Dorota Wyszkowska

POLITYKA REGIONALNA JAKO INSTRUMENT
PODWY SZANIA KONKURENCYJNO CI POLSKICH
REGIONÓW

Przekszta cenia gospodarcze i polityczne, jakie zaistnia y w ostatnich latach doprowadzi y do nasilenia si zró nicowa mi dzyregionalnych. Ró norodne uwarunkowania, w tym równie umiej tno
przystosowania si
do nowych warunków gospodarki rynkowej spowodowa y wykszta cenie si
regionów silnych i s abych.
Dla celów niniejszego artyku u region rozumiany jest jako najwy sza jednostka organizacji terytorialnej pa stwa o relatywnie du ej powierzchni
i znacznej liczbie ludno ci, b d ca obszarem jednolitym, w którym prowadzona
jest odmienna polityka, w tym gospodarcza i spo eczna. W Polsce jako regiony
traktuje si upodmiotowione województwa, które charakteryzuj si :1
posiadaniem osobowo ci prawnej, umo liwiaj cej podejmowanie decyzji
gospodarczych i zaci ganie zobowi za , a tym samym samodzielne decydowanie o prowadzonej polityce,
istnieniem organów samorz dowych na ich obszarze,
systemem finansowania zwi zanym z zasad dysponowania w asnym
bud etem i dochodami przewidzianymi ustawowo.
W tak wyodr bnionych regionach prowadzona jest polityka regionalna
rozumiana jako forma interwencji pa stwa w sfer gospodarki i spo ecze stwa
(w zale no ci od problemów wyst puj cych w poszczególnych regionach) przy
wykorzystaniu okre lonych instrumentów w celu zapewnienia rozwoju tego
regionu, przyczyniaj cego si do rozwoju ca ego kraju.
Nowoczesna polityka regionalna tworzy warunki do lepszego wykorzystania endogenicznego potencja u spo eczno  gospodarczego regionów
i charakteryzuje si :2
orientacj na pomoc w uk adzie terytorialnym a nie sektorowym,
wspieraniem przede wszystkim nowoczesnych sektorów gospodarki,
ukierunkowaniem zw aszcza na sektor ma ych i rednich przedsi biorstw,
jako na najdynamiczniej rozwijaj cy si sektor gospodarki,
1
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M. Poniatowicz, Innowacyjno jako instrument wzrostu konkurencyjno ci regionów polskich,
[w:] A. H. Jasi ki, M. Kruk (red. naukowa), Innowacje i zmiany strukturalne w procesie transformacji polskiej gospodarki, t. I, Wydawnictwo Uniwersytetu w Bia ymstoku, Bia ystok 1999,
s. 215.
T. Madej, Regionalna polityka spo eczno  gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin 1998, s 24.
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promowaniem rozwoju opartego o czynniki egzogeniczne poszczególnych
regionów,
kierowaniem si wy cznie przes ankami ekonomicznymi (nie s wspierane
dzia ania bie ce, ale inwestycyjne),
skupieniem uwagi na lokalnych inicjatywach i agencjach,
koncentracj pomocy na poszczególnych obszarach w celu efektywniejszego wykorzystania rodków,
silnym wspieraniem rozwoju infrastruktury niezb dnej dla dzia alno ci gospodarczej,
promowanie prywatyzacji oraz wspólnych przedsi wzi sektora prywatnego i publicznego.
Nowoczesna polityka regionalna sprowadzona mo e zosta do realizacji
trzech podstawowych celów, a mianowicie:3
budowania potencja u absorpcyjnego rodków Unii Europejskiej,
wspierania wzrostu konkurencyjno ci regionów Polski,
przeciwdzia ania marginalizacji regionów s abo rozwini tych.
Dzia ania zmierzaj ce do podwy szania konkurencyjno ci regionów
w ramach prowadzonej polityki regionalnej nabieraj szczególnego znaczenia
zw aszcza w sytuacji, gdy we wspó czesnym wiecie konkuruj ze sob ju nie
tylko podmioty gospodarcze, ale równie kraje, czy regiony. Rywalizacja mi dzy regionami odbywa si na p aszczy nie pozyskiwania kapita u, wiadczenia
okre lonych us ug, pozyskiwania wykwalifikowanej kadry, pozyskiwania rodków na rozwój z bud etu pa stwa oraz innych róde krajowych oraz zagranicznych (g ównie z funduszy pomocowych Unii Europejskiej). Globalizacja
gospodarki oraz nasilaj ce si procesy integracyjne oznaczaj , i regiony
polskie b d zmuszone do podj cia walki konkurencyjnej z regionami innych
krajów wiata, zw aszcza w ramach rozszerzonej Unii Europejskiej.
Problem konkurencyjno ci regionów znalaz odzwierciedlenie w zapisach
Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego przygotowanej przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, gdzie podkre la si znaczenie konkurencyjno ci regionów jako jednego z celów strategicznych polityki regionalnej,
która musi by wspierana poprzez rozbudow modernizacj infrastruktury
s u cej wzmocnieniu tej e konkurencyjno ci. Równie przyj ty przez Rz d
26 marca 2002 r. Wst pny uk ad celów i priorytetów Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 wymienia jako cel strategiczny rozwijanie konkurencyjnej gospodarki równie w uk adzie regionalnym.4
3
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J. Szlachta, A. Pyszkowski (red. naukowa), Rozwój regionalny jako element strategii spoeczno-gospodarczej Polski w latach 2000-2006, Instytut Bada nad Gospodark Rynkow ,
Gda sk  Warszawa 1999 r., s. 40.
Ministerstwo Gospodarki, Wst pny uk ad celów i priorytetów Narodowego Planu Rozwoju
na lata 2004-2006 na podstawie programu gospodarczego rz du wraz z propozycj uk adu
programów operacyjnych i indykatywnym podzia em rodków finansowych, dokument przyj ty przez Rad Ministrów 26 marca 2002 r.
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Konkurowanie to b dzie rzecz bardzo trudn ze wzgl du na poziom rozwoju spo eczno  gospodarczego polskich regionów, który znacznie odbiega
od poziomu rozwoju regionów unijnych. Wystarczy wspomnie , i w Polsce
PKB na mieszka ca przeliczony parytetem si y nabywczej wynosi w 1999
r. 36,1% redniej Unii Europejskiej, co plasowa o Polsk na pozycji przeci tnej
w ród pa stw kandydackich. Polska ust powa a: Cyprowi 79,3%, S owenii
68,8%, Czechom
60,3%, W grom
49,0%, S owacji
48,6%, Estonii
37,2%, wyprzedza a natomiast: Litw
31,0%, Rumuni
28,2%, otw
27,7% oraz Bu gari
22,3%. Niezale nie od krytycznych ocen osi gni tego
przez nasz kraj poziomu dobrobytu oznacza to wielki post p w ostatnich kilku
latach, gdy jeszcze w roku 1995 poziom ten wynosi 31% redniej Unii Europejskiej.5
Jeszcze gorzej przedstawia si sytuacja poszczególnych regionów. Zdecydowanie najwy szy poziom PKB na mieszka ca w roku 1999 osi gn o
województwo mazowieckie (149,3% redniej krajowej). Pi
innych województw nieznacznie przekraczy o redni krajow , a s to: l skie (110,4%),
Wielkopolskie (105,2%), Dolno l skie (102,3%), Pomorskie (101,3%)
oraz Zachodniopomorskie (100,1%). Najni szy poziom PKB na mieszka ca
zarejestrowano w województwach lubelskim (69,8% redniej krajowej), podlaskim (72,8%), podkarpackim (73,4%), warmi sko-mazurskim (77,6%) oraz
wi tokrzyskim (78,1%). Jednak nawet województwa os gaj ce najwy szy
poziom PKB na mieszka ca nie przekraczaj 40 % redniej wielko ci w krajach Unii Europejskiej.
Dlatego te gdyby Polska ju dzi wst pi a do Unii to teren ca ego kraju
kwalifikowa by si do obj cia pomoc strukturaln Unii.
1.

Poj cie konkurencyjno ci regionów

We wspó czesnej gospodarce mo na zaobserwowa sta e poszerzanie
si zakresu zastosowania poj cia konkurencyjno ci. W ekonomii klasycznej
poj cie to przypisywa o si do sfery mikroekonomii, tzn. mówiono o konkurencyjno ci przedsi biorstw, czy te ich towarów i us ug. Natomiast obecnie rozci ga si poj cie konkurencyjno ci równie na wi ksze organizmy spo eczno 
gospodarcze, tj. na kraje i regiony.
Mianem konkurencyjno ci okre la si zdolno
do osi gania sukcesu
w gospodarczej rywalizacji. Natomiast konkurencyjno regionalna definiowana jest jako zdolno do przyci gania kapita u i rodków pomocowych oraz
jako zdolno do zatrzymania w regionie posiadanych czynników produkcji.6
Konkurencyjno ta mo e by rozpatrywana jako konkurencyjno po rednia
po rednia dotyczy tworzenia w a ciwych
i bezpo rednia. Konkurencyjno
5
6

J. Szlachta, Znaczenie funduszy europejskich dla rozwoju regionalnego Polski,
www.europa.edu.pl/topics/publikacje/2001/05/168250.html.
J. Bossak, W. Bie kowski (red. naukowa), Konkurencyjno
gospodarki Polski w dobie
integracji z Uni Europejsk i globalizacji, SGH, Warszawa 2000, s. 452.
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warunków dla funkcjonowania podmiotów mog cych uzyska przewagi konkurencyjne. Natomiast konkurencyjno
bezpo rednia sprowadza si do walki
o pozyskanie inwestorów, rodków rozwojowych, lokalizacji agencji i instytucji
rz dowych, utrzymaniu w regionie istniej cych firm, instytucji i kapita u.
Konkurencyjno regionu mo e by tak e rozumiana jako wprowadzenie
przewagi nad innymi regionami w okre lonej dziedzinie ycia gospodarczego,
zdolno ci do wytwarzania trwa ego wzrostu warto ci dodanej i wynikaj cego
st d wzrostu regionalnego dobrobytu.7 Wed ug Komisji Europejskiej konkurencyjno regionalna definiowana jest jako zdolno produkowania dóbr i us ug,
które zdaj egzamin na rynkach mi dzynarodowych, przy jednoczesnym
utrzymaniu wysokiego i trwa ego poziomu dochodów.8
Tak wi c mo na stwierdzi , i regionem konkurencyjnym jest taki region,
który jest w stanie przystosowa si do zmieniaj cych si warunków szybciej
ni inne regiony przez co osi ga popraw swojej pozycji we wspó zawodnictwie mi dzy regionami.9 Region konkurencyjny zatem to taki, w którym poziom
wiedzy ludzkiej, rozumianej jako zdolno do wyprzedzania potrzeb i odkrywania nowej kombinacji zastosowa istniej cych lub nowych zasobów rzeczowych, pozwala na wytworzenie strukturalnej przewagi i skomercjalizowanie
wytworów regionów.10
2.

Czynniki konkurencyjno ci regionów

Mianem czynników konkurencyjno ci okre la si wszystkie okoliczno ci
umo liwiaj ce podwy szenie konkurencyjno ci regionów. Konkurencyjno
regionów uzale niona jest od wielu czynników, w ród których nale y wymieni :11
zró nicowan struktur gospodarcz regionów,
wyposa enie w infrastruktur gospodarcz i spo eczn ,
kszta towanie i stan zagospodarowania przestrzennego,
dost pno komunikacyjna,
istnienie i dost pno zasobów naturalnych,
dzia alno inwestycyjna, w tym równie rozwój bezpo rednich inwestycji
7

8

9
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U. Markowska, Konkurencyjno regionów  nowe spojrzenie na rozwój regionalny w Polsce,
[w:] Gospodarka Przestrzenna IV, Akademia Ekonomiczna we Wroc awiu im. O. Langego,
Sudety Oficyna Wydawnicza Oddzia u Wroc awskiego PTTK, Wroc aw 2001, s. 35.
B. Winiarski, Konkurencyjno : kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel po redni polityki
regionalnej, [w:] M. Klamut (red. naukowa) Konkurencyjno regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wroc awiu, Wroc aw 1999, s. 74.
W. M. Gaczek, Z. Rykiel, Konkurencyjno
regionów a regionalizm ekonomiczny,
[w:] M. Klamut, L. Cybulski (red. naukowa), Polityka regionalna i jej rola w podwy szaniu
konkurencyjno ci regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wroc awiu, Wroc aw 2000, s. 42.
U. Markowska-Przyby a., Konkurencyjno regionów  nowe spojrzenie,op. cit., s. 38.
B. Winiarski, Czynniki konkurencyjno ci regionów, [w:] M. Klamut, L. Cybulski (red. naukowa), Polityka regionalna..., op. cit., por. tak e M. Klamut, E. Passela, Podnoszenie poziomu
konkurencyjno ci regionów, [w:] M. Klamut (red. naukowa) Konkurencyjno ..., op. cit., s. 96.
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zagranicznych,
rozwój sektora ma ych i rednich przedsi biorstw,
walory rodowiskowe,
mobilno spo ecze stwa, jego aktywno i przedsi biorczo ,
zdolno regionu do absorpcji innowacji,
obecno instytucji i zak adów naukowo  badawczych tworz cych oparcie
dla procesów innowacyjnych,
istnienie jednostek szkolnictwa wy szego,
polityk makroekonomiczna i interregionalna,
osi gni ty poziom rozwoju,
nowoczesno gospodarki,
rezerwy terenów nadaj cych si do lokalizacji inwestycji,
to samo regionalna mieszka ców,
wizerunek regionu.
Wymieniony katalog czynników decyduj cych o konkurencyjno ci regionów nie jest katalogiem zamkni tym. Zale y on bowiem od ró nych uwarunkowa . Oprócz tego charakteryzuj si znaczn zmienno ci w czasie.
W zwi zku z tym, i polityka regionalna realizowana jest na szczeblu
centralnym i regionalnym to cz
wymienionych powy ej czynników kszta towanych jest w ramach polityki interreginalnej, inne za w ramach polityki intraregionalnej prowadzoej w samym regionie.12
Podkre lenia wymaga tak e fakt, i czynniki te determinuj poziom konkurencyjno poszczególnych regionów, ale jednocze nie s miernikiem tej e
konkurecyjno ci, np. im bardziej konkurencyjny region tym jest w stanie przyci gn wi cej inwestycji zaganicznych, ale jednocze nie miar konkurencyjno ci jest ilo inwestycji zagranicznych w danym regionie.
3.

Polityka regionalna a konkurencyjno

regionów

Znaj c czynniki wp ywaj ce na poziom konkurencyjno ci regionu mo na
na nie oddzia ywa w taki sposób, aby prowadzi do podnoszenia tego poziomu. Jest to zadanie, które powinno by realizowane m.in. przez podmioty
polityki regionalnej.
Podstawowym celem polityki regionalnej prowadzonej przez podmioty
centralne jest stwarzanie równych szans rozwojowych poszczególnym regionom, natomiast polityki realizowanej w samych regionach powinno by d enie
do rozwoju tego regionu. Rozwój regionu prowadzi do podwy szaniajego
konkurencyjno ci, cho by poprzez popraw wizerunku i podniesienia atrakcyjno ci w oczach potencjalnych inwestorów.
12

polityka interregionalna prowadzona jest na szczeblu centralnym i ma zapewni jednakowe
szanse rozwojowe, natomiast polityka intraregionalna prowadzona jest w regionie i ma przyczynia si do rozwoju tego regionu.
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Pewna grupa czynników decyduj cych o poziomie konkurencyjno ci regionów jest niezale na od podejmowanych dzia a w ramach polityki regionalnej np. istnienie i dost pno zasobów naturalnych, czy walory rodowiskowe.
Jednak wi kszo
wymienionych powy ej czynników w znacznej mierze
kszta towana jest w ramach tej polityki. W zale no ci od zachowania si podmiotów polityki regionalnej wymienione czynniki mog sprzyja podwy szaniu
konkurencyjno ci regionów lub te powodowa przekszta cenie si ich w bariery, cz sto trudne do pokonania (ze wzgl du na potrzeb zaanga owania
znacznych rodków).
Nale y jednak podkre li , e podnoszenie konkurencyjno ci poszczególnych regionów nie jest celem samym w sobie, ale powinno s przyczynia
do zrealizowania ogólnych celów polityki gospodarczej pa stwa. Tak wi c
konkurencyjno
regionów powinna stanowi
narz dzie pozwalaj ce
na osi ganie wzrostu gospodarczego regionu, a tym samym i ca ego kraju.
W oparciu o uwarunkowania wewn trzne i zewn trzne rozwoju regionów
podmioty polityki regionalnej powinny d y do wzmacniania czynników konkurencyjno ci m.in. poprzez:13
wspieranie rozwoju przedsi biorczo ci dzi ki:
- wspieraniu rozbudowy otoczenia biznesu,
- stosowaniu instrumentów finansowych zach caj cych do podejmowania
dzia alno ci gospodarczej,
- wspieraniu rozwoju sektora ma ych i rednich przedsi biorstw,
tworzenie pozytywnego wizerunku i arakcyjnych warunków lokalizacji
inwestycji dzi ki:
- rozbudowie nfrastruktury, zw aszcza komunikacyjnej,
- prowadzeniu dzia a promocyjnych,
- wykorzystaniu instrumentów zach caj cych do poj cia inwestycji w danym reginie, np. tworzeniu specjalnych stref ekonomicznych, zach t finansowych, udzialaniu pomocy publicznej zgodnie z ustaw o dopuszczalno ci pomocy publicznej,
tworzenie klimatu dla innowacji dzi ki:
- kszta towaniu wysokiej jako ci zagospodarowania przestrzennego,
- wspieraniu rozwoju nauki i bada ,
- inwestowaniu w infastruktur techniczn i spo eczn ,
- uczestnictwo w przedsi wzi ciach o podwy szonym stopniu ryzyka,
- pomocy w organizowaniu tergów technologii iinnowacji oraz aktywnym
markietingu gmin, powiatów i regionów,
rozwój kapita u ludzkiego,
promowanie walorów przyrodniczych i turystycznych,
wspieranie inwestycji s u cych dywersyfikacji rodzajów prowadzonej
dzia alno ci,
budowanie uk adu instytucjonalnego odpowiadj cego standardom unijnym
13

A. Potoczek, Wspó czesne problemy rozwoju lokalnego i regionalnego, Wy sza Szko a
Humanistyczno  Ekonomiczna we W oc awku, W oc awek 2000, s. 174 i nast pne.
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oraz pe nionym funkcjom.
Dzia ania podmiotów w wy ej wymienionym zakresie jest konieczne
ze wzgl du na to, i :
pomi dzy regionami bogatymi i biednymi wyst puj znacznie wi ksze
rozpi to ci w poziomie rozwoju bada naukowych i rozwoju technologicznym ni wynika oby to ze zró nicowa PKB. Szczególnym problemem jest
wykorzystywanie osi gni naukowo-technicznych w gospodarkach regionów s abych ekonomicznie bowiem cz
z nich nie tylko nie generuje w asnych innowacji, ale nie jest w stanie skutecznie absorbowa innowacji
powsta ych gdzie indziej.
w regionach s abych ma e i rednie przedsi biorstwa odgrywaj szczególne znaczenie dla kreowania miejsc pracy i rozwoju gospodarki.
bezpo rednie inwestycje zagraniczne maja podstawowe znaczenie
dla wprowadzania w regionach nowych produktów i technik. Najtrudniejszym problemem w regionach s abych ekonomicznie w rozwoju jest integracja zagranicznych podmiotów z lokaln gospodark .
pomimo znacz cego post pu jaki dokona si w ostatnich kilkunastu latach
w dalszym ci gu problemem pozostaje niska jako infrastruktury transportowej w regionach s abych ekonomicznie. Problemem regionów s abych
jest tak e niedostateczny rozwój instytucji edukacyjnych na poziomie wy szym czego wynikiem jest du o ni szy ni przeci tnie w Unii Europejskiej
poziom wykszta cenia si y roboczej.
czynniki instytucjonalne staj si coraz wa niejszym elementem kszta tuj cym konkurencyjno . Jest nim m.in. wyposa enie w kapita spo eczny,
który sprzyja powi zaniom pomi dzy firmami zlokalizowanymi w regionie.
Niemniej wa na jest jako
instytucji administracji publicznej, a istotne
jej parametry to poziom decentralizacji i partnerstwa.
W sytuacji ograniczono ci rodków, które mog by przeznaczone
na rozwój regionu podmioty polityki regionalnej musz dokonywa licznych
wyborów zwi zanych z ustalaniem priorytetów przeznaczonych do realizacji.
Jednak dokonywanie wyboru np mi dzy rozwojem otoczenia biznesu, sfery
bada i nauki, czy te rozbudow infrastruktury jest bardzo trydne ze wzgl du
na znacz ce oddzia ywanie wszystkich wymienionych czynników na wzrost
konkurencyjno ci regionu. Podmioty polityki regionalnej powinny poszukiwa
innych podmiotów (równie
prywatnych) zainteresowanych dzia aniem
na rzecz rozwoju regionu, a zatem i podwy szeniem jego konkurencyjno ci.
Zjawisko takie jest powszechne w regionach Unii Europejskiej (tzw. inicjatywy
publiczno  prywatne).
Zaniedbania w pewnych dziedzinach rozwoju regionów s trudne do odrobienia i wymagaj czasu. Zdarza si jednak, i zaniedbania te prowadz
do trwa ej marginalizacji regionów a tym samym prowadz do braku mo liwoci podj cia rywalizacji z innymi regionami cho by w celu pozyskania rodków
przeznaczonych na rozwój.
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Bariery prowadzenia skutecznej polityki regionalnej

Realizacja polityki regionalnej powinna prowadzi do osi gania przyj tych celów. Jednak skuteczno tej polityki uzale niona jest od szeregu czynników, m.in. od uk adu instytucjonalnego tej polityki, tj. okre lenia podmiotów
i ich kompetencji oraz wyposa enia ich w instrumenty umo liwiaj ce realizacj
postawionych celów.
Niestety w Polsce polityka regionalna nie ma d ugiej historii, w zwi zku
z tym nie zosta jeszcze ukszta towany system podmiotów i instytucji realizuj podmiotów nie pocych t polityk . Znaczne zró nicowanie oraz mnogo
zwala na stworzenie przejrzystego systemu instytucjonalnego. Ponadto cz ste
zmiany na szczeblu centralnym uniemo liwja stabilizacj podmiotów odpowiedzialnych za realizacj tej polityki (pocz tkowo nie by o takiego podmiotu,
nast pnie kompetencje powierzono Ministerstwu Gospodarki, po czym przekazano Ministerstwu Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, a po jego likwidacji
ponownie Ministerstwu Gospodarki)
Podmioty te nie s ponadto wyposa one w instrumenty pozwalaj ce
na osi gni cie zamierzonych celów. Dotyczy to zw aszcza instrumentów finansowych. Finansowanie polityki regionalnej zw aszcza w dobie kryzysu finansów
publicznych jest znacznie ograniczone. Skuteczne (efektywne) prowadzenie
polityki zmierzaj cej do podwy szenia konkurencyjno ci regionu jest mo liwe
jedynie w warunkach wyposa enia podmiotów w instrumenty umo liwiaj ce
podejmowanie inwestycji podnosz cych poziom rozwoju regionu. Od tego,
jakie b d instrumenty finansowe, b dzie zale a o czy samorz d stanie si
silnym podmiotem, czy te b dzie tylko klientem administracji rz dowej. Najwa niejszym problem jest przep yw rodków, który powinien by maksymalnie
zdecentralizowany, zapewniaj cy samorz dowi partnersk pozycj w kreowaniu polityki regionalnej. Obecnie w Polsce mimo decentralizacji kompetencji,
które przej y samorz dy lokalne i regionalne nie zosta a dokonana reforma
finansów publicznych, pozwalaj ca na zmian struktury dochodów samorz dów na korzy
dochodów w asnych umo liwiaj ca zapewnienie podmiotom
niezale no ci we wspieraniu rozwoju.
W sytuacji braku krajowych rodków, które mog by przeznaczone
na rozwój regionów du e znaczenie mog odegra
rodki pochodz ce
z funduszy przedakcesyjnych, tym bardziej, e zosta y one przyznane województwom borykaj cym si z najwi kszymi problemami.14 W warunkach
znacznego deficytu bud etowego wymuszaj cego redukcj wydatków publicznych nale y liczy si z faktem, i w pierwszej kolejno ci zostan zredukowane
wydatki inwestycyjne co poci ga za sob gro b dalszego obni ania tempa
wzrostu gospodarczego kraju. Co z kolei przyczyni si b dzie do pog biania
dysproporcji w poziomie rozwoju spo eczno-gospodarczego Polski zarówno
14

W ramach Phare 2000 pomoc przeznaczona województwom które wykazuj najni szy
poziom rozwoju spo eczno-gospodarczego Polski (wyj tek województwo l skie, które boryka si z problemami restrukturyzacyjnymi schy kowych dziedzin gospodarki).
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wewn trz kraju,15 jak i w stosunku do krajów Unii Europejskiej.
Sytuacja w jakiej znalaz y si obecnie polskie regiony stawia je na przegranej pozycji w zwi zku z niskim poziomem ich konkurencyjno i w stosunku
do regionów krajów cz onkowskich Unii Europejskiej, ale równie cze ci regionów krajów kandyduj cych do cz onkostwa. M.in. od skuteczno ci realizwanej
polityki regionalnej zale e b dzie czy regiony Polski b d w stanie konkurowa z regionami jednocz cej si Europy?
5.

Wnioski
Powy sze rozwa ania pozwalaj na wyci gni cie nast puj cych wniosków:
Obecny poziom rozwoju regionów, którego syntetycznym wska nikiem jest
poziom PKB przypadaj cy na 1 mieszka ca w polskich regionach wiadczy
o niskiej ich konkurencyjno ci w stosunku do regionów Unii Europejskiej.
Podwy szanie konkurencyjno ci regionów Polski powinno stanowi jeden
z podstawowych celów polityki regionalnej ze wzgl du na poziom konkurencyjno ci regionów krajów Unii Europejskiej, z którymi b d musia y rywalizowa polskie regiony po wst pieniu Polski do Unii (co ma nast pi
w 2004 r.).
Rozwój regionów poprzez wzmacnianie ich potencja u rozwojowego stanowi podstaw do podwy szania konkurencyjno ci regionów.
Rozpoznanie czynników wewn trznych i zewn trznych konkurencyjno ci
regionów oraz ich wzmacnianie powinno przyczynia si do podwy szania
poziomu ich konkurencyjno ci.
Realizowana polityka regionalna maj ca na celu podwy szanie konkurencyjno regionów poprzez rozwój ich potencja u nie przynosi oczekiwanych
rezultatów ze wzgl du na brak ukszta towanego uk adu instytucjonalnego
i niedostatecznego wyposa enia podmiotów polityki regionalnej w instrumenty tej polityki, zw aszcza finansowe.
Szans na rozwój regionów, zw aszcza s abych ekonomicznie, stanowi
udost pniane Polsce rodki pomocowe  obecnie w postaci funduszy
przedakcesyjnych, a po akcesji funduszy strukturalnych.
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