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ISTOTA I ZAKRES POLITYKI STRUKTURALNEJ
(WYBRANE ZAGADNIENIA)

Na wst pie nale y zauwa y , i  polityka strukturalna stanowi strategicz-
ny kierunek polityki ekonomicznej pa stw wysoko rozwini tych. Dlatego te
w artykule zajmiemy si  zaprezentowaniem wybranych zagadnie  dotycz cych
istoty i zakresu polityki przekszta ce  strukturalnych. Rozwa ana problematyka
wydaje si  jednocze nie wa n  tak z poznawczego, jak i aplikacyjnego punktu
widzenia.

Przy tym zaczynaj c od zdefiniowania poj cia struktury, najogólniej mo -
na przyj , i  jest to �uk ad i wzajemne relacje elementów (cz ci) stanowi -
cych ca o �.1 Terminu tego u ywa si  w ró nych dziedzinach i znaczeniach.
Jedn  z nich jest gospodarka narodowa. Dla u ci lenia poj cia struktury go-
spodarki i zmian zachodz cych w jej obr bie, przytoczymy kilka definicji naj-
cz ciej stosowanych w badaniach ekonomicznych. Niektóre uwypuklaj  za-
równo jako ciowo-innowacyjne, jak i ilo ciowe zwi zki struktur gospodarczych,
podczas gdy inne dotycz  g ównie aspektów ilo ciowych.2

Typow  definicj  struktury gospodarczej odno nie do danego rynku
sformu owali F.M. Scherer i D. Ross.3 Autorzy ci wi  rynek z wszelk  dzia-
alno ci  gospodarcz . Struktura rynku obejmuje wed ug nich takie cechy jak:
ilo , relatywny udzia  oraz rozk ad sprzedaj cych i kupuj cych; stopie  fizycz-
nego lub subiektywnego zró nicowania pomi dzy konkuruj cymi ze sob
produktami; obecno  lub nieobecno  barier wej cia dla nowych firm; stosu-
nek kosztów zmiennych do kosztów sta ych w danym okresie w typowym
przedsi biorstwie; stopie , w którym firmy s  pionowo powi zane ze sob ,
poczynaj c od produkcji surowców a na handlu detalicznym sko czywszy;
geograficzne rozproszenie lub koncentracja kupuj cych i sprzedaj cych.

Inaczej mówi c Scherer i Ross definiuj  struktur  rynku jako zbiór cech
charakteryzuj cych dany rynek b d , przy uj ciu ogólnym, ca  dzia alno
gospodarcz . Natomiast M. Klamut uwa a, i  opis struktury gospodarczej
zwykle uwzgl dnia podzia  pracy w gospodarce, który mo na by rozpatrywa
w ró nych przekrojach, klasyfikuj c jej elementy wed ug przyj tych kryteriów.
Zatem struktura gospodarcza to �uk ad elementów gospodarki oraz zespó

1 S ownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1980, s. 706.
2 W pracach ró nych autorów, zw aszcza zajmuj cych si  problemami polityki ekonomicznej

i rozwoju gospodarczego, formu owane s  bardziej lub mniej rozbudowane okre lenia struk-
tury gospodarczej oraz cytowane definicje autorów wielu orientacji i szkó  ekonomicznych;
dla naszych potrzeb przytoczymy niektóre z nich.

3 F. M. Scherer, D. Ross, Industrial Market Structure and Economic Performance, Houghton
Mifflin Company, Boston 1990, s. 4-5.
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relacji mi dzy nimi�.4 Podobne stanowisko reprezentuje Z. Miko ajewicz, któ-
ry przez struktur  gospodarki rozumie: �zbiór jej elementów sk adowych,
ich relacje wzajemne i stosunek do ca o ci zbioru�.5 Rozpatruje si  j  wed ug
ró nych kryteriów, wyodr bniaj c jej sk adowe, mog ce by  przedmiotem
kolejnych podzia ów, w zale no ci od konkretnych potrzeb badawczych.
Dla analizy istoty i zakresu polityki strukturalnej, naszym zdaniem, szczególne
znaczenie maj  takie sk adowe struktury gospodarczej, które wynikaj  z po-
dzia u wed ug nast puj cych kryteriów:
 rodzaju dzia alno ci, tzw. struktura rzeczowa gospodarki wyró niaj ca m.in.

sfery, sektory gospodarki narodowej, jej dzia y, ga zie, bran e, dziedziny,
sekcje, a tak e rodzaje i grupy produktów i wiadczonych us ug;

 rozmieszczenia, tzw. struktura przestrzenna, ukazuj ca rozmieszczenie
badanych elementów gospodarki w jednostkach obszaru (terytorialnych);

 w asno ci, a wi c struktura podmiotowo-w asno ciowa grupuj ca podmioty
gospodarcze wed ug zasad przynale no ci i podporz dkowania, istotna
w procesach zarz dzania gospodark .6

W zale no ci od poziomu i stopnia agregacji wyst puj  trzy rodzaje
struktur gospodarczych:
 makrostruktura  wskazuje na relacje pomi dzy ró nymi sk adowymi gospo-

darki w uj ciu najbardziej zagregowanym, w skali gospodarki narodowej,
w sferze produkcji, wymiany i podzia u;

 mezostruktura  relacje ga ziowo-bran owe lub regionalne, wyst puj ce
mi dzy makro i mikrostruktur ;

 mikrostruktura  relacje wewn trzne elementarnych uk adów gospodar-
czych. W przedsi biorstwie mo e np. odnosi  si  to do podzia u na zak ady,
wydzia y, oddzia y, a tak e do podzia u na produkty i grupy wyrobów, struk-
tury podstawowych czynników wytwórczych, itp.7

Zauwa amy, e struktur  mo na rozpatrywa  statycznie i dynamiczne,
uwzgl dniaj c to, i  sk adowe znajduj  si  w ci g ym ruchu, powoduj c prze-
obra enia strukturalne.

Zmiany struktur s  rezultatem oddzia ywania ró norodnych czynników,
ekonomicznych jak i pozaekonomicznych. Te pierwsze mo na pogrupowa
zgodnie z klasyfikacj  A. Lipowskiego nast puj co:8

4 M. Klamut, Ewolucja struktury gospodarczej w krajach wysoko rozwini tych, Wydawnictwo
A E, Wroc aw 1996, s. 9.

5 Z. Miko ajewicz, Procesy restrukturyzacji przemys u w regionach, Uniwersytet Opolski,
�Studia i Monografie� Opole 1995, nr 222, s. 10.

6 Ibidem, s. 11.
7 Por. m.in.: W. Dymarski (red.), Drogi wyj cia z polskiego kryzysu gospodarczego, PWN,

Warszawa - Pozna  1992, s. 59-60; S. Marciniak, Struktura gospodarcza Polski. Optymalne
kierunki zmian, PWE, Warszawa 1986, s. 180-182.

8 A. Lipowski, Przemiany strukturalne, INE PAN, �Studia i Materia y�, Warszawa 1994, nr 4,
s. 18.
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 czynniki rzeczowo-poda owe oraz popytowe (m.in. maj tek, wiedza, si a
robocza, efektywny popyt, itd.);

 czynniki instytucjonalno-systemowe (tzn. zwi zane z funkcjonowaniem
podmiotów gospodarczych oraz powi zane z dzia alno ci  pa stwa w sfe-
rze przemian strukturalnych).

Dzia ania w adzy (zarówno szczebla krajowego, regionalnego, czy lokal-
nego), a tak e innych podmiotów w gospodarce narodowej, maj ce na celu
rozwój pewnych elementów zastanej struktury s  wyrazem polityki struktural-
nej.

W literaturze spotka  mo na wiele definicji polityki strukturalnej. Na przy-
k ad zdaniem B. Winiarskiego, �polityka strukturalna jako cz  sk adowa
ogólnej polityki spo eczno-gospodarczej pa stwa podejmuje wszystkie jego
oddzia ywania na kierunki i dynamik  przekszta ce  struktury spo eczno-
gospodarczej kraju�.9 Z kolei, A. Karpi ski twierdzi, i  polityka strukturalna
obejmuje ca okszta t rodków i narz dzi ekonomicznych oraz preferencji, sto-
sowanych do kszta towania struktury produkcji, struktury jej rozmieszczenia
terytorialnego i struktury obrotów z zagranic .10 Godnym uwagi jest tak e
stanowisko Z. Miko ajewicza, wed ug którego omawiany termin oznacza �ca o-
kszta t rodków i instrumentów ekonomicznych, prawnych, organizacyjnych
i innych, wyra aj cych okre lone preferencje podmiotu gospodarczego i sto-
sowanych w procesie kszta towania po danej przeze  struktury gospodar-
ki�.11 S dzimy, i  szczególnie przemiany struktury wewn trz przemys u (zwa-
ywszy na jego istotn  rol  ekonomiczn ), mog  mie  decyduj ce znaczenie

w ca okszta cie przeobra e  gospodarki. Przez polityk  przemys ow  rozumie
si  na ogó , dzia alno  interwencyjn  pa stwa, prowadzon  w stosunku do
przemys u, polegaj c  na modyfikacji alokacji zasobów, dokonywanej przez
mechanizm rynkowy. Polityka ta jest stosowana wobec przemys u jako ca o ci
oraz w stosunku do jego ga zi i bran  oraz przedsi biorstw. Oddzia uje ona
na decyzje inwestycyjne poszczególnych przedsi biorstw sektora publicznego
i prywatnego. D y do zwi kszenia ch onno ci zasobów pracy i obni enia
stopy bezrobocia, poprawy bilansu p atniczego i ogólnej efektywno ci produkcji
przemys owej.12

Warto nadmieni , i  po raz pierwszy rozwini t  koncepcj  polityki struk-
turalnej (w tym odno nie do przemys u) sformu owa  rz d RFN w latach pi -
dziesi tych, w postaci tzw. protekcjonizmu bran owego, w uj ciu regionalnym
i sektoralnym. Z ko cem lat siedemdziesi tych zacz to j  realizowa , z pozy-
tywnym na ogó  skutkiem, w wi kszo ci pa stw zachodnioeuropejskich oraz
w krajach Dalekiego Wschodu (takich m.in. jak: Japonia, Korea Po udniowa,

9 B. Winiarski, Polityka strukturalna i jej uwarunkowania, [w:] Polityka ekonomiczna,
A E im. Oskara Langego we Wroc awiu, �Prace Naukowe�, Wroc aw nr 570/1991, s. 7.

10 A. Karpi ski, Zakres interwencji pa stwa we wspó czesnych gospodarkach rynkowych,
Ossolineum, Wroc aw-Warszawa-Kraków 1992, s. 154.

11 Z. Miko ajewicz, Procesy restrukturyzacji..., op. cit., s. 13.
12 Por. B. Winiarski (red.), Polityka ekonomiczna, wyd. 2, Wydawnictwo AE, Wroc aw 1994,

s. 197.
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Tajwan, Malezja, Singapur)  jako podstawow  form  prowadzonej przez ich
rz dy aktywnej polityki gospodarczej.

Do podstawowych celów polityki strukturalnej nale y:13

 d enie do poprawy efektywno ci ekonomicznej gospodarki i ukszta towa-
nia okre lonej struktury produkcji oraz zdolno ci produkcyjnych przez szyb-
sze przemieszczanie zasobów z dziedzin o ni szej rentowno ci do tych,
w których dzia alno  jest ona wy sza;

 przyspieszenie wzrostu gospodarczego i przeciwdzia anie bezrobociu;
 d enie do modernizacji gospodarki i przemys u przez szybszy rozwój tych

dziedzin dzia alno ci, które pe ni  rol  no ników wspó czesnego post pu
technicznego, technologicznego i organizacyjnego;

 zwi kszanie konkurencyjno ci rodzimych wyrobów i us ug na rynkach
wiatowych oraz wzmocnienie proeksportowej orientacji gospodarki;

 wykorzystanie procesu zmian strukturalnych do ograniczania wp ywu barier
surowcowych, energetycznych, demograficznych, ch onno ci rynku oraz in-
nych, które wyst puj  w procesie rozwoju ekonomicznego.

Polityka przekszta ce  strukturalnych odnosi si  nie tylko do ca ej gospo-
darki narodowej, cz sto jest rozpatrywana w uj ciu w szym. W tym opraco-
waniu przyjmujemy to w a nie podej cie, odnosz ce si  m.in. do poszczegól-
nych sektorów i dziedzin gospodarczych (np. polityka przemys owa), struktury
w asno ciowej (polityka przekszta ce  w asno ciowych  prywatyzacja sektora
publicznego, oddolny rozwój sektora prywatnego, reprywatyzacja), czynników
wzrostu (polityka zatrudnienia), czy te  danych regionów (polityka regional-
na).14

Przy tym stosowany zestaw narz dzi polityki strukturalnej (tak e wobec
przemys u) obejmuje instrumenty bezpo rednie i po rednie. Do tych pierw-
szych nale  m.in. subwencje, ustawodawstwo antytrustowe, ograniczenia
administracyjne. Na ogó  w rozwini tych gospodarkach rynkowych subsydia
stosowane s  w bardzo ograniczonym stopniu. Dotyczy to g ównie dziedzin
technologicznie przestarza ych, utrzymywanych ze wzgl dów spo ecznych
lub przemys ów przysz o ciowych, które maj  szans  na szybki rozwój. Do
imstrumentów bezpo rednich mo na by zaliczy  równie  stymulowanie po-
wstawania przedsi biorstw w strefach dynamicznego rozwoju, przy uwzgl d-
nieniu zarazem interesów ogólnonarodowych.

Natomiast narz dziami po redniego oddzia ywania obok instrumentów
promuj cych rozwój dziedzin proeksportowych, s  zw aszcza kredyt bankowy,
polityka stopy procentowej, system gwarancji kredytowych dla inwestorów oraz

13 Por. M. Klamut, Wzrost gospodarczy w procesie transformacji, [w:] B. Winiarski,
K. Wilk (red.), Procesy transformacji w krajach postkomunistycznych. Ocena, kierunki dal-
szych dzia a , �Materia y Konferencyjne�, AE, Wroc aw 1995, PN 704, s. 47-48.

14 Zob. J. Kotowicz, Interwencjonizm pa stwa w procesie przemian strukturalnych. Polityka
przemys owa, �Gospodarka Narodowa� 1992, nr 4, s. 34 oraz A. Fajferek (red.), Polityka
ekonomiczna, Wydawnictwo AE, Kraków 1999, s. 182.
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instrumentacja bud etowa, tzn. system preferencji fiskalnych, przyspieszona
amortyzacja, itp.15

Ponadto warto wspomnie , i  polityka strukturalna przybiera ró ne for-
my.16 Odpowiednie instytucje rz dowe, pozarz dowe stymuluj  zmiany, czyli
kreuj  polityk  dostosowawcz , akcentuj c potrzeb  rozwoju nowych, dyna-
micznie rozwijaj cych si  dziedzin gospodarki. Z drugiej strony mog  równie
hamowa  upadek niektórych dziedzin (np. ze wzgl dów spo ecznych, �os ono-
wych�, protekcyjnych, itd.) oraz ogranicza  swobodn  wymian  mi dzynaro-
dow . Czasem chroni si  w ten sposób miejsca pracy m.in. w rolnictwie, gór-
nictwie, hutnictwie, przemy le lekkim. Czyli dotyczy to dziedzin, w których
popyt na towary i us ugi maleje lub, które nie s  w stanie sprosta  konkurencji
zagranicznej i przez to nie daj  oczekiwanych zysków. Zatem chodzi tu rów-
nie  o ograniczanie bezrobocia i agodzenie jego skutków.

Drugim typem dostosowa  jest polityka zapobiegawcza, opieraj ca si
na mechanizmie rynkowym i polegaj ca g ównie na popieraniu przedsi bior-
czo ci i inicjatywy prywatnej. Rz d na ogó  nie podejmuje wtedy dzia a  bez-
po rednio zwi zanych z przekszta ceniami strukturalnymi, zak adaj c,
e najlepszym ich regulatorem jest rynek. Instytucje rz dowe

oraz pozarz dowe zajmuj  si  usuwaniem ogranicze  hamuj cych jego
sprawne funkcjonowanie i prowadz cych do praktyk monopolistycznych.

Wyró nia si  tak e antycypacyjn  polityk  strukturaln , która polega na
u atwianiu przedsi biorstwom dostosowywania si  do nowych warunków go-
spodarczych w przysz o ci. Ma ona na celu pobudzanie przesuni  zasobów
kapita u i pracy do ga zi �wzrostowych� (tzn. �lokomotyw rozwoju�), na ogó  s
to ga zie wysokiej techniki (high tech).

Przyjmuje si  równie , i  najbardziej dojrza  form  polityki strukturalnej
jest restrukturyzacja. W literaturze angloj zycznej jest ona okre lana terminem
�restructuring�  tzn. przebudowa struktury.17 Przy tym ogólnie rozumie si
przez to przemiany dokonuj ce si  b d  jakie winny si  dokona  w ró nych
dziedzinach ycia spo eczno-gospodarczego.18 Jest to tak e m.in. wysoce
z o ony, wielowymiarowy proces przekszta cania struktur regionalnych,
w pewnej mierze pod wp ywem wiadomie ukierunkowanych dzia a  podmio-
tów gospodarczych i administracyjnych.19

15 Por. J. Kotowicz-Jawor, Przebudowa mikroekonomicznego mechanizmu rozwoju, PWN,
Warszawa 1998, s. 33-34.

16 B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 1999, s. 286-287.
17 Por. W. Jakóbik, Restrukturyzacja przemys u w okresie transformacji, Friedrich Ebert Sti-

ftung, Warszawa 1993, s. 10 oraz zob. tak e: W. Jakóbik, Zmiany systemowe a struktura go-
spodarki w Polsce, PWN, Warszawa 2000, s. 21-22.

18 Por. H. Mortimer-Szymczak, Restrukturyzacja a rynek pracy, [w:] I. Lipowicz (red.), Spo ecz-
ne skutki restrukturyzacji przemys u, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1994, s. 18.

19 Z. Zajda, G ówne opcje restrukturyzacyjne w regionie w okresie transformacji systemowej,
[w:] Restrukturyzacja starych okr gów przemys owych � do wiadczenia zachodnie a sytuacja
w Polsce, CUP, Friedrich Ebert Stiftung, Urz d Wojewódzki w odzi, Warszawa 1991, s. 17,
zob. tak e: S. L. Bagdzi ski, W. Kosiedowski, M. Marsza kowska, Ekonomiczne za o enia
rozwoju i restrukturyzacji regionu w warunkach transformacji systemowej,
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Proces restrukturyzacji w nowoczesnym znaczeniu jest wynikiem wia-
domej i zamierzonej dzia alno ci pa stwa za pomoc  wykszta conych mecha-
nizmów ekonomicznych, zmierzaj cych do przyspieszenia procesu przemiesz-
czania zasobów gospodarki z ga zi przestarza ych, nierentownych i nie b d -
cych w stanie sprosta  wymogom konkurencji mi dzynarodowej do ga zi
nowoczesnych, wysoce rentownych oraz konkurencyjnych. Istot  restruktury-
zacji w takim rozumieniu s wiadome przekszta cenia w rozmiarach oraz
proporcjach produkcji, metodach wytwarzania, uk adach w asno ciowych,
systemach zarz dzania, a tak e rozmieszczeniu przestrzennym czynników
produkcji.20 Dlatego te , do procesów restrukturyzacji zalicza si  takie zmiany
strukturalne, które spe niaj  trzy kryteria:
 maj wiadomy charakter,
 realizowane s  wed ug okre lonego programu,
 przeprowadzane s  zgodnie z przewidzianymi mechanizmami i rodkami

ekonomicznymi.
Z powy szych wzgl dów mo na odró nia  proces restrukturyzacji, w tym

rozumieniu, od poj cia zmian strukturalnych. Ró nice mi dzy tymi poj ciami
sprowadzaj  si  g ównie do roli czynnika wiadomo ci w procesie zmian.
Przemiany struktury uto samiane s  z regu y ze stanem ex post. Natomiast
przez restrukturyzacj  nale a oby uwa a  g ównie przekszta cenia zamierzone
wiadomie, czyli zaprogramowane ex ante. Chodzi tu o dynamiczny proces

przebudowy danej struktury, jej poszczególnych ogniw i wyst puj cych mi dzy
nimi powi za .21

W zale no ci od podmiotu decyzyjnego, stanowi cego w sprawach re-
strukturyzacji, wyró nia si  trzy jej podstawowe rodzaje, istotne dla praktyki
polityki przekszta ce  strukturalnych.

Pierwszym z nich jest restrukturyzacja przeprowadzana bezpo rednio
w jednostkach gospodarczych. Polega na przekszta ceniach stanu prawno-
organizacyjnego, metod zarz dzania, powi za  z otoczeniem zewn trznym
oraz ze zmianami jako ci, asortymentu, technologii produkcji, itp. Ten rodzaj
restrukturyzacji okre la si  mianem mikrorestrukturyzacji b d  restrukturyzacji
wewn trznej.

Drugim rodzajem jest restrukturyzacja dokonuj ca si  w skali makro 
kraju, zwana makrorestrukturyzacj  lub restrukturyzacj  zewn trzn . Mamy tu
na wzgl dzie proces, w którym pa stwo lub inny podmiot zewn trzny za po-
moc  ró nych instrumentów aktywnie oddzia uje w kierunku przyspieszenia
rozwoju okre lonych dziedzin gospodarczych, kosztem innych, zmierzaj c
t  drog  do poprawy globalnych wyników gospodarowania. Towarzysz  temu
na ogó  zmiany w przeznaczaniu rodków kierowanych na rozwój, z dziedzin,

[w:] S. L. Bagdzi ski, W. Maik, A. Potoczka, Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego
w okresie transformacji systemowej, Uniwersytet Miko aja Kopernika, Toru  1995, s. 52-53.

20 Zob. A. Karpi ski, Restrukturyzacja gospodarki w Polsce i na wiecie, PWE, Warsza-
wa 1986, s. 20-22.

21 Ibidem.
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dzia ów (sekcji), ga zi tradycyjnych, schy kowych i nieefektywnych do tych,
które s  b d  mog  sta  si  prorozwojowe.

Trzecim rodzajem jest mezorestrukturyzacja. Ma ona miejsce pomi dzy
tymi dwoma omówionymi uk adami i dotyczy przemian strukturalnych zacho-
dz cych w obr bie analizowanego obszaru, makroregionu, regionu (woje-
wództwa), okr gu lub zespo u przemys owego, itp. Stwarza si  tu mo liwo ci
transformacji gospodarczej okre lonego obszaru (jednostki terytorialnej)
i permanentnej restrukturyzacji regionów. Mechanizmy te wi  si  cz sto
z procesem innowacji.

W tym kontek cie mo emy (w skali wiatowej) wymieni  za A. Kukli skim
trzy typy regionów, podlegaj cych restrukturyzacji:22

 regiony innowacyjne, w których dzi ki koordynacji innowacyjno ci i przed-
si biorczo ci nast puje wzrost i rozwój gospodarczy. W ka dym okresie hi-
storii niewiele regionów w skali wiatowej zas uguje na to miano;

 regiony adaptacyjne  s  nimi takie, które we w a ciwym czasie potrafi
wykorzysta  mechanizm dyfuzji innowacji i stworzy  na swoim obszarze ko-
rzystne warunki dla dzia alno ci spo eczno-ekonomicznej, umo liwiaj ce mu
d ugotrwa  poprawn  egzystencj ;

 regiony skanseniczne, w których zupe nie nie funkcjonuje mechanizm per-
manentnej restrukturyzacji; z regu y w danym okresie historycznym zamie-
niaj  si  w obszary zacofane spo ecznie i gospodarczo.

Nale a oby zauwa y , e obok klasycznych regionów zacofanych i s abo
rozwini tych mo emy wyró ni  równie  regiony depresyjne (b d  ni  zagro o-
ne), problemowe lub te  strukturalnie nie dostosowane.23 Niedostosowanie to
mo e by  dwojakiego charakteru. Mo emy mie  tu do czynienia z regionami
o dysproporcjach w stosunku do makrostruktury b d  z regionami le ustruktu-
ryzowanymi zarówno pod wzgl dem dzia owo-ga ziowym jak i (lub) prze-
strzennym. Konieczno  ich restrukturyzacji wynika z potrzeby przebudowy
struktur ekonomicznych i dostosowywania ich do wymogów nowoczesnej
i efektywnej gospodarki rynkowej, b d cej na drodze do integracji z Uni  Eu-
ropejsk . Dlatego te  ze wzgl du na rozmieszczenie i skal  obszarów depresji
w Polsce, skupisk bezrobocia, strukturalnych i ekologicznych zagro e ; wyma-
gane jest dalsze intensyfikowanie procesów ich przebudowy spo eczno-
gospodarczej. Szczególnie istotnym wydaje si  problem restrukturyzacji sta-

22 A. Kukli ski, Restrukturyzacja polskich regionów jako problem wspó pracy europejskiej.
Uwagi dyskusyjne, [w:] A. Kukli ski, B. Ja owiecki (red.), Restrukturyzacja regionów jako
problem wspó pracy europejskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1991, tom 1, s. 320-
321.

23 Zob. m.in.: B. Winiarski, Przekszta cenia ustrojowo-systemowe a problemy polityki regional-
nej w Polsce i innych krajach postsocjalistycznych, [w:] Problemy polityki regionalnej Polski
w warunkach transformacji ustrojowo-systemowych, AE im. Oskara Langego we Wroc awiu,
�Prace Naukowe�, Wroc aw 1994, nr 671, s. 10; J. Ko odziejski, Polityka regionalna w proce-
sie transformacji ustrojowej Polski, [w:] Rola polityki pa stwa w procesach dostosowawczych
do Wspólnoty Europejskiej, Komitet Prognoz �Polska w XXI wieku� przy Prezydium PAN,
Warszawa 1994, s. 191.
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rych tradycyjnych obszarów przemys owych. Wymagaj  one wprowadzania
nowych dzia alno ci ró nicuj cych ich baz  ekonomiczn .24 Powody spo ecz-
no-ekonomiczne wskazuj  na konieczno  g bokiej restrukturyzacji m.in.
górno l skiego, wa brzyskiego, ódzkiego, a tak e w cz ci staropolskiego
okr gu przemys owego.25 Przy czym poczynania podejmowane w samych
regionach w ramach pewnych elementów polityki intraregionalnej, wymagaj
wsparcia zewn trznego, a ewentualne posuni cia polityki interregionalnej
winny by  zsynchronizowane z ogóln  polityk  strukturaln  pa stwa. Zatem
podstawowymi podmiotami inicjuj cymi i koordynuj cymi procesy i program
zmian strukturalnych na szczeblu po rednim powinny by  regionalne (lokalne)
organy w adzy i administracji pa stwowej przy wspó udziale instytucji central-
nych oraz we wspó pracy z ró nymi podmiotami gospodarczymi.

Reasumuj c stwierdzamy, i  restrukturyzacja gospodarki na szczeblu re-
gionalnym ma za zadanie realizacj  w asnych celów (niesprzecznych z ogól-
noekonomicznymi), które maj  uwzgl dnia  lokalne uwarunkowania i realia
spo eczno-ekonomiczne danego regionu. Jednocze nie nale y zauwa y ,
i  do tego zagadnienia trzeba jednak e podchodzi  w sposób kompleksowy,
uwzgledniaj cy równie  kontekst makroekonomicznej polityki gospodarczej.
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