
for HeCKOJlbKO caMOCTOHTeJibHbIX cy6'beKTOB X03HHCTBOBaIUIH, TO BbI6HpaeTCH O,LUia 
H3 QeJieH 3KOHOMHqecKoro yrrpaBJieHHH HMH, a HMeHHO: no cj>HHaHCOBbIM pe3yJibTa
TaM, CMeTaM pacxo,n;oB HJIH 6Io,zr>Kezy .n;oxo.n;oB H pacxo,noe. CaMoe npHHQHilHaJibHoe 
OTJIHqHe npHMeHHeMbIX yrrpaBJieHqecKHX MO.D;eJieH 38.I<JUoqaeTCH B BbI6paHHOM crro
co6e oueHKH pe3yJibTaTHBHOCTH pa60TbI KaK npe,z;:npHHTHH B 11eJIOM, TaK H OT,n:eJib
HbIX ero BHyTpHX03HHCTBeHHbIX no,n:pa3.D;eJieHHH. 

PROBLEMY ROZWOJU REGIONOW I PODREGIONOW 
WSCHODNIEJ POLSKI 

3. 36uzne8 
BblCUlaJl 3KOHOMU'leCKQJl utKOJla, IlollbUta, Ee.;zocmoK 

Polityka regionalna jest od lat trwalym elementem polityki gospodarczej niemal 
we wszystkich krajach, a jej status determinowany jest zar6wno przez czynniki o 
charakterze zewn~trznym jak i wewn~trznym. Cz~sto wskazuje si~ iz przynajmniej w 
Europie powstala ona i rozwinl(la si~ « ... pod wplywem przeslanek i uwarunkowan o 
charakterze mi~dzynarodowym. Wynika to z wyst~powania w swiecie coraz silniej
szych tendencji integracyjnych, ktore stwarzajl\, potrzeb~ rozwia.zywania r62:nych 
problem6w spoleczno-gospodarczych w drodze wsp6ldzialania rzl\,d6w oraz wladz 
regionalnych i lokalnych. Jednoczesnie spowodowane jest to umi~dzynarodowieniem 
wielu problem6w regionalnych i podejmowaniem ich realizacji przez organizacje 
mi~dzynarodowe». 

Idea wzmacniania pozycji region6w nierozerwalnie zwil\_Zana jest z integracjl\_ 
dokonujl\_C!\. si~ w lonie EWG/UE, ale nalefy tez pami~tac o kilku istotnych sprawach. 
Po pierwsze, SI\. one zr62:nicowane pod wzgl~dem posiadanych kompetencji -
najbardziej samodzielne (niezalerne) SI\. niemieckie i austriackie Jandy, belgijskie 
regiony i hiszpanskie prowincje. Na drugim biegunie pozostaji:t regiony Grecji, Por
tugalii, Irlandii, ale takZe i kraj6w skandynawskich - Danii i Finlandii. Po drugie, 
r62:ni!l si~ one wielkoscii:t i liczb!l ludnosci - ich populacja wynosi od kilkunastu ty
si~cy do ponad 11 milion6w. 

Nowy podzial administracyjny kraju obowil\_Zujl\_cy od 1 stycznia 1999 roku poz
wala na utozsamianie wojew6dztwa z regionem a jednoczesnie r6wniez wprowadza 
poj~cie podregionu (subregionu). Liczba tych pierwszych jak wiadomo wynosi 16, 
natomiast liczba podregion6w 44, najwi~cej w wojew6dztwach mazowieckim i 
wielkopolskim (po 5), najmniej w wojew6dztwach swi~tokrzyskim i opolskim (po 1). 
Trzeba jednak r6wnocze8nie silnie podkreslic, ze <<nowoutworzone wojew6dztwa, od 
poczl\_tku ich istnienia, pomimo przypisanej im prawnie podmiotowosci w polityce 
regionalnej, nie tylko nie otrzymaly i:adnych srodk6w na rozw6j regionalny, ale tez 
nie mogl\_ uzyskiwac wlasnych dochod6w na ten eel. Nowe polskie regiony Sil zatem 
ulomnymi podmiotami, gdyz nie tylko nie mogl\_ kreowac rozwoju regionalnego, ale 
takZe nie mogi:t po partnerska uczestniczyc w narodowej i europejskiej polityce re
gionalnej». 
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Transformacja gospodarki polskiej w kierunku gospodarki rynkowej stawia w zu
pelnie nowym swietle prob]emy dotyczl.\_ce gospodarowania Sill.\_ roboCZll W przedsil(
biorstwach. W warunkach wolnego rynku pracy przedsictbiorcy (pracodawcy) d(\Zl.l 
do zatrudniania pracownik6w w takiej skali, czasie, strukturze kwalifikacyjnej i wie
kowej, jak jest optymalna z punktu widzenia inwestor6w przedsi~biorstwa. Wolny 
rynek pracy w gospodarce rynkowej jest rynkiem pracodawcy. PodaZ pracy z reguly 
przewyzsz popyt, chociat sytuacja w poszczeg6lnych regionach, zawodach i specjal
nosciach bywa zmienna i zr6.inicowana. Stwarza to przedsi~biorstwom mo.iliwosc 
wyboru pracownik6w - najlepiej przygotowanych, najbardziej przydatnych do pracy 
w okreslonym miejscu i charakterze, stosownie do potrzeb finny. 

Trwala marginalizacja ekonomiczna niekt6rych obszar6w kraju w kontekscie eu
ropejskim jest traktowana jako niedopuszczalna, nawet w warunkach wysokiej mo
bilnosci przestrzennej spoleczenstwa. Wywoluje to bowiem problemy spoleczne zwi
q_zane z zamieszkaniem znacznej cz~sci ludnosci na obszarach pozbawionych dos~pu 
do wielu zdobyczy cywilizacyjnych nowoczesnego spoleczenstwa postindustrialnego. 
Wreszcie zbyt duze zr6.inicowania regionalne mogct prowadzic do takich dyspropor
cji rozwojowych, kt6re w skrajnej sytuacji zagra.iaj<t sp6jnosci terytorialnej panstwa. 
Mo.ina zaobserwowac nasilajctce si~ zr6.inicowania kondycji ekonomicznej re
gion6w, jak i przesuwanie si~ ich w rankingu osia,gnicttego poziomu rozwoju. Pier
wsze zjawisko zwi¥ane jest, z pojawieniem siit nowych proces6w, wlasciwych go
spodarce rynkowej o wyraZ1lie r6.inicujl.\_cym wplywie na struktury przestrzenne. 

Og6lnie termin «konkurencyjnosc» pojmowany jest jako okrdlenie zdolnosci 
podmiot6w dzialajl.\_cych w gospodarce rynkowej do osi~ania sukces6w w tocZ<tcej 
sil( mi~dzy nimi rywalizacji ekonomicznej, naleey wzictc pod uwagl( fakt, iz w sferze 
gospodarki regionalnej uczestnikami tej rywalfaacji sct wielkie kompleksy spoleczno
gospodarcze, o zlozonych strukturach zintegrowane gl6wnie przez fakt lokalizacji ich 
element6w na okre5lonym wsp6lnym terytorium, wyodritbnionym wg konwencjonal
nie okreslonych kryteri6w z calosci kraju. 

Rywalizacja w pewnych sytuacjach moze dotyczyc samego istnienia region6w 
jako jednostek struktury podzialu administracyjnego panstwa-chodi i w6wczas o 
spraw~ podstawOWl\. czyli o trwanie region6w jako struktur spoleczno-politycznych. 
Tit plaszczyzn~ mi~dzyregionalnej rywalizacji moglismy obserwowac w Polsce w 
zwi~ z reform<t podziahl administracyjnego kraju. Wojew6dztwa zagrozone lik
widacjl\, uruchamialy ogromne arsenaly srodk6w do wykazania swej spoistosci, sily 
ekonomicznej, perspektyw rozwojowych. 

Przy tej okazji wytwarzal sil( klimat sprzyjajl\_cy wzrostowi aktywnosci i poczucia 
regionalnej tozsamosci mieszkanc6w. Konkurencyjnosc region6w zaleey r6wniez od 
wizerunku, jaki potrafil\_ one tworzyc o sobie, swych walorach, cechach swej ludnosci 
oraz swej przyszlosci. Jesli z r6.inych powod6w wizerunek pewnych region6w przed
stawia siic dla nich mato korzystnie, to koniecznym warunkiem podniesienia poziomu 
ich konkurencyjnosci musi bye dokonanie jego przeksztakenia. Czasem moze to bye 
trudniejsze nawet od poprawy uwarunkowan wystl(puji:\_cych w rzeczywistosci. 

Uklad czynnik6w konkurencyjnosci region6w nalezy skonfrontowac z ustalonymi 
i omawianymi w teoriach lokalizacji ukladami czynnik6w lokalizacji (czynnik lokali
zacji-jest okreslona korzysc uzyskiwania przez przedsi1;1biorstwo z tytulu zlo-
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kalizowania prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w danej miejscowosci, wyrazem 
tej korzysci jest okreslona oszcz1<dnosc w kosztach prowadzenia dzialalnosci). 
W UjC<Ciach kJasycznych wymieniono WSr6d nich przede wszystkim bazct'. SurOWCOWll, 
zblizenie do rynku zbytu, obecnosc zasob6w sily roboczej; p6iniej dodano tzw. 
czynnik aglomeracji. Wydaje si1<, ze obecnie czynnik bazy surowcowej traci na znac
zeniu podobnie jak czynnik pojmowanej w kategoriach koszt6w transportu bliskosci 
rynku zbytu. Spadlo tak:le znaczenie czynnika zasob6w sily roboczej, a to ze wzgl1<du 
wystC<powania w wi..,kszosci region6w i kraj6w bezrobocia oraz wzrostu poszukuj<t
cych pracy. 

Duze znaczenie ma komunikacyjna dostC<pnosc region6w, a zwlaszcza usy
tuowanie ich wzglC<dem sieci komunikacji mi1<dzynarodowej. Weberowski czynnik 
aglomefacji ulegl obecnie przeksztakeniu w caly zesp6l czynnik6w przycii\_gaji\_cych 
przedsi~biorc6w do region6w skupiajl\_cych przemysl, handel bankowosc i urzl\_dzenia 
infrastruktury. Nie ulega wi~c Wl\_tpliwosci, ze podnoszenie poziomu konkurency
jnosci region6w musi polegac na przedsi~wzi~ciach obejmujl\_cych rozbudow~ i mod
ernizacj~ infrastruktury techniczno-ekonomicznej i spolecznej, bazy proces6w in
nowacyjnych, szkolnictwa, otoczenia «0kolobiznesowego» itd. 

Wobec istniejl\_cej sytuacji najbardziej sensownym wyjsciem jest przyj~cie akty
wnej polityki restrukturyzacji w ukladzie terytorialnym panstwa. Przystwienie do UE 
z call\_ ostrosci'l ujawni, ze obszary nieoferujl\_ce odpowiednich korzysci zewn~trznych 
dla przedsi~biorstw b~dl\. naraione nie tylko na zmniejszonl\_ aktywnosc gospodarcza., 
ale r6wniez na ucieczk~ dzialalnosci do tych region6w i subregion6w, kt6re oferujl\_ 
wi~ksze mozliwosci akumulacji wartosci dodanej. W zwil\_Zku z tyro rywalizacja 
wzmaga si~ mi~dzy tymi przedsi..,biorstwami, regionami i miastami. Spadek koszt6w 
transportu i globalizacja proces6w gospodarczych wzmaga rywalizacj~ mi~dzy 
przedsi~biorstwami, regionami i miastami, dajl\_c lepsze szans~ na rozw6j tym re
gionom i miastom, kt6re potrafil\_ si~ lepiej dostosowac do rynk6w swiatowych. 

Makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania Polski lat 90 wplyn~ na 
stan gospodarki i atrakcyjnosc inwestowania. Przemiany gospodarcze oddzialywaly 
na Polsk~ jako calosc, jak r6wniez na poszczeg6lne jej regiony, gdzie dzialania pan
stwa i wladz regionalnych zaowocowaly zr62:nicowanymi efektami. Regiony przede 
wszystkim rozpocz~ly proces przebudowy strukturalnej przemyslu tj. likwidacji ire
strukturyzacji przemysl6w starych, ci<tZkich, surowcowych na rzecz rozwoju dziedzin 
o wysokim stopniu innowacyjnosci, przetw6rstwa, techniki i technologii. Spowo
dowalo to zrnniejszenie atrakcyjnosci region6w do tej pory najbardziej rozwini~tych, 
gdyz ich rozw6j cz<tsto byl zwil\_Zany z przemyslami surowcowymi. W ten spos6b w 
Polsce od nowa zacz~la si~ tworzyc mapa konkurencyjnosci region6w, kt6rej jednym 
z wyznacznik6w jest rozw6j rynk6w finansowych. W Polsce ze wzgl~du na slaby 
rozw6j sektora finansowego w skali kraju, trudno m6wic o w pemi rozwini~tej 
konkurencji mi~dzy regionami w tym zakresie. Drugi\_ przyczynl\_ malej konkurencji 
pod wzgl~dem rozwoju sektora finansowego region6w jest slaby rozw6j ekonomic
zny wojew6dztw oraz braki w ich infrastrukturze finansowej. 

Dynamika rozwoju sektora finansowego w poszczeg6lnych regionach jest 
uzale:Zniona od mozliwosci przycii\_glli~cia inwestycji na dany teren, nie tylko zwi
<tzanych bezposrednio z tym sektorem, ale tak:le malej i sredniej przedsi~biorczosci 
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oraz dufych przedsi~biorstw z innych dzial6w gospodarki narodowej. Wi~e si~ z 
tyro wniosek, ze regiony bardziej efektywne gospodarczo I pr~i:ne maj~ takZe 
najlepiej rozwini~ty sektor finansowy, natomiast regiony slabiej rozwini~te, ze slabo 
wyksztalcon~ mala,_ i srednia,_ przedsi~biorczosci~ wykazuja,_ mniej intensywny rozw6j 
tego sektora. 

Odmienne zr6Znicowanie stan6w swiadomosci i indywidualnych motywacji 
wyst~powalo w okresie socjalizmu, gdy cz~sc mlodziefy kierujllc si~ wzgl~dami prak
tycznymi rezygnowala z kontynuowania ksztalcenia. Odmienna sytuacja- wyst~puje 

obecnie, gdyi: zainteresowanie zdobyciem wyksztalcenia znacznie wzrasta. Wyz
waniem dla systemu ksztalcenia w Polsce jest przygotowanie do wi~kszej sp6jnosci z 
rozwi~iami UE w ramach pogl~biania procesu integracji. 

Konkurencyjnosc region6w nalei:y rozumiec dwojako; jako konkurowanie pos
rednie i bezposrednie- podmiotowe. Konkurowanie posrednie regionu nalei:y rozu
miec jako istnienie warunk6w otoczenia regionalnego dla finn w nitn dzialajllCych 
pozwalaja,_cych na uzyskanie przewagi konkurencyjnej w elementach pozostaja,_cych 
poza kontrola,_ ich dzialania. Posrednie konkurowanie regionu jest wyraiane i 
mierzone zdolnosciami konkurencyjnymi firm w nim zlokalizowanych. 

Wielkosci zaprezentowane w Aneksie maja,_ za zadanie potwierdzenie sformu
lowanych wczesniej problem6w. 

HEKOTOPl>IE ACilEKTbl BHEIDHEH TOPrOBJill 
CEJibCKOX03HHCTBEHHOH IlPOW~llEH 

llilPO~OBOJibCTBllEM 

3.M. HllbUHQ 

Ee;wpyccKuu Hay•mo-uccJZeooeamellbCKUU uHcmumym 
amoMHOU 3Hepzemwru, Mu11cK 

Pecny6m1Ka EenapycI>, BCT)'IUIBUirui Ha nyTI> OTKpb!TOH 3KOHOMHKH, .a;eJiaeT 011-
pe.n;eJieHHble warn, CBSJ3aHHI>Ie c .a;anI>HeifUieii ;m6epanw3aQHeii BHeumernproaoii 
,neJ1Terr1>HOCTH. B qacTHOCTH, peqi:. w.a;eT o aczynrreHHH EerrapycH ao BceMHpHyro 
roproayro opraHH3aQmo (BTO). 06ruee CTpeMrreHHe Bcex cTpaH-yqacTHHQ BTO 
O'leBH)l;HO: OTKpl>IT:b CTpatty AAA CBOHX TOBapOB, CHH3HTh HJIH CBJI3aTI> (He IlOBbl
maTI.) CTaBKH TIOUIJIHH Ha HeKOTOphle BH)l;bl TOBapoa. JlH6epanH3aIJ;llil BHeIDHeTOp
rosoii .I(eHTeJI:DHOCTH Mo:>KeT npHBeCTH K CHH)l(eHIDO CTaBOK TapHcpOB no MHOrHM rro-
3HQIDlM, 'ITO .a;nx arpapHoro KOMrrneKca cTpaHhl .l!BJIHeTC.l! aorrpocoM rrepBOCTeneH-
HOH sa)J(HocTH. 

O'leBH.a;Ho, 'iTO oreqecTBeHHOM)' ceni:.cKoM)' X03SIHCTBY Pecrry6mum Eenapyci:. 
Hy)KHa 3aUJ;HTa H IlOMepJKKa, HO TaKJKe oqeBH):tHO, 'iTO HMIIOpTepaM )l(eJiaTem.Ha 
MaKCHMaJibHllll OTKpbITOCTb HaUIHX pb!HKOB. Pau:imHaJibHOe COOTHOIDeHHe arpapHO
ro npoTeKQI:IOHH3Ma H 3KOHOMH'IeCKOro JIH6epaJIH3Ma 3aBHCHT OT MHOf'HX rrpe.urro
ChlJIOK, a HMeHHO: 

- paccMaTpHBaeTCSI nH rrpo6neMa B Teopern:qecKOM acrreKTe JIH6o pe% H.UeT o 
npHIDITHI:I pemeHHH B KOHKpeTHOM cnyqae; 
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