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POLITYK A REGION A LN A  PO LSK I 

W P R O C E SIE  IN T E G R A C JI Z  UNIĄ E U R O PE JSK Ą

D ostosow ania do  Unii Europejskiej (UE) są najważniejszym uw arun-

kowaniem rozwoju regionalnego naszego kraju o charakterze zewnętrz-

nym. Znaczenie integracji Polski z UE wynika z systematycznie rosnącej 

globalizacji gospodarki oraz konkurencji pomiędzy trzem a kon tynen tal-

nymi ugrupow aniam i gospodarczym i, którym i są: U nia Europejska, N A F -

TA  oraz państw a Dalekiego W schodu -  Azji skupione w okół Jap o n ii1. 

Należy podkreślić, że dla Polski nie m a alternatyw y dla integracji z Unią 

Europejską, ze względu na fakt, że organizacja ta  jest zasadniczym  ele-

m entem  przestrzeni europejskiej i stanowi podstaw owy składnik struktury  

gospodarki E uropy2. Obecnie około 70% obrotów  handlu zagranicznego 

i powiązań gospodarczych naszego kraju odbyw a się z państwami UE. 

Przy tym , po zjednoczeniu Niemiec polska granica zachodnia stała się 

jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. G eograficzna bliskość 

Polski i węzłowych obszarów  Unii jest istotnym  czynnikiem rozwoju re-

gionalnego kraju. W arto  dodać, że aby ten rozwój dokonał się jak  naj-

szybciej i przyniósł oczekiwane efekty, polityka regionalna Polski pow inna 

być prow adzona według zasad zbliżonych do przyjętych w Unii Europejs-

kiej i powinny jej przyświecać cele zbieżne z celami wspólnotowej polityki 

regionalnej.

* Mgr, doktorantka w Katedrze Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych 

we Wrocławiu.

1 L. T h u r o w ,  Head to Head. The Coming Economic Battle among Japan, Europe and 

America, William M orrow and Company, New York 1991

2 J. С о I e, F. С o l e, The Geography oj the European Community, Routledge, London-New 

York 1993.



Om ówienie problem atyki, związanej z przystosowaniem  polskiej polityki 

regionalnej do  wymogów Jednolitego R ynku Europejskiego, wym aga zary-

sow ania historii kształtow ania się polityki regionalnej w E urop ie i jej 

wpływu na teraźniejszość.

Elem enty polityki regionalnej na naszym kontynencie spotykam y już wc 
wczesnym Średniowieczu, kiedy to  poszczególni władcy starali się za pom ocą 
systemu przywilejów, instrum entów , zadań, preferencji podatkow o-celnych 
i prowadzenia planowania osadnictwa przyspieszać rozwój słabo zaludnionych 
i zagospodarow anych obszarów  swoich państw 3. W późniejszym okresie 
zrezygnowano z takiej formy oddziaływania na struk tu rę i przestrzenny 
poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Rozwój poszczególnych regionów 

m iał bardziej przypadkow y charakter i był w znacznej mierze w arunkow any 
zasobam i przyrodniczym i czy zasobam i siły roboczej, rzadziej natom iast był 
efektem  celowej polityki gospodarczej. Związane to było przede wszystkim 
z narasta jącą  dom inacją liberalizm u gospodarczego i przekonaniem , iż 

najlepszym m echanizm em  alokacyjnym  jest m echanizm rynkowy. Pewna 
zm iana postawy nastąpiła dopiero w X X  w. D ruga wojna światowa i wczesny 
okres powojenny osłabiły zainteresowanie problem am i rozwoju regionalnego, 
co związane było ze skupieniem uwagi na odbudowie gospodarki ze zniszczeń 

wojennych. Procesy sam orzutnego rozwoju, k tóre nasiliły się w drugiej 
połowie lat pięćdziesiątych, uwidoczniły narastające dysproporcje regionalne 
i lokalne problem y społeczno-ekonom iczne. N ajbardziej dotkliw e skutki 
tych dysproporcji zaczęły ujawniać się w latach sześćdziesiątych w formie 
nadm iernego rozrostu wielkich aglomeracji, zacofania oddalonych od centrów 
adm inistracyjnych regionów peryferyjnych, wyludniania obszarów  górskich, 
narastania problemów socjalnych w regionach starej industrializacji, wysokiego 

bezrobocia i ubożenia ludności regionów zacofanych i depresyjnych. S tarano 
się tem u przeciw działać poprzez intensyfikow anie narodow ych polityk 
regionalnych oraz rozwijanie i doskonalenie wspólnej polityki regionalnej. 
D o głównych instrum entów  umożliwiających realizacje tych działań należały 
„różne formy finansow ania akcji przestawiania działalności gospodarczej 
w regionach, wznoszenie budynków  przemysłowych, rozwijanie sfer przem ys-
łow ych, »ognisk i biegunów  w zrostu« , p rodukcji now ych w yrobów ” *. 
Przedsięwzięcia te były koordynow ane i w spom agane finansow o przez 

jedyną wspólną instytucję ukierunkow aną na rozwój regionalny i pow ołaną 
do życia T rak ta tem  Rzymskim, jak ą  był Europejski Bank Inwestycyjny 

(EBI). Jego działalność, polegająca na udzielaniu poręczeń i pożyczek dzięki

3 А. В e с 1 a, Współpraca samorządowa i regionalna w Europie, artykuł z I Konferencji 
naukowej na temat „Problemy integracji Polski z Unią Europejską” organizowanej przez ЛЕ 
we Wrocławiu i Urząd Miejski w Wałbrzychu. Wałbrzych 14-15.12.1998, s. 31.

4 L. C i a m a g a ,  E. L a t o s z e k ,  K. M i c h  a ł o  w sk a - G o r y  w o d  a, L. O r ę z i a k ,  
E. T e i c h m a n n ,  Unia Europejska, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1998, s. 125-126.



zasobom  w łasnym 5 oraz środkom  finansowym  zdobyw anym  na rynkach 

kapitałow ych, m iała przyczynić się do waloryzacji regionów słabiej roz-

winiętych, tw orzenia nowych i m odernizacji istniejących przedsiębiorstw  

oraz do realizacji projektów  posiadających znaczenie dla wielu państw  

członkow skich. Podstaw ą tych projektów  były raporty  sporządzane przez 

Parlam ent oraz Komisję Europejską, wskazujące na potrzebę podejm ow ania 

wspólnych działań w kierunku aktywizow ania i harm onizow ania rozwoju 

regionalnego®. Spośród dokum entów  Parlam entu Europejskiego dotyczących 

polityki regionalnej należy wymienić przede wszystkim7:

-  Raport M otte’a (9 m aja 1960 r.), proponujący utworzenie kom itetu 

konsultacyjnego ds. regionalnych i podjęcie prac nad program em  europejskiej 

polityki regionalnej;

-  Raport B irkelbacha (17 grudnia 1963 r.), dom agający się oddania do 

dyspozycji Komisji specjalnych środków  finansowych przeznaczonych na 

politykę regionalną oraz utw orzenia centralnego biura dokum entacji eu ro-

pejskiej i poszerzenia kontaktów  z lokalnymi organam i sam orządowym i;

-  Raport Rossiego (9 października 1964 r.), wskazujący na konieczność 

odejścia od postrzegania polityki regionalnej jako  wyłącznie wewnętrznej 

sprawy państw  członkowskich i na  potrzebę podjęcia prac nad europejskim  

planem  zagospodarow ania przestrzennego precyzującym cele do osiągnięcia 

w każdym  regionie;

-  Raport Bersaniego (23 m aja 1966 r.), form ułujący sugestie dotyczące 

trak tow ania wspólnotowej polityki regionalnej jak o  ukierunkow anej prze-

strzennie europejskiej polityki ekonom icznej i proponujący  utw orzenie 

specjalnego funduszu o przeznaczeniu regionalnym.

Jak  m ożna zauważyć, polityka regionalna stała się jedną z podstaw  

W spólnoty. Cel harm onijnego rozwoju został już wyrażony w pream bule 

do T rak ta tu  Rzymskiego a następnie pow tórzony w art. 2 tegoż trak ta tu  

i rozwinięty w art. 3. Z  kolei art. 130A Jednolitego A ktu  Europejskiego, 

stanow iącego uzupełnienie T rak ta tu  Rzymskiego, stwierdza, iż W spólnota 

w szczególności stawia sobie za cel „zmniejszenie rozpiętości pomiędzy 

różnym i regionam i i opóźnienia regionów mniej uprzywilejowanych” 8. W raz

5 W chwili powstania EBI zoslal wyposażony w kapitał własny, wniesiony przez kraje

członkowskie (w wysokości 1 mld ecu), który następnie sukcesywnie podnoszono. Udział ten

został uzależniony od reprezentowanego przez dany kraj potencjału gospodarczego.

8 Wcześniej, w roku 1958, utworzona w łonie Rady Europy Konferencja Władz Lokalnych 

na swojej drugiej sesji zwróciła uwagę na ryzyko niekorzystnych implikacji regionalnych 

procesu integracji europejskiej. Parlament Europejski w 1973 r. utworzył natom iast Komisję 

polityki regionalnej i transportu, która w 1979 r. podzielona zostala na dwie oddzielne komisje: 

polityki regionalnej i zagospodarowania przestrzennego oraz transportu.

1 I. P i e t r z y k ,  Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, 

Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2001, s. 65.

" А с te Unique Europeen signe a Luxembourg te 17 fevrier 1986 et a La Haye le 28 fevrier 1986.



z pow staniem  JA E umocnił się nowy trójszczeblowy układ podm iotow y: 

w spólnota -  państw o -  region. W w arunkach przekazywania części suweren-

ności narodow ej W spólnocie, wzrosła ranga regionu. Sankcjonow ał to 

trak ta t z M aastricht przez powołanie, w rozdziale 4, Komitetu Regionów 

oraz wyposażenie go w bardzo szerokie kompetencje.

W arto  podkreślić, że w pierwszym okresie funkcjonow ania EW G doszło 

do  w ykształcenia się trzech głównych kierunków  europejskiej polityki 

regionalnej, jakim i są:

-  „regionalne ukierunkow anie” pozostałych polityk w spólnotow ych 

(rolnej, energetycznej, przemysłowej, badawczej itp.),

-  koordynow anie polityk regionalnych krajów  członkowskich,

-  finansowe wspieranie regionów problemowych.

D ziałania w dwóch pierwszych dziedzinach podjęto najwcześniej. D rugi 

kierunek został uzupełniony z czasem o koordynację interwencji krajowych 

na podstawie program ów  rozwoju regionalnego Komisji przez państw a 

członkowskie. Trzeci kierunek podjęty został w latach siedemdziesiątych, 

a jego efektem było utworzenie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(EFRR) w roku 1975. Z  wydarzeniem tym zwykło się kojarzyć narodziny 

aktywnej europejskiej polityki regionalnej9. Oprócz wyżej wymienionego 

funduszu w Unii Europejskiej istnieją także10:

1) Europejski Fundusz Socjalny,

2) Europejski Fundusz Orientacji i G w arancji Rolnej,

3) Fundusz Kohezyjny -  podstawowy instrum ent finansow y, którego 

celem jest osiągnięcie ekonomicznej i społecznej spójności Unii Europejskiej 

w aspekcie unii m onetarnej i ekonomicznej.

Fundusze strukturalne stanow ią jedną grupę instrum entów  wykorzys-

tywanych przez UE do kształtow ania rozwoju gospodarczego regionów. 

D ruga grupa to regionalne inicjatywy w spólnotow e11 -  program y służące 

rozwojowi regionów problemowych: IN T E R R E G  II, LEA D ER  II, REG IS 

II, R E SID E R  II, K O N V ER , R ETEX , U RBAN  itp. D o instrum entów  

wspólnotowej polityki regionalnej m ożna także zaliczyć pożyczki Europejskiego 

Banku Inw estycyjnego12.

9 Zob. szerzej: Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 

1999, s. 349-355.

10 Zob. szerzej: S. K o r e n i k ,  Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego 

Śląska, „Prace naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu” 1999, nr 818, s. 70-77.

11 Szerzej: A. J e n i k ,  Instrumenty polityki regionalnej Wspólnoty Europejskiej, [w:] Polityka 

regionalna -  kierunki i instrumentacja, red. B. Winiarski, Wyd. AE, Wrocław 1994, s. 116-124.

12 J. B o r o w i e c ,  K. W i l k ,  Teoria i praktyka europejskiej integracji gospodarczej, Wyd. 

AE, Wrocław 1997, s. 153. Por. A. K l a s i k ,  J. S z l a c h t a ,  S M.  Z a w a d z k i ,  Polityka 

regionalna a integracja z  Unią Europejską, Rada Ministrów, Biała Księga Polska -  Unia 

Europejska, t. 37, Warszawa 1993.



Należy nadm ienić, że Polska, jak o  kraj przygotowujący się do  roli 

pełnopraw nego  członka U nii E uropejsk ie j, w pewnej m ierze k o rzysta  

z przedstawionych wyżej form pom ocy finansowej. W ynika to  z fak tu , że 

dostosow ania do standardów  Unii Europejskiej w sferze polityki rozwoju 

regionalnego są procesem wieloletnim i wymagającym zaangażow ania zna-

czących środków . A ktualne rozwiązania stosow ane w tej organizacji są 

wynikiem ewolucyjnego procesu, k tóry  doprow adził do wysokiego pozio-

m u intelektualnej konceptualizacji polityki rozwoju regionalnego, a w k on-

sekwencji stosow ania bogatego i skom plikow anego instrum entarium . D la-

tego działania tem u służące m uszą być podjęte jeszcze w okresie stow arzy-

szenia, a ich zasięg terytorialny musi być powszechny, w układzie funk-

cjonalnym  obejm ujący poziom krajow y, regionalny, a częściowo nawet 

lokalny13.

Zasadniczo możliwe są trzy podstawowe kierunki dostosow ań14:

-  do  zasad polityki rozwoju regionalnego Unii Europejskiej;

-  w zakresie umiejętności sporządzania dokum entów  planistycznych;

-  w zakresie umiejętności stosowania procedur właściwych program owaniu 

rozwoju regionalnego Unii Europejskiej.

Szczególne znaczenie m a dostosow anie m odelu polityki rozwoju re-

gionalnego Polski do standardów  europejskich. Pow inno to być rozpa-

tryw ane w ujęciu dynam icznym, a nie statycznym. D latego zasady po -

lityki rozwoju regionalnego UE pow inny być podstaw ow ym  punktem  

odniesienia do  podejm owanych w naszym kraju działań. W arto  przed-

stawić, co wiąże się z realizacją każdej z nich. Do podstaw ow ych za-

liczam y15:

1. Zasadę koncentracji zasobów. Polega ona na koncentracji ograniczonych 

zasobów  na realizację małej liczby precyzyjnie określonych celów oraz 

koncentracji geograficznej pomocy. Oznacza to  wyłonienie ograniczonej 

liczby regionów  problem ow ych, k tóre stają się przedm iotem  aktywnej 

polityki intraregionalnej -  UE i krajowej. Podstaw owy problem  spełnienia 

tej zasady w Polsce wiąże się z ograniczonymi m ożliwościami efektywnego 

w ydatkow ania środków  na obszarach znajdujących się w złej sytuacji 

ekonom icznej. W ym aga to  podejm ow ania wyprzedzających działań roz-

wijających potencjał absorpcyjny tych regionów. Bez w ątpienia problem  ten 

dotyczy przede wszystkim Polski wschodniej i północnej.

13 Szerzej: Polityka rozwoju regionalnego Polski z punktu widzenia perspektywy przyszłego 

członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Raport uzupełniający. Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju 

Regionalnego w Polsce, Warszawa 1996.

14 J. S z l a c h t a ,  Polityka rozwoju regionalnego Polski w sytuacji dostosowań do Unii 

Europejskiej, [w:] Związki polityki gospodarczej z  polityką regionalną, red. R. Broszkiewicz. 

„Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu” 1997, nr 768, s. 144.

15 Ibidem, s. 145-147.



2. Zasadę partnerstwa. Dotyczy ona dwojakiego typu relacji:

-  pomiędzy władzami publicznymi na różnym poziomie (Komisji E u ro -

pejskiej, krajowych, regionalnych i lokalnych);

-  pom iędzy podm iotam i publicznym i, partneram i społecznym i oraz  

podm iotam i gospodarczym i (tzw. partnerstw o publiczno-prywatne).

Partnerstw o jest rozum iane w bardzo szerokim sensie i oznacza, że 

każdy etap procedury program ow ania rozwoju regionalnego jest przedmiotem 

wspólnych ustaleń. Realizacja tej zasady w Polsce oznacza potrzebę ukształ-

tow ania podm iotow ego układu regionalnego oraz partnerskiego trak tow ania 

przez władze centralne adm inistracji lokalnej, partnerów  społecznych i p o d -

m iotów  gospodarczych, co jest warunkiem  uzyskania konsensusu odnośnie 

do  priorytetów  rozwojowych.

3. Zasadę dndatkowości zasobów. Polega ona na tym, że fundusze UH 

nie zastępują, ale zwiększają środki krajowe przeznaczane na rozwój regional-

ny. W praktyce oznacza to zobow iązanie krajów  członkowskich do prze-

znaczenia na tę politykę w całym okresie planistycznym nie mniejszych 

środków , niż w poprzednim  okresie. D latego stworzenie w naszym kraju 

stabilnych m echanizm ów finansow ania rozwoju regionalnego jest warunkiem  

efektywnej absorpcji środków  Unii Europejskiej.

4. Zasadę programowania rozwoju. Jej isto ta  polega na finansow aniu nie 

pojedynczych przedsięwzięć, ale projektów  realizowanych w ram ach kom -

pleksowych i zintegrowanych program ów rozwoju. Oznacza to, że warunkiem 

uruchom ienia środków przez UE jest przygotowanie odpowiednich dokum en-

tów  planistycznych, k tóre odpow iadają standardow ym  wymogom określonym 

przez tę organizację. Stąd tak  istotna jest potrzeba rozwinięcia w Polsce 

um iejętności-przygotow yw ania strategicznych program ów  rozwoju regional-

nego. Oczywiście U nia Europejska dopuszcza centralne przygotow anie tych 

dokum entów  przez adm inistrację rządow ą, jednak , uwzględniając wyraźne 

tendencje decentralizacyjne, niezbędne staje się wyposażenie także układu 

regionalnego w te umiejętności.

5. Zasadę komplcmcntarności. Z akłada ona, że przedsięwzięcia podej-

m ow ane z inicjatywy Unii Europejskiej i państw  członkow skich uzupełniają 

się wzajemnie. Przyjm ując tę zasadę, m ożna określić poziom finansowej 

partycypacji Unii Europejskiej w relacji do w ydatków  publicznych przewi-

dywanych do poniesienia ze strony państw  członkowskich. Oznacza to 

konieczność stosow ania we wszystkich m ożliwych sytuacjach m ontażu  

finansowego; czyli w spółfinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych ze źródeł 

krajow ych i zagranicznych, publicznych i pryw atnych o raz  krajow ych, 

regionalnych i lokalnych. Umiejętność stosow ania m ontażu finansow ego 

będzie bezpośrednio decydow ała o m ożliwości absorpcji środków  Unii 

Europejskiej w sferze wspierania rozwoju regionalnego.



6. Zasadę subsydiarności. Jedna z ważniejszych zasad, polegająca na 

przesunięciu odpowiedzialności oraz środków  na najniższy z możliwych 

szczebel władzy dla efektywnego prowadzenia polityki poziomów adm inistraqi 

publicznej16. Niezależnie od oceny aktualnego stanu realizacji tej zasady 

w ram ach UE, jej wprowadzenie wymaga istnienia niezbędnych partnerów  

na wszystkich szczeblach adm inistracji publicznej. Stąd upodm iotow ienie 

układu regionalnego staje się w Polsce szczególnie pilne. W tym miejscu 

należy podkreślić, iż pewne działania w ram ach tej zasady zostały już 

w Polsce podjęte. Najlepszym przykładem  jest wprow adzenie od 2001 r. 

nowej formy wspierania rozwoju regionalnego, jak ą  jest kontrakt wojewódzki 

Jest on um ową zaw artą pomiędzy rządem  a sam orządem  wojewódzkim, na 

podstawie której udzielane jest dofinansowanie, ze środków  budżetu państw a, 

na wykonanie zadań realizujących strategię rozwoju województwa i wojewódzki 

program  operacyjny. K o n trak t wojewódzki stanowi zatem szczególnego 

rodzaju połączenie oferty rządu z zapotrzebow aniem  na rozwój zgłaszany 

przez województwa.

Główny cel wprow adzenia kontrak tów  wojewódzkich to przejrzystość 

procedur oraz transparentność decyzji dotyczących alokacji środków  na 

rozwój. D ochodzi do  tego kluczowa ’’zasada wyłączności” , tzn. że finan-

sowanie z budżetu państw a zadań z zakresu rozwoju regionalnego możliwe 

jest, poza ustawowymi wyjątkam i, wyłącznie poprzez k o n trak t wojewódzki. 

T ak  więc kon trak ty  z województwami m ają stać się zupełnie zasadniczym , 

kluczowym narzędziem program ow ania i finansow ania polityki rozwoju 

regionalnego w Polsce.

Dzięki tym kon trak tom  możliwe stanic się skoordynow anie przedsięwzięć 

państw a z działaniam i podejm owanym i przez sam orządy terytorialne, czemu 

dodatkow o sprzyjać m a przyjęta konstrukcja praw na, zakładająca rów no- 

rzędność partnerów . Należy tu  m ocno podkreślić, że kon trak ty  są wyrazem 

terytorialnego, a nie jak  dotychczas branżowego podejścia do  rozwoju 

społecznego i gospodarczego. K ontrakt wojewódzki zmusi w wyniku negocjacji, 

do  pow ażnego trak to w an ia  partnerów  regionalnych. Nie m ożna także 

wyobrazić sobie kon trak tu  państw o -  region bez uprzedniego porozum ienia 

na poziom ie region -  sam orządy lokalne (oraz inne podm ioty, w tym sfera 

p ryw atna)17.

le Art. 3b traktatu z Maastricht stwierdza m.in.: „W zakresie, który nie podlega jej 

wyłącznej kompetencji, Wspólnota podejmuje działania, zgodnie z zasadą subsydiarności, tylko 

wówczas gdy cele proponowanych działań nie mogą być skutecznie osiągnięte przez Państwa 

Członkowskie, a zatem, z uwagi na skalę lub skutki proponowanych działań, zostaną one 

lepiej zrealizowane przez Wspólnotę".

17 Szerzej na ten temat pisze J. W o z n i a k ,  Kontrakty wojewódzkie -  nowa idea rozwoju 

regionalnego, http://www.pps.rze.pl/konrakty.htm.



7. Zasadę kompatybilności z innymi zasadami polityki UE. Przede wszystkim 

chodzi tu o kom patybilność z regulacjami dotyczącymi konkurencyjności, 
przejrzystości procedur publicznych, ochrony środowiska itp. UE przywiązuje 
duże znaczenie do prom ow ania zasad czystej konkurencji oraz uwzględnienia 
problem ów  środow iska przyrodniczego we wszystkich sferach działalności. 

T rudno  sobie wyobrazić nowoczesny m odel polityki rozwoju regionalnego, 
który  nie uwzględniałby tych aspektów.

8. Zasadę koordynacji. Odnosi się ona do dwóch kwestii: w ykorzystania 
Funduszy S trukturalnych i innych instrum entów  finansowych oraz polityk 
regionalnych państw  członkowskich. Pierwsza wymaga zastosow ania kom -
pleksow ego podejścia do problem ów  rozwoju regionalnego i aplikacji 

jasnych oraz przejrzystych m echanizm ów koordynacji polityki państw a w tej 
dziedzinie. D ruga odnosi się do poszukiw ania możliwości bardziej harm onij-
nego rozwoju w ram ach szerszej przestrzeni europejskiej. W yrazem tego są 
studia „E uropa 2000” , „E uropa 2000 plus” oraz „E uropejska perspektyw a 
rozwoju przestrzennego” . Podstawowe znaczenie m a dla Polski uwzględnienie 
doświadczeń i m etodologii EPR R  w pracach nad dokum entem : „Polska 
2000 Plus. Założenia polityki przestrzennego zagospodarow ania k ra ju ” , 
czego podstawowym  warunkiem  jest dialog z K om isją E uropejską i po -

szczególnymi państwam i członkowskimi. Korzyści takiego dialogu będą 

obustronne, trudno  bowiem sobie wyobrazić transeuropejskie sieci in fra-
strukturalne czy ciągły przestrzennie system ekologiczny terenów chronionych 

bez uwzględnienia obszaru krajów  Europy Środkowej, w tym także Polski.
9. Zasadę kohcrcntności г  polityką makroekonomiczną. Zgodnie z nią 

polityka rozwoju regionalnego jest fragm entem  polityki ekonom icznej, a jej 
efektywność zależy w istotnym  zakresie od zgodności z polityką m ak ro -
ekonom iczną. Jednolity  A kt Europejski określa dw a rodzaje w ym agań 
w odniesieniu do polityki m akroekonom icznej państw  członkowskich:

a) powinny one wprow adzać i koordynow ać swoje polityki ekonom iczne 
w taki sposób, aby ograniczać zróżnicowania regionalne w poziomie rozwoju;

b) powinny one wzajemnie koordynow ać swoje polityki ekonom iczne, 
co wraz z pogłębianiem unii m onetarnej i ekonom icznej, będzie stopniow o 
ograniczało swobodę podejm ow ania działań w tej sferze przez kraje człon-
kowskie.

Z asada ta  oznacza, że korzystne jest, jeśli polityka regionalna i polityka 
m akroekonom iczna są realizowane przez ten sam podm iot w struk turach  
rządowych.

10. Zasadę systematycznej oceny. Jak  sam a nazwa mówi, zasada ta  
polega na  m onitorow aniu  program ów  i planów regionalnych we wszystkich 
fazach. M onitoring jest realizowany na zasadzie partnerstw a krajów  człon-
kowskich i Komisji Europejskiej. Identyfikacja efektów podejm ow anych 
przedsięwzięć jest jednym  z trudniejszych problem ów m etodycznych. Efekty



prow adzenia aktywnej polityki regionalnej polegają bowiem często na 

pow strzym aniu niekorzystnego rozwoju sytuacji, pojaw iają się z dużym 
opóźnieniem  lub nie są w pełni kwantyfikowalne. W przypadku Polski 
uruchom ienie efektywnych m echanizm ów  m onito ringu  jest koniecznym  

w arunkiem  kontroli efektywności w ydatkow ania ograniczonych środków  
publicznych w sferze rozwoju regionalnego18. Sprzyja temu precyzyjność 

kryteriów  wyboru oraz przejrzystość stosowanych procedur.

Jak  m ożna zauważyć, w sferze polskiej polityki rozwoju regionalnego, 

aspirującej do  pełnej integracji ze strukturam i europejskim i, weryfikacji 

(zgodnie z wyżej wymienionymi zasadam i) powinno ulec niemal wszystko, 

tzn.: cele, instrum enty, instytucje itd. Okazało się bowiem, że dośw iadczenia 

gospodarki centralnie planowanej są całkowicie nieprzydatne w nowych 

w arunkach ustrojowych. W yrazem nowej sytuacji stała się identyfikacja 

strategicznych wyzwań w sferze rozwoju regionalnego. Najczęściej jak o  te 

wyzwania wymienia się10:

-  określenie funkcji układu regionalnego,

dostosow anie polityki rozwoju regionalnego Polski do  zasad Unii 

Europejskiej,

-  zbudow anie społecznych podstaw  polityki rozwoju regionalnego,

-  kształtow anie polityki państw a wobec zróznicowań regionalnych,

-  wspieranie wzrostu konkurencyjności regionów,

-  wykorzystanie szans położenia geopolitycznego Polski, także w aspekcie 

rozwoju obszarów  przygranicznych,

-  tworzenie nowoczesnych instrumentów i instytucji finansowego wspierania 

rozwoju regionalnego.

Jak  widać, jedynie dw a z wymienionej listy siedm iu strategicznych 

wyzwań m ają wynikający bezpośrednio z ich natu ry  m iędzynarodow y 

charakter. Jednak zm iany ustrojowe, jakie nastąpiły w naszym kraju po 

1989 r. oznaczają, że podstawowym wyzwaniem makroekonomicznym stojącym 

przed Polską jest integracja z U nią Europejską. Oznacza to, że wszystkie 

te wyzwania m uszą być rozpatryw ane przede wszystkim z punktu  widzenia 

integracji Polski z UE. Stąd w zakresie funkcji układu regionalnego za 

niezbędny warunek funkcjonow ania Polski w XXI w. jak o  nowoczesnego 

i dem okratycznego państwa gospodarki rynkowej uważa się upodm iotow ienie 

układu regionalnego, co rozum iane jest najczęściej jako  istnienie wybieralnych

'* Zob. szerzej: U. B r a u n - M o s e r ,  Polityka regionalna Unii Europejskiej, a przystąpienie 

Polski do UE, [w:] Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej iv Polsce w procesie 

integracji z Unią Europejską, M ateriały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej K atedr 

Polityki Ekonomicznej -  Międzyzdroje, 24-26 września 1998 r., Wyd. Uniw. Szczeciński, 

Szczecin 1999, s. 141-146.

19 J. S z l a c h t a ,  Polityka rozwoju regionalnego Polski jako element integracji europejskiej, 

http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/kis-14-l.htm



ciał przedstawicielskich oraz budżetów wojewódzkich. D rugie wyzwanie 

oznacza, że w proces rozwoju regionalnego powinny być zaangażow ane 

społeczności lokalne i regionalne. Proces przygotow yw ania strategii rozwoju 

regionalnego w krajach Unii Europejskiej wskazuje wysoki poziom uspołecz-

nienia, uczestniczą w nim bowiem wszyscy ważni partnerzy, w tym także 

o rgan izacje  pozarządow e. W ynikiem  prac  jest d o k u m en t p lan istyczny, 

będący w m aksym alnym  zakresie efektem porozum ienia wszystkich ważnych 

sił lokalnych i regionalnych. O znacza to , że w Polsce niezbędne jest 

wypracowanie uspołecznionych procedur i m echanizm ów przygotow yw ania 

dokum entów  planistycznych odpowiadających standardom  Unii Europejskiej.

W spieranie wzrostu konkurencyjności regionów jest wyzwaniem nowym, 

które zostało zidentyfikow ane dopiero w ostatnich kilku latach. Jeszcze 

niedaw no w krajach gospodarki rynkowej przyjm ow ano, że problem  k on-

kurencyjności może dotyczyć jedynie podm iotów  gospodarczych. W wyniku 

postępu teorii m akroekonom icznej zastosow ano kategorię ekonom iczną 

konkurencyjności także do państw. Należy dodać, że regiony Polski konkurują 

i będą konkurow ały w pierwszej kolejności z regionam i krajów znajdujących 

się na podobnym  poziomie rozwoju o lokalizację względnie swobodnych 

przestrzennie przedsięwzięć inwestycyjnych. D latego określenie, jak  m ożna 

im pom óc na poziomie krajowym i regionalnym  w zwycięskim wyjściu z tej 

rywalizacji z konkurentam i z Czech, W ęgier czy Słowacji, m a rosnące 

znaczenie w w arunkach integracji europejskiej. Isto tny wpływ na konkuren-

cyjność m a jakość infrastruktury  technicznej i biznesowej. D ziałania w tym 

zakresie m ogą i powinny być podejmowane na poziomie krajowym, częściowo 

w układzie regionalnym.

Jak  podkreślano wcześniej, dostosow anie polityki rozwoju regionalnego 

Polski do  zasad Unii Europejskiej jest podstawowym  wyzwaniem strategicz-

nym. Potencjalnie stojące do  dyspozycji naszego kraju środki m ogą okazać 

się niedostępne, jeśli nie zbudujem y infrastruktury  nowoczesnej polityki 

regionalnej kom patybilnej z rozwiązaniam i Unii Europejskiej.

Tw arde ograniczenia budżetowe i wynikający z nich generalny n iedobór 

środków  pow odują, że w spółfinansowanie nakładów  UE będzie przez wiele 

lat najważniejszą pozycją wydatków publicznych w sferze polityki regionalnej. 

Należy też sądzić, że cała Polska stanic się przedm iotem  polityki rozwoju 

regionalnego Unii Europejskiej jako  obszar celu 1, czyli jak o  kategoria 

problemowa „obszar słabo rozwinięty” . Z  tego względu najbardziej interesujące 

są w tym zakresie doświadczenia krajów  zaliczonych w całości jak o  obszary 

problem owe celu 1: Grecji, Irlandii oraz Portugalii. W tych państw ach 

przygotowywane są zintegrowane wieloletnie plany krajowe rozwoju regional-

nego i społeczno-ekonomicznego, a w wyniku negocjacji z Komisją Europejską 

pow stają jak o  wspólnie akceptow any dokum ent będący podstaw ą polityki 

regionalnej Podstawy W sparcia W spólnoty (Community Support Framework).



Oznacza to, że już w najbliższym czasie należy podjąć w Polsce prace nad 

wieloletnim planem rozwoju regionalnego, zawierającym jednocześnie strategię 

rozw oju społeczno-ekonom icznego kraju. K ierując się dośw iadczeniam i 

trzech wymienionych wcześniej krajów  m ożna sform ułow ać następujące 

rekom endacje dla Polski:

-  dokum ent ten powinien zawierać subregionalne przekroje dla około 

dziesięciu jednostek terytorialnych (w wymienionych państw ach zidentyfiko-

w ano odpowiednio 6,8 oraz 13 subregionów planistycznych),

-  istnieje po trzeba jednoznacznego określenia w iodącego podm iotu  

w pracach nad tym dokum entem ,

-  należy podjąć działania edukacyjno-szkoleniowe na poziomie krajow ym  

i regionalnym , służące przyswojeniu umiejętności sporządzania tego typu 

dokum entów  planistycznych20,

-  należy wspierać umiejętność przygotow ywania konkretnych projektów  

inwestycyjnych odpowiadających standardom  UE,

-  m etodologia program ow ania polityki przestrzennego zagospodarow ania 

Polski pow inna być zbliżona do przyjętej w Unii Europejskiej,

-  należy rozwinąć efektywne i sprawne mechanizmy konsultacji dokum en-

tów  planistycznych ze wszystkimi istotnym i partneram i społecznymi oraz 

procedury osiągania konsensusu społecznego odnośnie do najważniejszych 

priorytetów .

Reasum ując, zainteresowanie problem am i regionalnymi m a swoją ważną 

rolę w rozwoju integrującej się Europy. Regionalizm pozwala na większe 

zaangażow anie społeczności lokalnych w procesy przeobrażeń społeczno- 

-ekonomicznych i przez to optym alną realizację wyzwań stojących przede 

wszystkim przed krajam i, które nie są jeszcze członkam i Unii Europejskiej. 

Proces ten sprzyja wyzwalaniu się środków własnych, zasobów znajdujących 

na terenie poszczególnych regionów oraz możliwości uzyskania pom ocy 

z zewnątrz.

Katarzyna Soczewka  

REGIONAL POLISH POLICY IN EUROPEAN INTEGRATION’S PROCESS

Rising meaning of regional policy induces to study all aspects connecting with this 

problem. The main aim of this article is presentation just this discipline of economic policy 

in process of integration with European Union. There were shown the most im portant subjects

20 J. В a c h t  er ,  S. I a y  l o r ,  Presenting EU  Regional Development Strategies, [w:] Every 

which Way but Loose? European Information Service, Issue 171, July 1996.



realizing European Union’s regional policy with the help of characteristics instruments and 

rules o f their acting. Then, it was determined to what degree realization's rules of regional 

development’s European policy are taken into consideration by running of regional polish 

policy and it was formulated recommendations for our country on regional planning’s field.

As a reason of the study's limited volume presented matters, opinions and conclusions 

were depicted in synthetic form.


