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Regiony problemowe
wobec nowego paradygmatu
polityki regionalnej w Polsce
Streszczenie: Polityka regionalna w Polsce odgrywa ogromną rolę. Wynika to m.in. z pozycji
tej polityki w Unii Europejskiej. Zmiany następujące w gospodarce światowej i jej kryzys
oraz sytuacja gospodarcza poszczególnych krajów UE wymuszają zmianę w zakresie zadań
i sposobie rozumienia polityki regionalnej. Polska w długookresowym programowaniu polityki regionalnej stara się zastosować kroki antycypacyjne oraz podejmuje działania przygotowawcze w stosunku do kierunków przekształceń w kolejnym okresie budżetowym UE. Programowanie polityki regionalnej w Polsce w latach 2010–2020 zmienia w dużym stopniu
podejście polityki regionalnej do kwestii regionów problemowych. Regiony problemowe
zgodnie z nowym paradygmatem polityki regionalnej są wspierane w zróżnicowany sposób,
na różnych poziomach, przez różne podmioty oraz w ograniczonym czasie i przestrzeni.
Słowa kluczowe: polityka regionalna, polityka spójności, polityka rozwoju, region, regiony
problemowe.

1. Wstęp
Polityka regionalna w Polsce przeżywa okres głębokich przemian. Złożyło się na to
kilka przesłanek, m.in.:
•• nowe podejście do polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach 2007–2013;
•• problemy kryzysowe w gospodarce światowej;
•• programowanie zadań poszczególnych polityk UE na lata 2014–2020 (szerzej
[Korenik 2009, s. 139–145]).
Nowe ukierunkowanie polityki regionalnej w Polsce zostało podkreślone w przyjętym w 13 lipca 2010 roku dokumencie Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego
2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie (KSRR). Dokument ten zawiera
kompleksowy, strategiczny i średniookresowy plan prowadzenia polityki rozwoju w
przekroju wojewódzkim. KSRR powstała w celu ukształtowania podstawy programowej nowej polityki regionalnej w Polsce. Dotychczas prowadzona polityka regionalna stała się niemal całkowicie podległa europejskiej polityce spójności. W tych
warunkach realizowano głównie cele zintegrowanego ugrupowania, a nie specyficz-
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nych wyzwań krajowych (szerzej [Szlachta, Zaleski 2011a, s. 2–3]). Wobec czego
niezbędne było zainicjowanie działań skoncentrowanych na endogenicznych warunkach kraju oraz wskazanie kształtu polityki regionalnej w Polsce (szerzej [Domański
2003, s. 53–59]). Zmian w stosunku do kształtu polityki regionalnej oczekiwano
również na poziomie UE, co zostało podkreślone już na Czwartym Forum Kohezyjnym (27–28 września 2007 r.) w Brukseli. W Polsce skoncentrowano się na stworzeniu nowego układu instytucjonalnego i kompetencyjnego polityki regionalnej oraz
określeniu jej celów, kierunków, instrumentów w taki sposób, żeby spełniały one
indywidualne wymogi kraju przy jednoczesnym braku sprzeczności z polityką UE.
Dokument KSRR bierze udział w kształtowaniu podwalin nowej polityki regionalnej do 2020 roku. W KSRR nadano nowy wymiar podziałom terytorialnym i programowaniu gospodarki regionu. Modyfikacje dotyczą również możliwości wspierania
obszarów w trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej, w tym regionów problemowych. Wskazanie nowego podejścia określającego możliwości wspierania regionów
problemowych w świetle zmienionego paradygmatu polityki regionalnej staje się
podstawą rozważań dla tego opracowania. Istotne w tym kontekście jest całkowicie
odmienne traktowanie przez politykę regionalną Unii Europejskiej, w tym Polski,
obszarów problemowych. Celem opracowania jest wskazanie determinant zachodzących przekształceń i nowych możliwości oraz instrumentów definiowanych dla
obszarów problemowych.

2. Nowe kierunki polityki regionalnej w Polsce
KSRR wnosi nowy sposób planowania rozwoju w wymiarze terytorialnym i programowania polityki regionalnej. W tym ujęciu polityka regionalna dąży do identyfikacji i efektywnego wykorzystania walorów regionów i ich możliwości rozwoju. W
podejściu KSRR istotnym zagadnieniem staje się powiązanie w długim okresie celów regionów z polityką rozwojową państwa, co oznacza spójność działań ukierunkowanych terytorialnie (na podst. [Koncepcja… 2008, s. 8–9]). Tak prowadzona
polityka regionalna jest zgodna z wytycznymi Unii Europejskiej zawartymi w Zielonej Księdze [Green Paper… 2008], Traktacie Lizbońskim [Traktat… 2007] oraz w
dyskusji na temat Strategii Europy do 2020 roku, która w czerwcu 2010 przyjęła
sformalizowaną postać: UE 2020 [Komunikat… 2010]. W KSRR sformułowano
trzy cele strategiczne dla polityki regionalnej:
„1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów,
2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji na obszarach problemowych,
3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie” [Krajowa Strategia… Dokument
2010, s. 5].
Zatem zapewniona zostaje kontynuacja dążenia do zrównoważonego rozwoju,
która nawiązuje do utrzymania trwałości ekosystemu, optymalizacji zagospodaro-
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wania przestrzeni i utrzymania zróżnicowania biologicznego. W dokumencie zastosowano nowe – szersze podejście do polityki regionalnej, w którym:
•• wzmacniana jest rola regionów jako podmiotów dążących do osiągnięcia celów
rozwojowych kraju;
•• następuje zmiana roli samorządów wojewódzkich i innych podmiotów publicznych;
•• gdy jest to niezbędne, dochodzi do interwencji publicznej, mającej na celu rozwój kraju, jednak interwencja ta dotyczy przekroju terytorialnego, a nie układu
regionalnego (na podst. [Korenik 2009, s. 190–195]).
Jednocześnie, zgodnie z KSRR, polityka regionalna ukierunkowana zostaje na
budowę tożsamości regionalnej i podnoszenie konkurencyjności regionu – również
i w tym punkcie istotne jest wzmacnianie działań rozprzestrzeniających efekty rozwojowe w całym kraju (szerzej [Rozwój… 2009, s. 21–22]). Oznacza to, że wynikające z KSRR działania wykazują cechę dychotomiczności. Z jednej strony ukierunkowuje się ją na regiony, z drugiej zaś rozwija się w układzie terytorialnym
i krajowym.
Wskazana triada celów: konkurencyjność – spójność – sprawność, ma służyć
skupieniu się na możliwościach rozwoju, a nie przeszkodach i słabych stronach.
W tym podejściu umacnia się pozycję konkurencyjną regionu i wnoszone są efekty
synergiczne. Nacisk kładziony na mocne strony służy pozytywnemu rozwojowi
i korzystaniu z endogenicznych zasobów regionu. Jednocześnie poszukiwane są kolejne przewagi, decydujące o wzmocnieniu konkurencyjności regionów. Konkurencyjność oparta została na zjawisku dyfuzji. Oznacza to, że interwencja ma miejsce na
obszarach o lepszych możliwościach poprawy pozycji konkurencyjnej i z tych terenów rozprzestrzeniać się będą procesy rozwojowe do przestrzeni o słabszym tempie
wzrostu, zapewniając spójność systemu. Spójność i jednocześnie sprawność w polityce regionalnej gwarantuje polityka rozwoju, która szeroko pojmuje system zarządzania rozwojem i kompleksowo wdraża wysokie standardy jakościowe oraz mechanizmy oddziaływania terytorialnego wszystkich polityk publicznych, osiągając cele
wspólne dla poziomu krajowego i regionalnego. W konsekwencji otrzymujemy
sprawne, spójne i zintegrowane działania podmiotów publicznych różnych poziomów wspierane przez podmioty prywatne (na podst. [Tomaszewski 2007, s. 79–80]).
Integracja realizacji zadań częściowo eliminuje dotychczasowe nakładanie się działań podmiotów różnych szczebli, które decydowały się na sprzeczne rozwiązania dla
zaistniałych sytuacji, co prowadziło do nieefektywności stosowanych narzędzi, jak
również wzajemnego przeciwdziałania podejmowanym krokom zaradczym.
Zintegrowane zarządzanie rozwojem kraju częściowo przenosi na politykę regionalną powiązania ponadregionalne, co wraz z odejściem od podziału tej polityki
na inter- i intraregionalną na rzecz jednej wspólnej polityki, odnoszącej do terytorium cele dla wszystkich podmiotów publicznych, wnosi do działań regionalnych
sieciowość powiązań podmiotów w układzie regionalnym i ponadregionalnym (na
podst. [Krajowa Strategia… Synteza 2010]. Przekłada się to na proces „uzadanio-
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wienia” polityki regionalnej. Realizacja zadania zaistniałego na poziomie regionalnym odbywa się w oparciu o środki, narzędzia, wiedzę, umiejętności i zakres kompetencyjny niezbędnych podmiotów bez względu na ich miejsce w szczeblach
władzy publicznej bądź terytorium, z którego pochodzi zaangażowany w te działania podmiot prywatny. Tworzona sieć powiązań zadaniowych działa na podstawie
wzmocnionego wielopoziomowego systemu zarządzania, dążącego do: zwiększenia
roli samorządu województwa (kluczowego podmiotu polityki regionalnej) [Nowa
koncepcja… 2008, s. 29–30], współpracy partnerskiej (szerzej [Szlachta, Zaleski
2011b, s. 17–22]) oraz wzmocnienia efektywności systemu finansowania polityk publicznych i jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany w systemie finansowym
polityki regionalnej planuje się przeprowadzić przy udziale Wieloletniego Planu Finansowego Państwa i kontraktu terytorialnego – nowego instrumentu koordynacji
działań ukierunkowanych terytorialnie. Powstałe sieci powiązań ponadsektorowych,
przy założeniu przekształceń w zakresie finansów, mają wpływać na zwiększenie
możliwości koordynacji i realizacji zadań.
Horyzont czasowy KSRR do 2020 roku zapewnia czas niezbędny do wdrożenia
nowych instrumentów i nowych rozwiązań instytucjonalno-prawnych. Dodatkowo
zazębia się ten okres z nowym czasem planowania w Unii Europejskiej. Następny
okres programowania w Unii Europejskiej 2014–2020 w całości został objęty przez
nową politykę regionalną. Elastyczność, cele i zadania dostosowane do nowych rozwiązań oraz przekształcenia w zakresie wsparcia finansowego współuczestniczą we
wprowadzaniu nowej polityki regionalnej, otwartej na nowe sposoby zarządzania i
programowania w Unii Europejskiej po 2013 roku.

3. Nowy paradygmat polityki regionalnej
Wprowadzanie nowej jakości w polityce regionalnej wymaga zmiany modelu jej
realizacji. Nowy paradygmat polityki regionalnej skupiony został wokół kilku zasadniczych kwestii. Pierwszą rzeczą była wspomniana jedność polityki regionalnej
(polityki inter- i intraregionalnej). Wspólne cele odnoszone do terytorium dotyczą
wszystkich podmiotów publicznych. Przy tych przemianach szczególne miejsce
przypisuje się obszarom miejskim, które same w efektywny sposób wykorzystują
własne potencjały rozwojowe, intensywnie się rozwijają i przekazują impulsy rozwojowe pozostałym obszarom. Obszary miejskie tworzą wewnętrzne podstawy
wzrostu i zatrudnienia, przez co silnie stymulują wzrost terytoriów stycznych, a procesy rozwojowe rozchodzą się na pozostałe tereny. Następnym elementem ulegającym przekształceniu jest rezygnacja z dotychczasowej redystrybucji środków na
rzecz wzmocnienia potencjałów terytorialnych. Odchodzi się również od doraźnego
wspierania obszarów nisko rozwiniętych i problemowych, planując długookresowe
oddziaływanie polityk rozwojowych na wszystkie regiony. W nowym paradygmacie
polityki regionalnej najistotniejszym aspektem zmian jest wielosektorowe podejście
do działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie. W ten sposób dochodzi do
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integracji i koordynacji polityk publicznych o zasięgu terytorialnym z celami polityki regionalnej wskazanymi dla poszczególnych terytoriów, identyfikowanych funkcjonalnie (na podst. [Krajowa Strategia… Synteza 2010, s. 2–3]). Gdy zachodzi potrzeba interwencji, to w nowym paradygmacie polityki regionalnej przyjmuje ona
postać skoncentrowanych i selektywnych inwestycji, a nie bieżących i rozproszonych działań. Istotna zmiana zachodzi w układzie terytorialnym, gdzie szczeblowi
regionalnemu przypada priorytetowa rola w inicjowaniu rozwoju przy udziale wieloszczeblowego systemu zarządzania. Starcie nowego i starego paradygmatu polityki regionalnej przebiega wieloaspektowo. W nowym paradygmacie strategicznym
celem staje się rozprzestrzenianie wzrostu we wszystkich regionach bez względu na
ich status rozwojowy. Realizację tego celu zapewnia proces pozytywnego wyboru
czynników konkurencyjności oraz strategiczne oddziaływanie na poprawę sytuacji
konkurencyjnej. Wyrównywanie rozwoju zostaje dopasowane do potencjałów terytoriów, są to kroki istotne dla kraju, ale skoncentrowane na wybranych obszarach.
Interwencja ta trwa aż do momentu, kiedy dany obszar osiągnie możliwość samorozwoju. Działalność publiczna jest realizowana wielosektorowo na analizowanym obszarze, w jej ramach podejmowane są zintegrowane przedsięwzięcia rozwojowe.
Zastosowane instrumentarium obejmuje wiązkowo miękkie i twarde narzędzia, co
zapewnia lepszą koordynację. Sieciowe podejście do podmiotów interwencji integruje podmioty publiczne na wszystkich szczeblach i prywatne, włączane są podmioty otoczenia biznesu i kapitał społeczny. Nowy paradygmat polityki regionalnej
koncentruje się na tworzeniu jednostek funkcjonalnych, odchodząc często od administracyjnych granic regionalnych. Zapewnia to jednocześnie:
•• podkreślanie różnorodności;
•• koordynację działań;
•• zróżnicowane podejście do odmiennych typów terytoriów;
•• łączność między obszarami generującymi wzrost – obszarami powiązanymi
funkcjonalnie – obszarami peryferyjnymi;
•• strategiczną integrację działań różnych polityk w stosunku do wskazanych obszarów, gdzie efekty nakierowane terytorialnie będą widoczne w regionie.
Działania terytorialne ukierunkowane na rozwój w zakresie polityki regionalnej
zgodnie z nowym paradygmatem przestają być planowane w krótkim okresie. Zastosowany zestaw zintegrowanych przedsięwzięć o co najmniej średnim okresie realizacji wspiera wszystkie, a nie wybrane regiony, np. pod względem zamożności obszaru.

4. Miejsce obszarów problemowych
w nowej polityce regionalnej kraju
Podstawową doktryną nowego paradygmatu polityki regionalnej w Polsce jest „dobre rządzenie”, polegające na wspieraniu wzrostu wszystkich (a nie wybranych) regionów. Regiony w nowoczesnym podejściu zaangażowane są we własny rozwój,
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przy zastosowaniu lokalnych zasobów i środków, czyniąc z nich specyficzne przewagi konkurencyjne (na podst. [Krajowa Strategia… Załączniki 2010, s. 36–37]).
Prowadzi to do stopniowego uniezależnienia się tych terenów od ich wsparcia publicznego, przy czym przyjmuje się jako zasadne korzystanie ze wsparcia polityk
rozwojowych skierowanych terytorialnie bądź wdrażanych w całym kraju w ramach
kreacji podstaw procesów wzrostu. Stymulowanie wszystkich, a nie wybranych, regionów do rozwoju ich potencjału staje się zasadą prowadzenia polityki wobec regionów. Pomija się w ten sposób identyfikację zamożności regionów, ich problemy,
niezakończone inwestycje, z którymi borykają się one (od wielu lat), depresyjność
regionów itd. Podejście to wynika z efektów badań, jakie zostały przeprowadzone w
Unii Europejskiej i opublikowane w formie dokumentów:
•• Reflection paper on future Cohesion Policy (D. Hubner) [Reflection… 2009];
•• Regions 2020 [COMMISSION 2008];
•• Orientation paper on future cohesion policy (komisarz P. Samecki) [Samecki
2009].
Dokumenty te jednoznacznie wskazują jako źródło przewag konkurencyjnych
i budowy podstaw rozwojowych endogeniczne zasoby, wewnętrzne czynniki wzrostu i wielopoziomowe zarządzanie. Polityka spójności UE oparta na redystrybucji
środków do niżej rozwiniętych obszarów nie sprawdza się. Wobec tego powinno
nastąpić zorientowanie procesów rozwojowych na wymiar terytorialny. Polityka
spójności UE w nowych warunkach i powstałych na skutek globalizacji gospodarki
nowych zróżnicowaniach regionalnych ma za zadanie skupić się na pełnym wykorzystaniu potencjałów i przewag konkurencyjnych wszystkich regionów, a nie kierować wsparcie miejscowo do słabszych regionów. Oznacza to zapis o definitywnym
braku możliwości intensywnego wspierania wybranych obszarów, które są niżej rozwinięte, problemowe bądź depresyjne.
Nie jest to jednak ostateczny kierunek w przypadku krajów o obniżonym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, gdzie poszczególne regiony wyraźnie odstają od przeciętnego poziomu rozwoju regionów UE. W przypadku Polski, w dokumencie KSRR wskazano Obszary Strategicznej Interwencji (OSI). OSI to
wyodrębnione geograficznie tereny, w których niezbędna jest zewnętrzna interwencja w celu osiągnięcia możliwości pełnego wykorzystania ich potencjałów rozwojowych (na podst. [Krajowa Strategia… Dokument 2010, s. 73–74]). Oznacza to potrzebę koncentracji zasobów finansowych i instytucjonalno-organizacyjnych w tych
obszarach. Wskazaniem do opisu terenu jako OSI jest uznanie go za region obciążony, który sam nie jest w stanie podźwignąć się z tej sytuacji i z tego powodu niezbędna staje się interwencja, bądź jest to obszar, który ze względów społecznych, gospodarczych lub środowiskowych obecnie lub w przyszłości wywierać może wpływ na
rozwój kraju (na podst. [Krajowa Strategia… Dokument 2010, s. 73–74]).
W nowym paradygmacie polityki regionalnej interwencja publiczna przewidywana jest w przekroju kraju i terytorialnym. Nie kładzie się nacisku na zróżnicowanie terenów pod względem dysproporcji rozwojowych, niskiego poziomu rozwo-
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ju, problemów czy depresji. Stąd nie przewiduje się interwencji w obszarach, gdzie
pojawiają się bądź nakładają problemy. Jednak wyznacza się OSI, które w swojej
definicji zawierają wskazanie pomocy dla terenów o takim statusie. OSI obejmują
swoim zasięgiem nie tylko obszary problemowe, dotyczą one również wspomagania
rozwoju biegunów wzrostu. Polska nie może wspierać wszystkich obszarów, których poziom rozwoju społeczno-gospodarczego w jakimś stopniu odchyla się od
średniej krajowej. Wobec czego skoncentrowana interwencja trafia tylko do wybranych terenów. Podstawą do uznania terytorium za obszar, gdzie ten stopień interwencji publicznej uważa się za niezbędny, jest trwały proces jego marginalizacji,
w długim okresie następuje tu obniżanie się podstawowych wskaźników determinujących potencjał rozwojowy. Obszary problemowe objęte definicją OSI to tereny,
gdzie następuje zwiększanie dystansu rozwojowego w stosunku do pozostałych obszarów kraju. Tereny te nie posiadają odpowiednich zasobów i obszarów wzrostu do
rozprzestrzeniania się procesów rozwojowych. Delimitacja obszarów problemowych przebiega przy uwzględnieniu ich negatywnych cech:
•• słabość strukturalna;
•• niski poziom zasobu ludzkiego i społecznego;
•• brak jakościowo dobrych miejsc pracy;
•• oddalenie od obszarów kreowania wzrostu – głównych miast;
•• obszary wzrostowe na ich terenie są zbyt słabe, nie emitują impulsów rozwojowych do otoczenia (lub impulsy te są zbyt małe), tak aby w oparciu o nie podwyższała się pozycja konkurencyjna otoczenia;
•• następuje odpływ kapitału ludzkiego;
•• koncentracja patologicznych problemów społecznych (na podst. [Krajowa Strategia… Dokument 2010, s. 118]).
W obszarach problemowych cechy te zazwyczaj nie występują pojedynczo – nakładają się na siebie, co znacznie pogarsza sytuację tych terenów. Wobec obszarów
problemowych należy zastosować zbiór indywidualnie i precyzyjnie dobranych instrumentów, wpływających na uruchomienie i wzmacnianie wewnętrznych czynników restrukturyzacji oraz procesów rozwojowych. Cele skoncentrowanej interwencji w obszarach problemowych to:
•• zainicjowanie procesów restrukturyzacji;
•• przeciwdziałanie marginalizacji i trwałej utracie znaczenia gospodarczego;
•• zapewnienie lepszego dostępu do usług publicznych na obszarach wiejskich,
w tym edukacji i komunikacji;
•• dążenie do mobilności przestrzennej i zawodowej mieszkańców tych obszarów
oraz mobilności wahadłowej mieszkańców terenów wiejskich;
•• zapewnienie możliwości znalezienia lepszej pracy bez konieczności zmiany
miejsca zamieszkania (lepsza komunikacja) (na podst. [Krajowa Strategia…
Dokument 2010, s. 118–119]).
Większość interwencji w regionach problemowych jest realizowana na poziomie
wojewódzkim poprzez programy regionalne bądź działania te są koordynowane
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przez terytorialne programy sektorowe. Działania skierowane do obszarów problemowych z poziomu krajowego są realizowane tylko w uzasadnionych przypadkach,
gdy skala i nawarstwienie problemów wymagają interwencji rządu bądź efektywność wsparcia na poziomie regionalnym pozostaje niewystarczająca. Programy rządowe mogą być ograniczone czasem realizacji, jak również przestrzenią, której dotyczą. Interwencja skierowana do obszarów problemowych prowadzona na poziomie
krajowym i wojewódzkim oraz na podstawie programów terenowych skierowanych
sektorowo dotyczy: obszarów wiejskich o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do zasobów kształtujących możliwości rozwojowe; ośrodków wojewódzkich
położonych na obszarach o najniższej dostępności transportowej; miast i obszarów,
które tracą swoje funkcje społeczno-gospodarcze, oraz terenów przygranicznych,
położonych przede wszystkim wzdłuż granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Działania interwencyjne wobec regionów problemowych mają służyć wzmacnianiu spójności w układzie krajowym. W szczególności kreowanie spójności w skali kraju
odnosi się do najsłabiej rozwiniętej części państwa, tzn. do regionów Polski wschodniej. Wzmacnia się również pozycja i połączenia sieci miast. Dotyczy to zwłaszcza
sieci miast w Polsce wschodniej. Dla zapewnienia spójności w obszarach przygranicznych oddziałuje się na nie, dążąc do zwiększenia ich dostępności (przede wszystkim komunikacyjnej), rozwoju wspólnej infrastruktury i integracji społecznej tych
terenów. W ramach regionów dąży się do osiągnięcia spójności wewnątrzregionalnej, wspierając ich najniżej rozwinięte podregiony. W przypadku miast prowadzi się
proces rewitalizacji przestrzennej, gospodarczej i społecznej. Część miast ze względu na zmiany zachodzące w gospodarce traci swoje podstawowe funkcje gospodarcze, w tym przypadku miasta te są restrukturyzowane. Podobnie restrukturyzowane
są zapóźnione rozwojowo obszary wiejskie. Ich proces restrukturyzacji przebiega
wielowymiarowo (pod względem społecznym, gospodarczym i przestrzennym). Celem KSRR w odniesieniu do obszarów wiejskich jest zwiększenie ich dostępności
nie tylko w tradycyjnym ujęciu infrastruktury technicznej, ale również w ujęciu nowoczesnym – dostępności podmiotów z tych obszarów do szerokopasmowego internetu i e-usług. Wspierane jest też zwiększanie dostępu do usług publicznych oraz
poprawa ich jakości. W KSRR podkreślany jest problem wykluczenia i związane
z nim przeciwdziałanie, dotyczy to wykluczenia społecznego i integracji społecznej
oraz wykluczenia z procesów rozwojowych, szczególnie obszarów skrajnie peryferyjnych.

5. Zakończenie
W nowym paradygmacie polityki regionalnej podejście do regionów problemowych
w znacznym stopniu zostało zmienione. W polityce regionalnej regiony problemowe
stają się jednym z elementów gospodarki. Obszary te stają się przedmiotem wieloaspektowego oddziaływania, którego podstawą jest konsekwentne kreowanie nowych warunków do pobudzania wzrostu tych terenów. Tworzenie sieciowych połą-
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czeń w obszarach problemowych i ich otoczeniu ma za zadanie wspomagać
przenikanie do nich impulsów rozwojowych. Skierowanie wsparcia z różnych stron,
przy jednoczesnym zachowaniu indywidualności regionów problemowych, oraz pozostawienie kluczowej roli samorządowi terytorialnemu z danego obszaru ukierunkowuje podmiot na uzyskanie samodzielności. Dodatkową motywacją do intensywnych przekształceń w obszarach problemowych staje się ograniczoność czasowa
i przestrzenna wsparcia, co jednoznacznie wskazuje, że tereny te nie mogą liczyć na
nieustanne działania pomocowe. Efektem takiego podejścia do obszarów problemowych powinna być ich aktywizacja, uzyskanie trwałych zmian w sposobie wydatkowania środków oraz w mentalności społeczeństwa i sposobie myślenia władz. Dyskusyjną sprawą pozostaje skuteczność takiego sposobu działania (zob. [Grosse 2004,
s. 79–94]). Nowe rozumienie polityki regionalnej zaprezentowane w KSRR z pewnością będzie miało duży wpływ na rozwój terytoriów o co najmniej średniej kondycji, pozwoli spojrzeć szerzej na problemy inwestycji oraz będzie motywować ośrodki do samodzielnego określania kierunków priorytetowych w oparciu o własne
zasoby i potencjał. Ponadregionalne (terytorialne) odniesienie się do rozwoju wprowadza nową jakość do zarządzania, która pozwala zsynchronizować przedsięwzięcia mające większą skalę. Ten pozytywny scenariusz ma dużą szansę powodzenia w
stosunku do obszarów, które do tej pory rozwijały się stosunkowo dobrze. W przypadku regionów problemowych pozytywny scenariusz wcale nie musi się sprawdzić. Długookresowość, nawarstwianie problemów i ich społeczne konsekwencje
często nie dadzą się rozwiązać w krótkim okresie, wymagają zmian mentalności
myślenia i podejścia społeczeństwa, co jest szczególną barierą w naprawie kondycji
społeczno-gospodarczej regionu. Negatywny scenariusz na obszarach problemowych, oznaczający brak rezultatów bądź ujemne konsekwencje nowej polityki regionalnej, prowadzić będzie do zwiększonych procesów polaryzacyjnych i dodatkowego odpływu zasobów ludzkich z tych terenów. Z kolei dotychczas prowadzona
polityka regionalna wobec regionów problemowych nie przyniosła oczekiwanych
efektów. Środki finansowe kierowane do tych obszarów nie stworzyły podwalin
konkurencyjnej gospodarki i ich możliwości samorozwoju. Negatywny scenariusz
dla obszarów problemowych nie będzie zachodzić w każdym przypadku, dla części
terenów nowe podejście do polityki regionalnej będzie stanowiło poważny impuls
do zmian w gospodarce oraz nadania nowego znaczenia i roli społeczeństwu w tych
przemianach. Dążenie do samodzielności i możliwości samorozwoju poszczególnych obszarów jest celem w stosunku do wszystkich terenów w kraju – nie tylko
obszarów problemowych. W założeniach polityki spójności Unii Europejskiej również i te cele są podkreślane, ponieważ samorozwój ma służyć osiąganiu spójności
społeczno-gospodarczej terytorium Unii Europejskiej. Kierunek przyszłych działań
na rzecz spójności będzie się zmieniać w zakresie instrumentarium i samej istoty
polityki spójności. Konieczność zmian w przyszłych okresach planowania Unii Europejskiej wynika z przekształceń w samej Unii i w gospodarce świata. Nowy paradygmat polityki regionalnej w Polsce wychodzi naprzeciw nadchodzącym zmianom
w polityce regionalnej Unii Europejskiej.
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Problem regions in the face of a new paradigm
of the regional policy in Poland
Summary: Regional policy plays a crucial role in Poland because of the position of this
policy in the European Union. Changes of world economy and its crisis and also the economic
situation of separate member countries of the EU force a change in objectives range and the
way of understanding regional policy. In long-term programming of regional policy, Poland is
trying to anticipate some steps and is going to prepare undertakings in transformation
directions in the next budget period of the EU. The programming of regional policy in Poland
in years 2010-2020 changes the way of looking at regional policy with respect to problem
regions. According to the new paradigm of regional policy, problem regions are supported in
a different way, on different levels, by various subjects and in limited time and space.
Keywords: regional policy, cohesion policy, development policy, regions, problem regions.
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