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Rynkowe uwarunkowania
konkurencji terytorialnej
w świetle inwestycji rzeczowych
Streszczenie: W opracowaniu analizowany jest rynek inwestycji rzeczowych w celu oceny
jego oddziaływania na odbywającą się na nim konkurencję terytorialną i jej efektywność.
Analiza ta objęła również wpływ decyzji inwestycyjnych firm na kształtowanie się struktury
branżowej i przestrzennej tego rynku. Wykazano, że rynek ten ma różne wady, które zniekształcają mechanizm konkurencji terytorialnej, a niezależność podaży inwestycji od popytu
na nie czyni go rynkiem inwestora, generującym nadmierną i kosztowną konkurencję o inwestycje w postaci gry o sumie zerowej i o sumie ujemnej. Nie sprzyja on twórczej rywalizacji
przynoszącej korzyści gospodarce i społeczeństwu.
Słowa kluczowe: rynek inwestycyjny, konkurencja terytorialna, jednostka terytorialna, mechanizm konkurencji, rynek inwestora.

1. Wstęp
Jednostki terytorialne (miasta, regiony, kraje) konkurują ze sobą o pozyskanie inwestorów, turystów, wielkich imprez sportowych i artystycznych oraz innych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego. Konkurencja ta odbywa się na rynkach:
inwestycji rzeczowych, turystycznym, imprez sportowych i artystycznych itp. Rynki
te różnią się charakterem i strukturą, od której zależą mechanizmy konkurencji i jej
efektywność. Konkurencja ta przybiera różne oblicza, skutkujące pozytywnymi lub
negatywnymi efektami. Charakter tych efektów zależy w znacznym stopniu od
struktury rynku, na którym odbywa się konkurencja terytorialna, oraz od zastosowanych instrumentów konkurencji i od racjonalności strategii konkurencji realizowanych przez jednostki terytorialne.
Inwestycje rzeczowe są najważniejszym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego. Z tego względu są dobrem powszechnie pożądanym przez jednostki terytorialne i przedmiotem konkurencji między nimi. W związku z tym analiza konkurencji terytorialnej przeprowadzona zostanie na przykładzie inwestycji rzeczowych.
Rynek tych inwestycji ma swoją specyfikę, różniącą go zasadniczo od innych rynków, która kształtuje mechanizm konkurencji i jej efektywność. Problematyka ta nie
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była, o ile wiadomo, przedmiotem szerszego zainteresowania. Celowe wydaje się
więc podjęcie analizy rynku inwestycji rzeczowych i oceny jego wpływu na konkurencję terytorialną.
Punktem wyjścia poniższych rozważań jest analiza struktury rynku inwestycyjnego oraz decyzji inwestycyjnych firm na kształtowanie się jego struktury branżowej i przestrzennej. Na jej podstawie podjęta zostanie próba oceny oddziaływania
tego rynku na mechanizm konkurencji terytorialnej i jej efektywność.

2. Rynek inwestycji rzeczowych i jego specyfika
Rynek inwestycji rzeczowych wydaje się na pierwszy rzut oka podobny do rynku
konkurencji doskonałej, ponieważ występuje na nim zarówno po stronie popytu, jak
i po stronie podaży wiele podmiotów. Korzystając z tego podobieństwa, można
stwierdzić, że funkcje sprzedawców pełnią inwestorzy, a funkcję nabywców jednostki terytorialne, które starają się pozyskać inwestorów na swój teren atrakcyjnością
ofert lokalizacyjnych. Jednakże podobieństwo to ogranicza się tylko do liczebności
podmiotów uczestniczących na tym rynku. Różni się on bowiem zasadniczo od rynku towarowego. Różnice te ilustruje rys. 1.
Rysunek 1 jest ilustracją graficzną specyfiki rynku, na którym występuje konkurencja między jednostkami terytorialnymi o inwestycje. Popyt na nie zależy od kosztu pozyskania inwestycji (kpi), który można traktować jako cenę płaconą inwestorowi za wybór danej lokalizacji, czyli są to korzyści lokalizacji dla inwestora.
Występuje tutaj wyraźne podobieństwo do rynku towarowego: odwrotna zależność
popytu od ceny. Natomiast decyzje inwestycyjne firm tworzą podaż inwestycji, która nie zależy od popytu na nie i kosztu ich pozyskania, lecz od liczby efektywnych
zastosowań kapitału, tj. od liczby i wartości opłacalnych projektów inwestycyjnych
w gospodarce. W wyniku tego podaż inwestycji w okresie krótkim jest stała, a w
okresie dłuższym kształtuje się pod wpływem zmian koniunktury gospodarczej: w
okresach ekspansji rośnie np. z S1 do S2, a w okresach recesji spada np. z S2 do S1.
Koszt pozyskania inwestycji w okresach ekspansji zmniejsza się z kpi1 do kpi2,
ponieważ w gospodarce realizowana jest większa liczba projektów inwestycyjnych,
w okresach zaś recesji występuje tendencja odwrotna.
Wzrost popytu na inwestycje ze strony jednostek terytorialnych z D1 do D2 powoduje zwiększenie kosztu pozyskania inwestycji z kpi1 do kpi3. W tej sytuacji nawet zwiększenie podaży inwestycji z S1 do S2 nie jest w stanie zniwelować wzrostu
kosztu pozyskania inwestycji: kpi4 > kpi1.
Niezależność podaży inwestycji od popytu na nie i od korzyści lokalizacyjnych
(kpi) sprawia, że konkurencja na tym rynku występuje jedynie po stronie popytu, a
tworzą ją jednostki terytorialne. Natomiast po stronie podaży konkurencja między
inwestorami nie wstępuje, ponieważ liczba projektów inwestycyjnych jest znacznie
mniejsza od liczby ich potencjalnych lokalizacji. Jest to więc rynek ułomny, pozbawiony mechanizmu dostosowującego poziom i strukturę podaży inwestycji do popy-
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Rys. 1. Kształtowanie się popytu i podaży inwestycji rzeczowych
Źródło: opracowanie własne.

tu na nie. Ta ułomność rynku inwestycyjnego jest zasadniczą cechą różniącą go od
rynku towarowego i określającą jego specyfikę. Z nią wiąże się również dominująca
pozycja inwestorów na tym rynku: jest to bowiem rynek inwestora, będący odpowiednikiem rynku producenta na rynku towarowym w warunkach niedoboru towarów. Na rynku konkurencji terytorialnej występuje niedobór inwestycji w stosunku
do popytu na nie ze strony jednostek terytorialnych. Niedobór ten nie zostanie zlikwidowany w wyniku wzrostu popytu i korzyści lokalizacji inwestycji. Mimo formalnego zrównania się popytu z podażą w punktach: (kpi1, I1), (kpi2, I2), (kpi3, I1) i
(kpi4, I2), będzie występował niezaspokojony popyt jednostek terytorialnych na inwestycje. Ta permanentna nadwyżka popytu nad podażą na rynku inwestycji rzeczowych jest główną przyczyną jego nieefektywności.
Reasumując należy stwierdzić, że rynek inwestycyjny, na którym odbywa się
konkurencja terytorialna, ma swoją specyfikę determinowaną przez:
•• niezależność podaży inwestycji od popytu na nie ze strony jednostek terytorialnych i oferowanych przez nie korzyści lokalizacji,
•• permanentną nadwyżkę popytu nad podażą inwestycji,
•• brak mechanizmu dostosowującego poziom i strukturę inwestycji do popytu na
nie,
•• dominującą pozycję inwestora na tym rynku,
•• brak rywalizacji inwestorów o wybór lokalizacji inwestycji.
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Powyższa specyfika rynku inwestycji rzeczowych określa jego charakter jako
rynku inwestora, który można zaliczyć do kategorii rynków niekompletnych, ponieważ alokuje inwestycje jedynie w wybranych jednostkach terytorialnych. Specyfika
tego rynku wywiera niekorzystny wpływ zarówno na mechanizm występującej na
nim konkurencji, jak i jej efektywność.

3. Decyzje inwestycyjne firm a struktura branżowa
i przestrzenna inwestycji
Dla pogłębienia analizy rynku konkurencji terytorialnej niezbędne jest bliższe przyjrzenie się decyzjom inwestycyjnym firm, które kształtują strukturę branżową i przestrzenną inwestycji, a w rezultacie strukturę rynku inwestycyjnego i mechanizm
występującej na nim konkurencji terytorialnej.
Proces podejmowania decyzji inwestycyjnych przez firmy opiera się na pogłębionych studiach możliwości inwestycyjnych i wykonalności inwestycji, w toku
których poszukuje się odpowiedzi na następujące pytania: Co produkować? Ile produkować? Jak produkować? Gdzie produkować?
Analiza możliwości inwestycyjnych powinna dać odpowiedź na pierwsze pytanie. W jej wyniku inwestor dokonuje wyboru (na podstawie przewidywanej stopy
zysku w różnych rodzajach działalności gospodarczej) najbardziej opłacalnego rodzaju produkcji lub usług oraz określa jej wielkość na podstawie analizy chłonności
danego rynku. Odpowiedź na pytanie trzecie (jak produkować?) umożliwia wybór
technologii produkcji. Natomiast dopiero odpowiedź na pytanie czwarte (gdzie produkować?) dotyczy wyboru lokalizacji inwestycji, który jest dokonywany na podstawie kryterium minimalizacji łącznych kosztów produkcji i dystrybucji [Stoner, Freeman i Gilbert 1999, s. 571].
Odpowiedzi inwestorów na pierwsze pytanie (co produkować?) określają strukturę branżową inwestycji, a odpowiedzi na pytanie czwarte (gdzie produkować?) ich
strukturę przestrzenną, czyli rozmieszczenie inwestycji w przestrzeni.
Każdy rodzaj działalności ma swoją specyfikę wyrażającą się w strukturze wykorzystywanych czynników produkcji. Jedne rodzaje produkcji są terenochłonne, inne
są pracochłonne, kapitałochłonne, materiałochłonne, a jeszcze inne wiedzochłonne.
To zróżnicowanie struktury wykorzystywanych czynników produkcji w różnych rodzajach działalności sprawia, że mają one odmienne wymagania lokalizacyjne.
Preferowane są lokalizacje, które zapewniają najniższe koszty dominującego
(mającego w nich największy udział) czynnika produkcji, np. dla produkcji pracochłonnej najkorzystniejsza jest lokalizacja na terenach o najniższych kosztach pracy,
produkcja materiałochłonna wykazuje tendencje do lokalizacji w pobliżu źródeł surowca, a produkcja wiedzochłonna w pobliżu ośrodków naukowych i badawczo-rozwojowych. Można więc powiedzieć, że różne rodzaje działalności gospodarczej
wykazują zróżnicowane orientacje lokalizacyjne. Z tego wynika, że wybory rodzajów produkcji i usług dokonywane przez inwestorów mają wpływ nie tylko na struk-
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turę branżową realizowanych inwestycji, ale i na ich rozmieszczenie. W wyniku
zróżnicowania poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej i ich wymagań
lokalizacyjnych tworzą się branżowe rynki inwestycyjne o różnych skalach przestrzennych: od lokalnej do globalnej.
Na lokalizację inwestycji istotny wpływ wywiera przestrzenne zróżnicowanie
warunków gospodarowania, które wyraża się zróżnicowaniem: warunków naturalnych, popytu i podaży, kosztów produkcji (kapitału, pracy, wiedzy technicznej), korzyści skali i aglomeracji oraz kosztów transportu [Domański 2002, s. 22–40].
Oprócz kosztów czynników produkcji alternatywnych lokalizacji należy również
uwzględniać koszty zakupu gruntów, przygotowania i uzbrojenia terenów, koszty
usług infrastrukturalnych oraz nakłady na ochronę środowiska [Behrens i Hawranek
1993, s. 188–197].
Te tradycyjne kryteria wyboru lokalizacji ulegają istotnym zmianom pod wpływem postępu naukowo-technicznego w produkcji i transporcie oraz telekomunikacji, elektronice i informatyce, który przyczynił się do zmniejszenia materiałochłonności, energochłonności i pracochłonności produkcji, a w rezultacie do znacznego
zmniejszenia zależności lokalizacji produkcji od miejsc występowania tych zasobów. Na osłabienie tradycyjnych czynników lokalizacji wpływa również globalizacja gospodarki, która umożliwia wybór lokalizacji produkcji w skali światowej w
miejscach występowania zasobów gospodarczych (surowców, materiałów, źródeł
energii i pracy) zapewniających najwyższą efektywność. Wskutek tego nasila się i
zaostrza konkurencja jednostek terytorialnych o pozyskanie kapitału.
Duży wpływ na zmianę czynników lokalizacji miało odejście od systemu produkcji masowej, zwanego fordyzmem, do systemu elastycznej specjalizacji, określanej również jako postfordyzm. „Główną cechą nowego systemu techniczno-ekonomicznego (opartego gównie na technologiach informacyjnych) jest elastyczność,
która wynika z możliwości programowania pracy maszyn i urządzeń bazujących na
wspomnianych technologiach. Daje to możliwość szybkiego przestawienia na inne
parametry lub rodzaje produkcji, dzięki czemu powstają znaczne korzyści z wytwarzania produktów w szerszym asortymencie oraz lepiej dostosowanych do potrzeb
i wymagań użytkowników. Dzięki zastosowaniu oprogramowanych i zautomatyzowanych urządzeń możliwe jest zmniejszenie skali produkcji (skrócenie serii produkcyjnych) oraz zwiększenie różnorodności produktów bez podniesienia jednostkowych kosztów wytwarzania” [Zorska 1998, s. 25].
Elastyczność to nie tylko umiejętność dostosowywania się do poszczególnych
rynków, lecz również sposób redukowania kosztów przez globalne podejście do lokalizacji [Jewtuchowicz 2005, s. 25]. Elastyczność w tym przypadku oznacza nie
tylko lokalizację w wielu miejscach, lecz także zdolność do przemieszczania działalności z jednego miejsca do drugiego [Yip 1996, s. 145]. Dotyczy to wszystkich
ogniw łańcucha wartości dodanej, które mogą być umieszczone w różnych krajach
[Porter 2001, s. 393–397].
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System elastycznej specjalizacji powoduje dużą zmienność czynników lokalizacji, a wraz z nią zwiększającą się niepewność, czy uda się utrzymać w dłuższym
okresie nowo pozyskane firmy na terenie jednostki terytorialnej. Szczególnymi wymaganiami w tym zakresie charakteryzują się firmy globalne, mające swoje liczne
oddziały i filie rozmieszczone w wielu krajach świata.
Zmiana czynników lokalizacji działalności gospodarczej spowodowała, że atrakcyjne dla inwestorów stały się miejsca i regiony o dobrze rozwiniętej sieci placówek
naukowo-badawczych oraz instytucji wspierania przedsiębiorczości, dobrze skomunikowane z otoczeniem globalnym, zamieszkiwane przez wysoko wykwalifikowanych pracowników, elastyczne i stwarzające dobre warunki do życia, pracy i wypoczynku [Gorzelak 2001, s. 6].
Tradycyjne i współczesne czynniki lokalizacji tworzą złożony i zróżnicowany
zbiór wymagań lokalizacyjnych firm, z którego inwestorzy mogą wybierać określony zestaw czynników lokalizacji najlepiej odpowiadających charakterowi prowadzonej lub zamierzonej przez nich działalności. W rzeczywistości jednak inwestorzy
najpierw formułują wymagania lokalizacyjne planowanej inwestycji, a na ich
podstawie określają kryteria wyboru lokalizacji, następnie zaś poszukują miejsca w
przestrzeni najlepiej spełniającego te kryteria. Wybór ten jest dokonywany w trzech
następujących po sobie etapach:
1. Na podstawie analizy międzyregionalnego zróżnicowania warunków gospodarowania dokonuje się wyboru regionu, w którym zostanie zlokalizowana planowana inwestycja.
2. W wybranym regionie analizuje się zróżnicowanie lokalnych warunków gospodarowania w celu dokonania wyboru lokalnej jednostki terytorialnej spełniającej
w największym stopniu wymagania lokalizacyjne danej inwestycji.
3. W wybranej jednostce osadniczej poszukuje się najbardziej odpowiedniego
miejsca lokalizacji inwestycji [Blair 1991, s. 41–50].
Zasadniczym problemem dla inwestorów jest optymalne połączenie wymagań
lokalizacyjnych z walorami lokalizacji, od którego zależą uzyskiwane wyniki finansowe. W całkiem odmiennej sytuacji znajdują się jednostki terytorialne starające się
o pozyskanie inwestycji. Muszą one dostosowywać się do wymagań lokalizacyjnych
formułowanych przez inwestorów. Nie jest to sprawa prosta, ponieważ poszczególne jednostki terytorialne dysponują zróżnicowanymi walorami lokalizacyjnymi, które zostały ukształtowane w procesie dotychczasowego ich rozwoju. Zalicza się do
nich nie tylko naturalne (stworzone przez naturę) walory użytkowe, ale i walory
stworzone przez człowieka (obiekty produkcyjne i usługowe, infrastruktura gospodarcza i społeczna itp.), a także jakość siły roboczej, kulturę i tradycję danego terenu, atrakcyjność miejsca przebywania (kultura i tradycje mieszkańców, urządzenia
sportowe, rekreacyjne, hotele i ich standard, obiekty turystyczne i wypoczynkowe
itp.) oraz stan środowiska [Trojanek 1994, s. 50]. To zróżnicowanie walorów użytkowych występujące w różnych jednostkach osadniczych sprawia, że zróżnicowana
jest również ich atrakcyjność lokalizacyjna. W związku z tym władze tych jednostek
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muszą najpierw ocenić lokalne walory lokalizacyjne, aby odpowiedzieć na pytanie,
dla jakich rodzajów działalności stwarzają one korzystne i konkurencyjne warunki
gospodarowania. Jest to warunek konieczny skutecznego konkurowania o pozyskanie inwestorów. Jego spełnienie nie jest jednak łatwe, ponieważ oprócz znajomości
czynników lokalizacji różnych rodzajów działalności i formułowanych na ich podstawie wymagań lokalizacyjnych firm niezbędna jest rozległa wiedza o tendencjach
rozwoju gospodarki krajowej i światowej, a w jej ramach o perspektywach rozwoju
poszczególnych sektorów i branż. Szczególnie trudne jest określenie pozycji konkurencyjnej danej jednostki terytorialnej pośród stale zwiększającej się liczby jej konkurentów w wyniku globalizacji gospodarki.
Istniejące walory lokalizacyjne jednostek terytorialnych określają występujące
w nich warunki gospodarowania i ich przydatność do prowadzenia różnych rodzajów działalności, czyli atrakcyjność lokalizacyjną. Tę atrakcyjność można w różny
sposób kształtować i dzięki temu wpływać na konkurencyjność jednostek terytorialnych i na zwiększenie możliwości ich rozwoju. W tym celu stosuje się różne instrumenty pobudzania aktywność gospodarczej na ich terenie. Problemem jest jednak
dobór tych instrumentów i przedsięwzięć, aby ich wykorzystanie przynosiło korzyści ludności i gospodarce lokalnej, a nie tylko pojedynczym inwestorom, co w warunkach omówionych ułomności rynku inwestycyjnego nie jest sprawą prostą.
Konkurencja jednostek terytorialnych o inwestycje odbywa się na wielu branżowych rynkach inwestycyjnych, charakteryzujących się wyżej omówioną specyfiką,
która zapewnia inwestorom wyjątkowo uprzywilejowaną pozycję. Dzięki niej mają
możliwość uzyskiwania dodatkowych korzyści lokalizacyjnych, mających często
znaczny wpływ na wybór określonej lokalizacji inwestycji. Taka pozycja inwestora
na rynku inwestycji rzeczowych wpływa niekorzystnie na efektywność konkurencji
terytorialnej. Konkurencja ta powinna bowiem przyczyniać się do poprawy efektywności gospodarki poprzez lepsze wykorzystanie miejscowych zasobów, rozbudowę
i modernizację infrastruktury oraz tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. Rzeczywistość odbiega jednak znacznie od pożądanego
modelu oddziaływań konkurencji terytorialnej na efektywność gospodarki.

4. Rynek inwestora a mechanizm konkurencji terytorialnej
i jej efektywność
Mechanizm konkurencji wyraża dwukierunkowe zależności między danym podmiotem a jego konkurentami, rodzące się na gruncie rozbieżnych interesów i ujawniające się poprzez podejmowanie różnorodnych przedsięwzięć prowadzących do
osiągania zamierzonych efektów rynkowych [Taranko 2010, s. 32], którymi w przypadku konkurencji terytorialnej są pozyskani inwestorzy. Przedsięwzięcia te można
podzielić na dwie grupy: pierwsze skierowane wyłącznie do inwestorów, drugie zaś
do wszystkich podmiotów gospodarki lokalnej. Pierwsza grupa obejmuje różne instrumenty finansowe obniżające koszty i zwiększające dochody inwestora; należą do
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nich okresowe zwolnienia podatkowe, ulgi i upusty cenowe, gwarancje kredytowe
oraz infrastrukturalne zagospodarowanie działek budowlanych. Te instrumenty są
określonymi formami subsydiowania inwestorów. Druga grupa przedsięwzięć obejmuje rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, które przyczyniają się do poprawy efektywności gospodarowania i zwiększenia konkurencyjności jednostek terytorialnych.
Rynek inwestora ze swoimi licznymi wadami, głównie na skutek braku zależności podaży inwestycji od popytu na nie ze strony jednostek terytorialnych, nie jest
efektywnym mechanizmem przestrzennej alokacji inwestycji, dominująca pozycja
inwestora na tym rynku pogarsza jeszcze ten stan rzeczy. W rezultacie mechanizm
konkurencji terytorialnej ulega degeneracji. Polega ona na tym, że jednostki terytorialne prześcigają się w oferowaniu inwestorom dodatkowych korzyści finansowych.
Inwestorzy ze swej strony stymulują ten proces uzyskiwania dodatkowych korzyści
finansowych. Inwestor wybiera kilka docelowych lokalizacji, spełniających wymagania lokalizacyjne planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, uruchamia proces licytacji między wybranymi jednostkami terytorialnymi i wybiera tę, która zaoferuje najwięcej. W tym wyłudzaniu dodatkowych korzyści finansowych korporacje
transnarodowe są bardziej skuteczne od przedsiębiorstw lokalnych [Turok 2006,
s. 84]. Taki mechanizm podejmowania decyzji lokalizacyjnych przez inwestorów
czyni rynek inwestycyjny nieefektywnym, ponieważ konkurencja na nim przynosi
korzyści głównie inwestorom, często kosztem otoczenia społeczno-gospodarczego,
bliższego i dalszego. Nie wszystkie jednak rodzaje konkurencji terytorialnej mają
charakter destrukcyjny, istnieją również instrumenty twórczej konkurencji terytorialnej, przynoszące korzyści systemowe gospodarce i społeczeństwu. W zależności
od rodzaju stosowanych instrumentów konkurencja terytorialna przybiera różne
oblicza: gry o sumie zerowej, gry o sumie ujemnej i gry o sumie dodatniej.
Konkurencja dająca w wyniku sumę zero polega na tym, że jedne jednostki terytorialne uzyskują korzyści kosztem innych, z których przedsiębiorstwa przenoszą się
do tych pierwszych. Przyjmuje się przy tym, że korzyści zyskującej jednostki terytorialnej są równe stratom tracącej jednostki terytorialnej, a korzyść społeczna jest
równa zero. Można mieć co do tego wątpliwości, ponieważ ten rachunek (korzyści
– koszty) nie uwzględnia korzyści systemowych, społeczno-gospodarczych ukształtowanych w procesie funkcjonowania delokalizowanego przedsiębiorstwa. Podobna
sytuacja występuje w przypadku lokalizacji nowych inwestycji, o których nie decydują wyłącznie walory lokalizacyjne jednostek terytorialnych, ale te dodatkowe korzyści finansowe oferowane inwestorom za wybór danych lokalizacji.
Z jeszcze gorszą sytuacją mamy do czynienia w przypadku gry o sumie ujemnej,
ponieważ sukces jednej jednostki terytorialnej jest okupiony nie tylko stratami innej,
ale i sztucznie zawyżonymi subsydiami lub obniżeniem standardów ekologicznych
i pracowniczych [Turok 2006, s. 84]. Do tej kategorii można zaliczyć również zakup
przez inwestora istniejącego przedsiębiorstwa w celu jego likwidacji. W rezultacie
zwycięzca może stać się przegranym, gdyż koszty przyznanych inwestorowi dodat-
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kowych korzyści finansowych mogą okazać się wyższe od korzyści z lokalizacji
danej inwestycji.
Instrumenty konkurencji przynoszące negatywne efekty powinny być eliminowane, wspierać zaś należy konkurencję korzystną nie tylko dla inwestorów, ale
i gospodarki i społeczeństwa. Do tej kategorii instrumentów konkurencji zalicza się
te, które przynoszą korzyści nie tylko inwestorom, ale i pozostałym podmiotom gospodarczym i społecznym na terenie danej jednostki terytorialnej.
Ogólnie biorąc, wady rynku inwestycyjnego są główną przyczyną negatywnych
efektów odbywającej się na nim konkurencji terytorialnej. Przynosi ona jednak zwycięskim jednostkom terytorialnym stosunkowo szybkie efekty, choć niezbyt długotrwałe. To stwarza złudzenie, że wszystkie jednostki terytorialne mogą takie efekty
osiągnąć, i wzmaga konkurencję między nimi. Bardziej perspektywiczne i efektywne jest stosowanie instrumentów twórczych, poprawiających jakość środowiska społeczno-gospodarczego i przyrodniczego, sprzyjającą wzrostowi efektywności prowadzenia działalności gospodarczej i jakości życia w jednostkach terytorialnych.

5. Zakończenie
Rynek inwestycji rzeczowych, na którym odbywa się konkurencja terytorialna, jest
obarczony licznymi wadami, a najważniejszą z nich jest niezależność podaży inwestycji od popytu na nie ze strony jednostek terytorialnych. Wskutek tego jest
pozbawiony mechanizmu samoczynnie dostosowującego poziom i strukturę podaży
inwestycji do popytu na nie, co czyni go rynkiem inwestora, który może nie tylko
dokonywać bez ograniczeń wyboru optymalnej lokalizacji dla planowanej inwestycji, ale i formułować dodatkowe wymagania (zwykle finansowe) i od ich spełnienia
uzależniać wybór lokalizacji.
Ułomności tego rynku zniekształcają mechanizm konkurencji terytorialnej i czynią ją nieracjonalną, nadmiernie angażującą środki finansowe jednostek terytorialnych w pozyskiwanie inwestorów i przynoszącą negatywne efekty społeczne (gra
o sumie zerowej i gra o sumie ujemnej), a inwestorom niezasłużone korzyści.
Istnieją również metody i instrumenty konkurencji pozytywnej, wzbogacające
społeczeństwo i gospodarkę, ale ich zastosowanie jest bardziej skomplikowane, wymagające opracowania i konsekwentnego wdrażania strategii nastawionej na rozwój
przedsiębiorczości i innowacyjności oraz wzrost efektywności gospodarki lokalnej
i poprawę jakości życia, a w wyniku tego zwiększenie potencjału konkurencyjności
jednostek terytorialnych.
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Market determinants of territorial competition
in the light of material investments
Summary: The paper analyses the market of material investments to assess its impact on
territorial competition and its efficiency. The influence of investment decisions of firms on the
branch and spatial structure of this market is also analysed. The analyses show that the
investment market has various flaws; it fails to adjust the supply of investment to the demand
for it. This failure creates investor’s market which distorts mechanism of territorial competition
and generates excessive and expensive competition in the form of zero-sum game and
negative-sum game. This market is not conducive to creative competition that is beneficial for
the economy and society.
Keywords: investment market, territorial competition, territorial unit, mechanism of competition, investor’s market.

PN-244-Problemy rozwoju...-Raszkowski, Sobczak.indb 299

2012-08-28 14:34:21

