komisja Europejska
opracowa³a ju¿ koncepcjê zawierania umów trójstronnych z w³adzami narodowymi i regionalnymi, w których by³yby ustalane cele wykorzystania rodków przekazanych przez Komisjê. Projekt decentralizacji zarz¹dzania funduszami strukturalnymi mia³by byæ realizowany w kolejnym (20072013) okresie programowania259.
Po poszerzeniu Unii Europejskiej ró¿nice w poziomie rozwoju regionów zwiêkszy³y siê ponad dwukrotnie. Wed³ug oceny Komisji Europejskiej, aby w przewidywalnej przysz³oci Unia ponownie sta³a siê jednolitym organizmem, na fundusze
strukturalne trzeba przeznaczaæ przynajmniej 0,45% jej dochodu narodowego (czyli
obecnie oko³o 50 mld euro rocznie). rodki te winny byæ kierowane niemal wy³¹cznie dla dziesiêciu nowych krajów cz³onkowskich.
Komisja Europejska przewiduje te¿, ¿e rozszerzona Unia bêdzie musia³a od 2007
roku zwiêkszyæ pomoc dla najbiedniejszych regionów o 50%, jeli ma zapewniæ
rozwój nowym cz³onkom bez pozbawiania dotychczasowej pomocy najbardziej
potrzebuj¹cych jej regionów ze starej Unii260. Uznanie potrzeby zwiêkszenia po258
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mocy dla rozwoju regionalnego jest optymistyczne dla krajów transformacji, zw³aszcza z punktu widzenia mo¿liwoci redystrybucji rodków bud¿etowych na rzecz
opónionej w rozwoju gospodarki Polski oraz pozosta³ych nowych krajów cz³onkowskich i ich regionów. W wietle projektu unijnego bud¿etu na okres 20072013
nasz kraj ma otrzymywaæ rocznie ponad 10 mld euro subwencji netto, zdecydowanie najwiêcej sporód wszystkich pañstw Unii-25261.

4.3. Podsumowanie ze szczególnym uwzglêdnieniem
wniosków dla Polski
Znajdujemy siê w rzadkim historycznym momencie, w którym technologia i transformacja dzia³alnoci gospodarczej zamazuj¹ linie dziel¹ce narody. Pojawia siê w ten
sposób szansa dla regionów Europy, dla nowych terytorialnych wspólnot gospodaruj¹cych, które w powi¹zaniach sieciowych mog¹ stanowiæ naturaln¹ przeciwwagê dla negatywnych skutków ubocznych dezintegracji, bêd¹cej nastêpstwem
os³abiania pozycji struktur narodowych przez integracjê gospodarki europejskiej.
Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e nie kwestionowane uszczuplanie suwerennoci pañstwa pod wp³ywem integracji gospodarczej oznaczaæ mo¿e jednoczenie erozjê
demokracji. Wynika to z prostego faktu, ¿e w procesie integracji idee demokracji
(jako zasady organizuj¹cej spo³eczeñstwo) mog¹ byæ t³umione przez rynek. Mówi¹c o konsekwencjach integracji dla demokracji nale¿y te¿ pamiêtaæ o skali jako o
jednym z g³ównych wyró¿ników integracji. Jest ona istotna w tym sensie, ¿e jedynie ten, kto mo¿e dzia³aæ w skali europejskiej, gdy¿ posiada odpowiednie instrumenty, mo¿e podejmowaæ decyzje wa¿¹ce w skali europejskiej. Warto w zwi¹zku
tym przypomnieæ, ¿e prekursorzy (teoretycy i praktycy) demokracji twierdzili, ¿e
sprawdza siê ona w niezbyt wielkich spo³ecznociach, w których równoczenie nie
wystêpuj¹ nadmierne rozpiêtoci pomiêdzy jej bogatszymi i biedniejszymi cz³onkami262.
Unijna polityka regionalna demokratyzuje procesy integracji w tym sensie, ¿e
umacnia podmiotowoæ wspólnot regionalnych i lokalnych, a wiêc sprzyja rozwojowi spo³eczeñstwa obywatelskiego. Jednoczenie polityka ta, bêd¹ca przejawem
spo³ecznej solidarnoci, przeciwdzia³a powiêkszaniu siê ekonomicznych i spo³ecznych nierównoci w wymiarze regionalnym. Tym samym unijna polityka regionalna jest form¹ przeciwstawiania siê izolowaniu i marginalizacji s³abszych ekonomicznie wspólnot, a wiêc jest sposobem na rozwi¹zywanie problemów, wynikaj¹cych z radykalizmu rynkowego integracji i socjalnych redukcji. Paradoksalnym
nastêpstwem umacniania regionów Europy w procesach integracji wydaje siê byæ
261

A. S³ojewska By skutecznie konkurowaæ. Komisja Europejska proponuje zwiêkszenie wydatków w latach 20072013, Rzeczpospolita z 11.02.2004.
262 R. Kuniar, Demokratyczne Davos w Warszawie [w:] Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, Warszawa 2001, 266267.
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europeizowanie spo³eczeñstwa obywatelskiego. Stanowiæ o tym mo¿e, m.in. wspó³praca ponad granicami i integracja coraz wiêkszej liczby obywateli ma³ych ojczyzn
w Europie. W procesie regionalizacji Europy ka¿dy obywatel, bez porednictwa
narodowego rz¹du, uzyskuje prawo i wiêksze mo¿liwoci  tak¿e w Brukseli 
wspó³dzia³ania przy kszta³towaniu przysz³oci kontynentu, co urealnia has³o myleæ
globalnie  dzia³aæ lokalnie263.
Nale¿y skonstatowaæ, ¿e nowe warunki dla rozwoju regionalnego w Europie
formowane s¹ w szczególnoci przez dwa równoleg³e procesy. Po pierwsze, jest to
obiektywna tendencja odchodzenia od nacjonalizmu gospodarczego. A po drugie,
w dekadzie lat dziewiêædziesi¹tych nast¹pi³a istotna zmiana w strategii podejcia
do roli regionów, zwi¹zana z wdra¿aniem w ¿ycie demokratyzuj¹cej system w³adzy publicznej  zasady subsydiarnoci. Subsydiarnoæ w odniesieniu do struktur
terytorialnych zobowi¹zuje do czynnego uczestnictwa obywateli w pracy, dzia³alnoci gospodarczej, spo³ecznej oraz w zarz¹dzaniu sprawami wspólnymi, a wiêc
wymaga indywidualnej i zbiorowej aktywnoci, tak¿e w miêdzynarodowych sieciach struktur przedsiêbiorczoci264. Obserwujemy wiêc stopniowe przechodzenie
od instrumentalnego, przedmiotowego traktowania struktur terytorialnych do partnerskiego  upodmiotowionego ich uczestnictwa w integracji europejskiej. Przyk³adem mo¿e byæ opracowana przez Komisjê Europejsk¹ koncepcja zawierania
umów z w³adzami narodowymi i regionalnymi, w których by³yby wspólnie  ju¿
nie dwustronnie lecz trójstronnie  ustalane cele wykorzystania rodków na cele
rozwoju regionalnego265.
W instytucjonalnym systemie wspólnotowego mechanizmu decyzyjnego równoleg³e rozszerzanie kompetencji Unii Europejskiej i regionów wywieraæ bêdzie
wp³yw na ograniczanie uprawnieñ decyzyjnych pañstwa, czyli sprzyjaæ bêdzie europeizacji i federalizacji tej polityki. Poniewa¿ mamy jednak do czynienia z relatywnie nowymi trendami nie wolno pomijaæ pewnych cech kontrowersyjnoci w ocenach konsekwencji i perspektyw rozwoju globalizmu i federalizmu w polityce Unii.
Otó¿ trzeba wnikliwie oceniaæ, czy jest to ju¿ jakociowo nowy typ i etap realizacji
aktywnej  bezporedniej. ponadnarodowej polityki Unii Europejskiej266, czy te¿
jest to ci¹gle jeszcze polityka z dominuj¹cym pierwiastkiem ekonomicznym o charakterze ewolucyjnym.
Niezale¿nie od tych w¹tpliwoci wydaje siê, i¿ postawiona hipoteza badawcza,
¿e regiony w procesie integracji wzmacniaj¹ i dynamizuj¹ rozwój mechanizmów
funkcjonalnych europejskiej integracji, zosta³a co najmniej uprawdopodobniona.
Europeizowanie strategii rozwoju unijnych regionów przek³ada siê na ewolucjê sy263

J. Naisbitt, Megatrendy. Dziesiêæ nowych kierunków zmieniaj¹cych nasze ¿ycie., Zysk i S-ka, Poznañ
1997, 98.
264 M. Kulesza, Zasada subsydiarnoci jako klucz do reform ustroju administracyjnego pañstw Europy rodkowej i Wschodniej (na przyk³adzie Polski) op.cit., 119126.
265 T. Radzimiñska, Nieznana przysz³oæ polityki spójnoci, op. cit.
266 D. Milczarek Pozycja i rola Unii Europejskiej w stosunkach miêdzynarodowych. Wybrane aspekty teoretyczne, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003, 356372.
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stemu instytucjonalnego integracji w Europie, co jest potwierdzeniem zasadnoci
tej czêci tezy, która mówi o podstawowym znaczeniu regionalizacji w procesie integracji. Samo odniesienie do tej tendencji nie jest wprawdzie nowoci¹ w przedmiocie badañ autora, lecz nowy wydaje siê byæ sposób podejcia do niew¹tpliwie z³o¿onej materii wp³ywu regionów Europy na procesy integracji. Polega on na postrzeganiu regionów jako wa¿nych podmiotów na  z natury miêdzynarodowym  jednolitym rynku europejskim, co ujawnia siê, miêdzy innymi tak¿e za porednictwem
ró¿nych form miêdzynarodowej wspó³pracy regionów, rzutuj¹cych na bieg ogólnego procesu integracji. Jeli polityczn¹ aktywnoæ regionów w integracji Europy
mierzyæ lobbingiem, tj. utrzymywaniem cis³ych i bezporednich kontaktów z funkcjonariuszami g³ównych instytucji Unii Europejskiej, mo¿na w przybli¿eniu przyj¹æ, ¿e w procesie tym uczestniczy obecnie aktywnie ponad 300 regionów. Taka jest
w³anie w Brukseli iloæ biur reprezentuj¹cych interesy regionów krajów cz³onkowskich i kandydackich. Ju¿ w 2003 roku swoje gospodarcze misje dyplomatyczne
(biura informacyjne) w Brukseli mia³o ju¿ dziesiêæ wspomnianych wczeniej polskich województw.
Przemiany na poziomie regionów i gospodarki unijnej prowadz¹ niew¹tpliwie
do europeizacji i regionalizacji dzia³alnoci gospodarczej, co nale¿y rozumieæ jako
proces, tendencjê, a nie jako stan osi¹gniêty. Istotne jest podkrelenie, ¿e jest to z pewnoci¹ pocz¹tkowe, niemowlêce stadium rozwoju, wykazuj¹ce wiele sprzecznoci i kontrowersji, za w ¿adnym razie nie uznawane powszechnie zjawisko267. Regionalizacja nie wiedzie bowiem do pe³nej integracji gospodarczej wszystkich regionów  w jeden europejski system gospodarki europejskiej. Udzia³ regionalnych
struktur terytorialnych w procesach jednoczenia Europy zapewnia w pierwszej
kolejnoci lepsz¹ integracjê regionów wy¿ej rozwiniêtych, posiadaj¹cych zdolnoci
konkurencyjne, umo¿liwiaj¹c zwiêkszanie efektywnoci gospodarki unijnej. Regiony,
które nie w³¹czy³y siê jeszcze do tych procesów, stanowi¹ grupê mniej znacz¹c¹.
Pozostawanie czêci regionów na uboczu procesów tworzenia jednolitego rynku
wewnêtrznego mo¿e hamowaæ integracjê oraz opóniaæ formowanie siê rynku ogólnoeuropejskiego. Z analizy wynika, ¿e programowe  w ramach proregionalnej
polityki gospodarczej Unii Europejskiej, w³¹czanie regionów, jako nowych podmiotów  do procesu integracji znacznie ogranicza wiele niepo¿¹danych skutków ¿ywio³owej, rynkowej integracji. Takie postawienie problemu uprawnia jednoczenie do
sformu³owania wa¿nego wniosku, ¿e zmieniaj¹ca tradycyjne funkcje pañstw narodowych integracja mo¿e sprzyjaæ umacnianiu na kontynencie europejskim nowego  regionalnego uk³adu podmiotowego gospodarki i w³adzy publicznej, czyli
budowie unii regionów Europy. St¹d blisko ju¿ do pogl¹du, ¿e regiony Unii Europejskiej mog¹ pe³niæ rolê wa¿nych ogniw przekszta³ceñ i dostosowañ strukturalnych gospodarki do wymogów procesu globalizacji tak¿e w wymiarze ponadeuropejskim.

267

I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w pañstwach cz³onkowskich, op. cit., 732.
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W wietle obserwowanych tendencji rozwoju Europa powoli przestaje byæ Europ¹ wy³¹cznie pañstw narodowych, i mo¿e stawaæ siê równolegle Europ¹ regionów. Model regionalistyczny ma wiêc szansê urzeczywistnienia, gdy¿ spe³nione
s¹ pewne warunki wstêpne dla jego realizacji. Konieczne jest jednak przejêcie inicjatywy przez polityków przekonanych o jego s³usznoci, którzy zaanga¿uj¹ siê
w przedsiêwziêcia wspomagaj¹ce rozwój tych oddolnych, coraz wyraniej dostrzegalnych, obiektywnych tendencji. Racjonalnych przes³anek politycznych i gospodarczych przemawiaj¹cych za procesami regionalizacji jest bowiem znacznie wiêcej ni¿ przeciw nim.
Nale¿y jednoznacznie skonkludowaæ, ¿e na obecnym etapie rozwoju Unii Europejskiej instytucjonalny regionalizm jest jeszcze w pewnym sensie mrzonk¹. Tym
niemniej na p³aszczynie politycznej celem powinno pozostawaæ nadal umacnianie regionów i wiadomoci regionalnej  w sposób elastyczny i pragmatyczny, to
jest zorientowany na ogóln¹ poprawê stosunków miêdzyregionalnych w Unii. Poza
Niemcami i Austri¹, coraz wyraniej w³anie w tym kierunku rozwijaj¹ siê procesy
regionalizacji nie tylko w Belgii, Hiszpanii, W³oszech, lecz tak¿e w innych pañstwach
Unii, na przyk³ad we Francji. Równie¿ w Wielkiej Brytanii decentralizacja ma, miêdzy innymi przeciwdzia³aæ odrodkowym tendencjom, zagra¿aj¹cym trwa³oci Zjednoczonego Królestwa. Po dojciu do w³adzy Partii Pracy w latach dziewiêædziesi¹tych, umocni³o siê mylenie w regionalnych kategoriach, polegaj¹ce przede wszystkim na przekazywaniu czêci centralnych ustawodawczych kompetencji na rzecz
Szkocji, Irlandii Pó³nocnej i Walii268. Modelowymi przyk³adami rozwoju regionalizacji s¹ pañstwa federalne  Niemcy i Austria, aczkolwiek oba te pañstwa s¹ wiadome, ¿e nale¿y wystrzegaæ siê dogmatycznego zalecania swoich w³asnych struktur jako jedynego w³aciwego wzorca ani te¿ traktowania ich rozwi¹zañ systemowo  organizacyjnych jako podstawy ustroju ogólnoeuropejskiego.
Dzia³alnoæ spo³eczno-gospodarcza regionów, mimo wskazañ na wzrost roli tych
podmiotów jako nowych aktorów na arenie miêdzynarodowej, nie jest jeszcze formalnie objêta ¿adnym re¿imem prawnomiêdzynarodowym, nawet w obszarze Unii.
Miêdzynarodow¹ wspó³pracê regionów przewiduje wprawdzie Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht. Chodzi jednak g³ównie o wspó³pracê transgraniczn¹, euroregionaln¹ oraz zacienianie wzajemnych stosunków s¹siaduj¹cych ze sob¹ regionów europejskich. Znoszenie granic dla szeroko rozumianej wymiany gospodarczej umo¿liwia powstawanie (a w wielu przypadkach  reaktywowanie) tzw. euregionów, tj. regionalnych stuktur gospodarczych, które wczeniej nie mog³y funkcjonowaæ, ze wzglêdu na sztuczne systemy barier celnych itp. Warto w zwi¹zku
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Marginalnym zachowaniem i podejciem odradzaj¹cych siê w procesie integracji Europy, zw³aszcza tradycyjnych, historycznych regionów, takich jak Walia, niejednokrotnie przez wieki poddawanych procesowi pozbawiania w³asnej etnicznej, kulturowej i jêzykowej odrêbnoci, wydaje
siê byæ d¹¿enie do odzyskania b¹d uzyskania znacznej niezale¿noci i samorz¹dnoci w ramach
istniej¹cych struktur pañstwowych, a nastêpnie funkcjonowanie w ramach federacji regionów
Europy. Zob. Worall, Walia, National Geographic Polska, nr 6 (21), 2001.
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z tym zwróciæ uwagê, ¿e procesy integracyjne w Europie skutkuj¹ istotnymi przekszta³ceniami uk³adu miêdzynarodowej wspó³pracy w ten sposób, ¿e zanikaj¹ dawne
relacje i powi¹zania handlowe, a powstaj¹ nowe. Na przyk³ad, niemiecki land Badenia-Wirtembergia integruje siê obecnie w wiêkszym stopniu z s¹siaduj¹cymi francuskimi regionami Alzacji i Lotaryngii ani¿eli z odleg³ym regionem Berlina. Pó³nocne regiony W³och  Trydent-Górna Adyga, Lombardia, w wiêkszym zakresie
wspó³pracuj¹ i handluj¹ z krajami alpejskimi Austri¹ i Szwajcari¹ ni¿ z takimi w³oskimi regionami, jak np. Sycylia, Kalabria czy Korsyka. S³owenia prowadzi teraz
bardziej intensywny handel z Austri¹ oraz z W³ochami ani¿eli na przyk³ad z bratni¹ niegdy republik¹ Chorwacj¹.
Na tej podstawie mo¿na dojæ do wniosku, ¿e zachodzi bynajmniej nie domniemane, lecz rzeczywiste, aktywne kreowanie nowego podmiotu dzia³alnoci gospodarczej i nowego aktora miêdzynarodowych procesów integracyjnych w Europie.
W wymiarze ekonomicznym  silne i finansowo rosn¹ce instrumentarium oddzia³ywania polityki bud¿etowej Unii Europejskiej wydaje siê nie tylko dowartociowywaæ ten szczebel podmiotowy, lecz tak¿e stawiaæ na progu XXI wieku w sytuacji uprzywilejowanej  w stosunku do szczebla narodowego pañstw cz³onkowskich UE oraz wobec regionów innych pañstw wiata. Poszukiwane rozwi¹zania
instytucjonalne mog¹ zatem mieæ charakter wyj¹tkowy, dotychczas nie spotykany
zarówno w dziedzinie stosunków miêdzynarodowych, jak i w ca³okszta³cie wielostronnej wspó³pracy pañstw.
Wnioski wynikaj¹ce z analizy rozwoju regionów w warunkach europejskiej integracji mo¿na uj¹æ w szeciu poni¿szych tezach.
1. Istnieje silne uzale¿nienie od unijnej polityki gospodarczej rozwoju gospodarek
regionów zorientowanych na  z natury miêdzynarodowy  rynek unijny. Nie
ma mo¿liwoci efektywnego funkcjonowania polityki rozwoju regionalnego bez
rozwoju miêdzyregionalnej wspó³pracy gospodarczej w Europie.
2. Efekty unijnej polityki gospodarczej wyra¿aj¹ siê we wzrocie liczby regionów
konkurencyjnych, tj. takich, które produkuj¹ w skali przewy¿szaj¹cej znacznie
zapotrzebowanie w³asnego rynku regionalnego i s¹ zdolne do lokowania swoich wyrobów na ponadregionalnych rynkach  krajowym i miêdzynarodowym.
3. Regiony jako podmioty dzia³alnoci gospodarczej s¹ w³¹czone do realizacji celów polityki na rzecz wzrostu gospodarczego. Ten fakt tworzy mo¿liwoci wykreowania szczególnego czynnika, jakim jest mno¿nik rozwoju regionalnego
szczególnie w dziedzinie wspó³pracy gospodarczej regionów z zagranic¹.
4. Pe³nienie przez regiony strategicznych funkcji w nowej strukturze miêdzynarodowego podzia³u pracy wynikaæ mo¿e z podzielenia siê przez pañstwo z regionami zadaniami w dziedzinie zagranicznej polityki gospodarczej pañstwa w ramach Unii Europejskiej.
5. Udzia³ regionów w dzia³alnoci gospodarczej, w tym w miêdzynarodowych obrotach gospodarczych jest dope³nieniem samorz¹dnoci w polityce spo³eczno-gospodarczej. Ma on s³u¿yæ tworzeniu przes³anek dla rozwoju przedsiêbiorczoci
samorz¹dów terytorialnych w ramach jednolitego rynku europejskiego.
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6. Dzia³alnoæ gospodarcza samorz¹du terytorialnego bêdzie wzmacniaæ to¿samoæ
regionu w obliczu unionizacji, europeizacji i globalizacji gospodarki i ¿ycia oraz
standaryzacji kultury.
Na relatywny wzrost pozycji regionów w systemie gospodarki unijnej wp³ywa
ponadto Unia Gospodarczo-Walutowa w ten sposób, ¿e uniemo¿liwia  z tytu³u
wspólnej polityki ponadnarodowej  prowadzenie przez pañstwa cz³onkowskie
polityki pieniê¿nej i kursowej. Tym samym polityka gospodarcza pañstwa traci jednoczenie jeden z wa¿niejszych atutów nadrzêdnoci w stosunku do polityki
gospodarczej prowadzonej w poszczególnych regionach. Zdecydowan¹ wiêkszoæ
eksportu pañstw Unii Europejskiej stanowi obecnie sprzeda¿ na unijnym rynku
wewnêtrznym. Wahania kursu nowej wspólnej waluty nie maj¹ ju¿ wiêc istotnego
wp³ywu na wyniki tego eksportu. Eksport poza strefê euro stanowi jedynie ok.
1516% produkcji, a ten wskanik by³by jeszcze mniejszy, gdyby do eurolandu przy³¹czy³y siê Wielka Brytania, Szwecja i Dania269.
Reasumuj¹c, mo¿na wiêc tak¿e stwierdziæ, ¿e w systemie integracji europejskiej
niektóre g³ówne zadania tradycyjnej polityki gospodarczej pañstwa realizowane s¹
obecnie w zwiêkszaj¹cym siê zakresie przez politykê regionaln¹ przy znacz¹cym
udziale pozosta³ych polityk szczegó³owych oraz polityki konkurencji. Polityka konkurencji na poziomie unijnym mo¿e byæ oceniana jednoczenie jako co najmniej
niekonsekwentna w konfrontacji z zasadami polityki spójnoci spo³eczno-gospodarczej, maj¹cej na celu podwy¿szanie konkurencyjnoci regionów. Subsydia z unijnych funduszów strukturalnych dla regionów mo¿na, bowiem traktowaæ tak¿e jako
zniekszta³caj¹c¹ woln¹ grê si³ rynkowych  alternatywn¹ formê wspomagania poszczególnych sektorów gospodarki i przedsiêbiorstw270. Oznacza to zatem uprawdopodobnienie postawionej hipotezy badawczej, ¿e regiony staj¹ siê nowymi
podmiotami dzia³alnoci gospodarczej, tak¿e w relacjach miêdzynarodowych w Europie w sytuacji, kiedy te stosunki na szczeblu unijnym zosta³y zmajoryzowane przez
politykê regionaln¹. Tak wiêc Unia Europejska oraz jej regiony wydaj¹ siê byæ w
perspektywie nie tylko nowymi podmiotami dzia³alnoci gospodarczej oraz miêdzynarodowych stosunków gospodarczych, lecz regiony mog¹ rozwijaæ siê w kierunku nowego, dodatkowego szczebla instytucjonalnego oraz nowego ogniwa strukturalnego systemu politycznego Europy. Przed badaczami tego obszaru zjawisk spo³eczno-gospodarczych staj¹ wiêc kolejne problemy, z którymi do tej pory nie mielimy do czynienia.
Istniej¹ cis³e zale¿noci miêdzy integracj¹ europejsk¹, a regionalizacj¹ naszego
kraju oraz nowym systemem dzia³alnoci gospodarczej i wspó³pracy w Europie.
269

A. Alesina, F. Giavazzi, Troskê o poziom kursu Europejczycy powinni pozostawiæ rynkom walutowym.
Rêce precz od silnego euro, Rzeczpospolita z 22.05.2003.
270 W. Molle, Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Gospodarcza NSZZ
Solidarnoæ, Gdañsk 1995, 363372; K. Gloede, Regionale Strukturpolitik und internationaler Standortwettbewerb [w:] Z. Miko³ajewicz (red.), Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000, 61.
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Rzeczywistoci¹ dowiadczan¹ tak¿e przez polskie regiony ju¿ od kilku lat jest
oddzia³ywanie bezporedniej presji konkurencyjnej ze strony innych europejskich
regionów. W tej sytuacji wydaje siê byæ pozytywn¹ dla Polski, korzystn¹ okolicznoci¹, ¿e Unia Europejska stosuje politykê gospodarcz¹, której g³ównym zadaniem
jest zwi¹zanie transferu pomocy strukturalnej ze wspieraniem dzia³añ odgrywaj¹cych decyduj¹c¹ rolê w promowaniu zdolnoci konkurencyjnych regionów. Wiadomo bowiem, ¿e w³aciwe zaopatrzenie w infrastrukturê o wysokim standardzie
pozostaje niezbêdnym warunkiem rozwoju regionalnego tak¿e, a byæ mo¿e nawet
przede wszystkim, w sferze rozwoju eksportu i stosunków gospodarczych z zagranic¹. Zatem priorytetem musi staæ siê finansowanie rozwoju transeuropejskich
sieci transportowych, telekomunikacyjnych i energetycznych oraz ich po³¹czeñ z sieciami regionalnymi. Niski obecnie poziom infrastruktury powa¿nie utrudnia firmom z Europy rodkowej i Wschodniej, w tym i polskim, konkurowanie z firmami funkcjonuj¹cymi w innych krajach, w tym przede wszystkim na terenie Unii
Europejskiej. Nie ulega te¿ w¹tpliwoci, ¿e wywiera to negatywny wp³yw na rozwój miêdzynarodowej wymiany handlowej. Z analiz ekspertów Komisji Europejskiej wynika, ¿e do 2015 roku transport towarów wewn¹trz krajów Europy rodkowej i Wschodniej zwiêkszy siê o 4070%, w tym drogowy transport towarów na
obszarze tych krajów wzronie o 8593%271.
W kszta³towaniu nowej filozofii rozwoju regionalnego w Polsce w warunkach
europejskiej integracji mo¿na sformu³owaæ cztery podstawowe zasady.
1. Zamiast dotychczasowej doktryny braku w bud¿ecie pañstwa rodków na cele
rozwoju regionalnego oraz stosowania zunifikowanego systemu stymulowanych
odgórnie form i kierunków tej aktywnoci i maksymalnego ograniczania mo¿liwoci samodzielnych powi¹zañ gospodarczych z zagranic¹, nale¿y pozostawiæ
regionom swobodê w rozwoju ich miêdzynarodowej dzia³alnoci gospodarczej,
doborze partnerów, modeli i form organizacyjnych wspó³pracy w Europie  stosownie do regionalnych uwarunkowañ i preferencji. Zasada ta mo¿e stworzyæ
szansê racjonalizacji i optymalizacji wykorzystania regionalnych zasobów.
2. Ju¿ sama wiadomoæ mo¿liwoci wyboru i ponoszenia odpowiedzialnoci za
te wybory mo¿e stanowiæ skuteczny bodziec do poszukiwania i uruchamiania
innowacyjnych rozwi¹zañ regionalnych, rozbudzania aktywnoci regionu w skali
europejskiej. Bêdzie to te¿ mieæ o wiele szersze znaczenie  ustrojowe, znamionuj¹ce przesuniêcie akcentów budowy nowego ³adu od góry, na rzecz oddolnych mechanizmów przedsiêbiorczoci struktur terytorialnych.
3. Umo¿liwienie regionom rozwoju w sieciach europejskich struktur przedsiêbiorczoci wydaje siê byæ tak¿e w³aciw¹ drog¹ promowanego przez Uniê Europejsk¹
szerszego w³¹czania regionów do procesów europejskiej integracji w systemie
osi¹gania tzw. spójnoci spo³eczno-gospodarczej272.
4. Wa¿nymi kryteriami oceny rozwoju regionu powinny byæ  poziom regionalnego PKB oraz stopieñ otwarcia gospodarki na wspó³pracê miêdzyregionaln¹ w Eu271

J. Bielecki, Ratunek przed zawa³em, Rzeczpospolita z 1819.09.1999.
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ropie. Tym bardziej, ¿e jak wynika z analiz, ród³em (byæ mo¿e jedynym, a z ca³¹ pewnoci¹ bardzo wa¿nym) wzrostu gospodarczego w Polsce jest w ostatnich latach eksport. A ponadto handel zagraniczny postrzegany jest jako g³ówny kana³ oddzia³ywania procesów integracyjnych273.
Polska, formu³uj¹c priorytety swojej polityki w ramach cz³onkostwa w Unii Europejskiej, powinna braæ pod uwagê tak¿e powy¿sze konkluzje. Strategia uwzglêdniaj¹ca komplementarnoæ i wynikaj¹c¹ zeñ potrzebê partnerstwa szczebla narodowego i regionalnego by³aby zapewne dobrze przyjêta zarówno przez sam¹ Uniê,
jak i przez europejskie regiony. Unia nie jest zainteresowana istnieniem s³abych
pañstw cz³onkowskich. Lecz tak¿e nie le¿y w jej interesie istnienie pañstw scentralizowanych, w których aktywnoæ regionów jest t³umiona przez stolicê. Z dowiadczeñ na przyk³ad, Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii wynika, ¿e wst¹pieniu do Unii
towarzysz¹ silne zmiany decentralizacyjne w ramach pañstwa. Regiony, wczeniej
zuniformizowane i podporz¹dkowane silnej w³adzy centralnej, wydaj¹ siê powoli
odzyskiwaæ swój g³os. W wietle niektórych opinii samych regionów, na przyk³ad,
Szkocji czy Katalonii, ich g³ównym punktem politycznego odniesienia staje siê Bruksela w coraz wiêkszym stopniu  z uszczerbkiem dla Londynu czy Madrytu. Nie
wiadomo, czy w odleg³ej przysz³oci z podobnymi trendami nie bêdziemy mieli
do czynienia tak¿e w Polsce274. Aczkolwiek trzeba przyznaæ, ¿e w aktualnej sytuacji niezmiernie trudno jest oceniaæ pozycjê polskich województw w Europie i kreliæ perspektywy ich rozwoju. Mo¿na jedynie przewidywaæ ich ogólne kierunki
dzia³alnoci gospodarczej, wynikaj¹ce z cz³onkostwa Polski w Unii.
Polska, jako kraj o obszarze i liczbie ludnoci porównywalnych do Hiszpanii,
a nawet W³och, mo¿e tak¿e rozwijaæ siê podobnie proregionalnie, w nowej strukturze podzia³u terytorialnego z 16 województwami, dziêki dodatkowym mo¿liwociom, wynikaj¹cym z dynamiki regionalizacji procesów dzia³alnoci spo³ecznogospodarczej. Sprzyjaæ temu mo¿e efektywne zagospodarowanie pomocy z unijnych funduszów strukturalnych oraz rozwijanie bezporedniej miêdzynarodowej
wspó³pracy gospodarczej regionów. Relatywnie du¿e województwa s¹ bowiem
odpowiednimi partnerami dla, na przyk³ad, landów niemieckich, chocia¿by w kwestiach wspó³pracy transgranicznej. Wspó³praca ta mo¿e okazaæ siê równie¿ korzystna
dla polskiego ¿ycia politycznego, gdy¿ bêdzie ona nie tylko umacniaæ funkcje podmiotowe regionów, lecz tak¿e struktury spo³eczeñstwa obywatelskiego. A ponadto
mo¿e przyczyniaæ siê do kszta³towania wy¿szej jakoci polskich elit, które bêd¹
musia³y sprawdzaæ swe polityczne i administracyjne umiejêtnoci na wy¿szych
272

B. Wo, Przedsiêbiorczoæ struktur terytorialnych (uwarunkowania rozwoju w ramach UE), [w:] Z.
Knecht (red.), Polskie przedsiêbiorstwo na rynku Unii Europejskiej, Wyd. Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania Edukacja, Wroc³aw 2003, 5174.
273 K. Marczewski, Kierunki zmian w handlu zagranicznym Polski po przyst¹pieniu do Unii Europejskiej,
Ekonomista, nr 2, 1993.
274 R. Kuniar, Wstêp, [w:] Rocznik Strategiczny 2000/2001. Przegl¹d sytuacji politycznej, gospodarczej i
wojskowej w rodowisku miêdzynarodowym Polski, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa
2001.
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szczeblach zarz¹dzania publicznego nie tylko w kraju, lecz tak¿e w strukturach Unii
Europejskiej275.
Reasumuj¹c próbê oceny mechanizmów dzia³alnoci gospodarczej regionów w
ramach Unii Europejskiej i ich zwi¹zków z unijn¹ polityk¹ regionaln¹ nale¿y zwróciæ
te¿ dodatkowo uwagê, ¿e dopóki Unia nie bêdzie w stanie przekonuj¹co przedstawiæ d³ugoterminowych korzyci wynikaj¹cych z nowej koncepcji rozwoju tej dzia³alnoci, mo¿e istnieæ niechêæ i opór wobec integracji na poziomie lokalnym i regionalnym. Zw³aszcza miêdzynarodowy wymiar stosunków gospodarczych w unijnej strategii rozwoju regionalnego odgrywaæ bêdzie znaczniejsz¹ rolê w tworzeniu
nowej Europy tylko wtedy, gdy tym aspektom rozwoju powiêci siê co najmniej
tyle samo uwagi, co ogólnym priorytetom polityki regionalnej. Trzeba jednak przyznaæ, ¿e ewentualne przygotowanie tej strategii przez Uniê jest zadaniem trudnym
tak¿e dlatego, ¿e nie wydaje siê byæ ono jeszcze nawet zdefiniowane. Tym bardziej,
¿e in statu nascendi znajduje siê proces redefinicji samej polityki regionalnej. Jak
pokazuje praktyka, mo¿na oczekiwaæ ze strony najbogatszych pañstw UE zwiêkszonego oporu wobec realokacji w latach 20072013 znacz¹cych zasobów unijnych
rodków bud¿etowych na szczebel regionalny nowych krajów cz³onkowskich z regionu Europy rodkowo-Wschodniej. Jednak¿e w d³u¿szym okresie rozstrzygniêcie takie na korzyæ tych krajów i ich regionów wydaje siê nieuniknione. W tej sytuacji szczególnie niezbêdne jest eksponowanie szans i zagro¿eñ dla dotychczasowych celów polityki regionalnej, zw³aszcza w zakresie jej powi¹zañ z rozwojem
wspó³pracy gospodarczej z zagranic¹, wynikaj¹cych z przewidywanych trendów
zmian pozycji regionów w Europie.
Przebudowa porz¹dku politycznego Europy ukszta³towanego po II wojnie wiatowej prowadzi do znacznej reorganizacji i przewartociowañ europejskiej przestrzeni, do jakociowych zmian nie tylko uk³adów miêdzypañstwowych ale tak¿e
pozycji i relacji oraz powi¹zañ struktur regionalnych. W zwi¹zku z tym nale¿y odnieæ siê tak¿e jednoznacznie do tezy malej¹cej roli pañstwa w integruj¹cej siê Europie. Otó¿ pozycja pañstw w warunkach globalizacji zmniejsza siê nie tylko w Europie, ale na ca³ym wiecie. Relatywnie coraz bardziej maleje ranga nawet takiego
kolosa pañstwowego jak Stany Zjednoczone. Co siê tyczy ograniczania funkcji pañstwa w Unii Europejskiej  z jednej strony na rzecz struktur ponadnarodowych, a z
drugiej strony  na rzecz regionów i innych jednostek uk³adu regionalnego, to trzeba
zauwa¿yæ, ¿e wydaje siê to byæ powolna, stopniowa, obiektywna tendencja rozwojowa procesów europejskiej integracji w kierunku struktur federalnych. Nie jest
zatem w ¿adnej mierze uprawnione przeciwstawianie uk³adu regionalnego pañstwu narodowemu, gdy¿ struktury terytorialne, niezale¿nie od systemu politycznego pañstw cz³onkowskich mog¹ byæ jedynie ogniwami konstrukcyjnymi systemu w³adzy publicznej i administracji pañstwa. Utrzymywanie, ¿e rozp³ywanie siê
275

G. Calzoni, Od systemu scentralizowanego zarz¹dzania regionów do systemu samorz¹dów terytorialnych w krajach postkomunistycznych. Przypadek Polski, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 3, 1994.
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(i jakoby obumieranie) pañstw w strukturze Unii Europejskiej mo¿e byæ nastêpstwem wzrostu roli uk³adu regionalnego sugeruje b³êdny zwi¹zek przyczynowoskutkowy. Tym niemniej trudno nie dostrzegaæ, ¿e pañstwa cz³onkowskie, spêtane
coraz bardziej wiêzami ekonomicznymi, maj¹ coraz mniejsze pole do podejmowania rywalizacji i wspó³zawodnictwa miêdzy sob¹ na gruncie ekonomicznym. Tak
wiêc jedn¹ z nielicznych platform zwiêkszania potencja³u konkurencyjnoci wydaje siê byæ tzw. szczebel regionalny. Ogniwa uk³adu regionalnego, rozumiane jako
w miarê samorz¹dne, samowystarczalne, a wiêc generuj¹ce nadwy¿kê ekonomiczn¹, okazuj¹ siê byæ jednym z wa¿niejszych uk³adów strukturalnych, które
mog¹ stanowiæ o losach, o powodzeniu w rozwoju procesów europejskiej integracji. Jednoczenie zak³ócenia w funkcjonowaniu tego uk³adu strukturalnego
mog¹ tworzyæ najwiêksze zagro¿enie dla spójnoci spo³eczno-gospodarczej Unii
Europejskiej.
Tym niemniej fundamentalizm w polityce regionalnej Unii Europejskiej wynika
z mylenia nadal w kategoriach interesu narodowego, który na stosunki miêdzynarodowe przek³ada siê w rywalizacjê pomiêdzy pañstwami. Ci¹gle jeszcze zasadê terytorializmu traktuje siê jako podstawê si³y pañstwa. Tymczasem wiadomo,
¿e jest to rozumienie suwerennoci narodowej w wydaniu dziewiêtnastowiecznym,
prze³amywanym programowo w procesach integracji europejskiej. Coraz powszechniej dostrzegane s¹ sprzecznoci tego rodzaju polityki, jej anachronicznoæ, a nawet niedorzecznoæ mylenia kategoriami etnicznej czy terytorialnej jednoci pañstwa, którego granice w ramach Unii Europejskiej niejednokrotnie praktycznie maj¹
znaczenie ju¿ tylko na mapach. W rzeczywistoci nikt ich ju¿ nie chroni wewn¹trz
Wspólnot Europejskich, ani tym bardziej nie istniej¹ one dla przep³ywów gospodarczych, a wiêc dla towarów, us³ug, kapita³u, technologii czy osób. Mo¿na wiêc
raczej mówiæ o jednolitoci przestrzeni zarówno gospodarczej, ludzkiej czy nawet
terytorialnej, lecz ju¿ nie w stosunku do poszczególnych pañstw lecz do grupy
pañstw w Europie w ramach g³ównie Unii Europejskiej, a nawet znacznie szerzej 
w odniesieniu do stref wolnego handlu i unijnego procesu rozszerzeniowego. W takiej sytuacji wy³¹cznie mentalno-ideologiczny paradygmat o nowej roli regionów
na obecnym etapie europejskiej integracji  ze wzglêdu na praktyczne konsekwencje, móg³by nawet tworzyæ nie tylko zak³ócenia, ale nawet zagro¿enia rozwojowe i
pewnego rodzaju straty.
Regionalizacja nie jest jeszcze postrzegana jako operacyjny model dla reform instytucjonalnych Unii Europejskiej276. Nie proponuje ona tak¿e ¿adnej oczywistej
recepty na eliminowanie niedomagañ w funkcjonowaniu w Unii politycznych
mechanizmów demokracji. Nie ma ¿adnej pewnoci, ¿e utworzona na bazie wzmocnionych instytucjonalnie regionów Unia by³aby instytucj¹ organizacyjn¹ bardziej
276

E. Frey, Regionalismus in der EU: politische Chancen und Hindernisse für ein Europa der Regionen
[w:] G. Strejcek, M. Theil (Hrsg.), Regionalisation in Österreich und in Europa, Wien, WUV-Verl.,
1996, 46.
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przejrzyst¹, bli¿sz¹ obywatela i bardziej wra¿liw¹ wobec jego problemów i interesów. Trudno jednak nie dostrzegaæ ewolucji struktur poszczególnych pañstw europejskich, polegaj¹cej tym, ¿e nawet niektóre pañstwa do tej pory unitarne wydaj¹
siê uznawaæ za wskazan¹ decentralizacjê zarz¹dzania terytorialnego i regionalizacjê dzia³alnoci spo³eczno-gospodarczej, a nawet systemu politycznego277.
Podobnie z procesu dojrzewania jednolitego europejskiego rynku kontynentalnego, który wp³ywa dezintegruj¹co na systemy rynków narodowych pañstw cz³onkowskich wynika, ¿e niezbyt odleg³y wydaje siê byæ prawdopodobnie czas formowania nowego systemu rynków gospodarek regionalnych w Europie  rynku Europy regionów. Warto te¿ zwróciæ uwagê, ¿e najwy¿ej rozwiniête regiony Europy
mog¹ byæ zaczynem powstaj¹cych nowych osi rozwoju interregionalnego w ramach
ju¿ funkcjonuj¹cej (i intensywnie wspieranej finansowo przez Uniê Europejsk¹) transgranicznej wspó³pracy euroregionalnej. Koncepcja rozwoju euroregionów koresponduje z wizj¹ Europy regionów.
Na zakoñczenie oceny tendencji i perspektyw rozwoju struktur regionalnych w
Europie nale¿y skonstatowaæ, ¿e nowe funkcje regionów w systemie europejskiego podzia³u pracy mog¹ przyczyniaæ siê do usprawnienia zarz¹dzania sfer¹ gospodarki, a poprzez to pog³êbiaæ i dynamizowaæ procesy integracyjne. Rozwój regionów bêdzie te¿ sprzyjaæ utrwalaniu regionalizmu ekonomicznego, który mo¿e
stanowiæ fazê poredni¹ na drodze do regionalizmu ustrojowego, a tak¿e stanowiæ
cie¿kê dochodzenia do etapu przejciowego przed powstaniem federalnej struktury systemu politycznego Unii Europejskiej. Warto sobie uwiadomiæ, ¿e wariantem alternatywnym  wobec struktury federalnej Unii Europejskiej, w której realne
funkcje ustawodawcze realizowa³by Parlament Europejski, a nie jak to jest obecnie
 rz¹dowi funkcjonariusze z poszczególnych pañstw cz³onkowskich  rozwoju procesów integracji w Europie wydaje siê byæ ponowna nacjonalizacja278, b¹d utworzenie lunej struktury konfederacyjnej, czyli bezzêbnej Europejskiej Ligi Narodów.
Unia regionów Europy, jako jedna z realnych cie¿ek i wa¿nych platform procesów integracyjnych mo¿e byæ zatem szans¹ i dobrym przyk³adem nie tylko dla
Europy  w ograniczaniu negatywnych skutków procesu globalizacji. A ponadto
Unia regionów Europy jako trzeci  rodkowy, obok pañstw narodowych i szczebla
brukselskiego  poziom integracji, mo¿e staæ siê wa¿nym zapasowym kluczem
 podobnie jak wspólny pieni¹dz  do politycznego zjednoczenia kontynentu, miêdzy innymi tak¿e ze wzglêdu na dziwacznoæ (brak demokratycznej legitymizacji) dla alternatywnego mechanizmu tworzenia obecnej hybrydalnej konstrukcji europejskiego zwi¹zku pañstw.
277

G. Gorzelak, B. Ja³owiecki, Dylematy europejskie, [w:] P. Buczkowski, K. Bondyra, P. liwa (red.),
Jaka Europa? Regionalizacja a integracja, Wydawnictwo Wy¿szej Szko³y Bankowej, Poznañ 1998,
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