
 

FUNDACJA REPUBLIKA�SKA  
 
ul. Nowy �wiat 41, 00-042 Warszawa 
tel./fax: +48 22 891 07 37, tel.: +48 512 435 471, www.republikanie.org 

1 
 
NIP: 952-207-86-26, REGON: 142075516, KRS: 0000340559 
nr konta bankowego: Alior Bank 84 2490 0005 0000 4520 9156 1754 

Polska A i B. Prawda czy mit? 
 

Różnice w rozwoju społeczno – gospodarczym województw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autor: Karol Jagliński 
 
 
 
 
 



 

FUNDACJA REPUBLIKA�SKA  
 
ul. Nowy �wiat 41, 00-042 Warszawa 
tel./fax: +48 22 891 07 37, tel.: +48 512 435 471, www.republikanie.org 

2 
 
NIP: 952-207-86-26, REGON: 142075516, KRS: 0000340559 
nr konta bankowego: Alior Bank 84 2490 0005 0000 4520 9156 1754 

Spis Tre�ci 
 

1. Rys historyczny 
2. Diagnoza sytuacji 

 
2.1 Ludno�� – saldo migracji 
2.2 Rynek pracy 
2.3 Ekonomia 
2.4 Transport 
2.5 LHDI 
2.6 Fundusze unijne 

 
3. Strategie rozwoju regionalnego w innych krajach 

 
3.1Niemcy i była NRD 
3.2 Włochy i Mezzogiorno 
3.3 Stany Zjednoczone i Appalachy 
3.4 Hiszpania i Grecja 
3.5 Korea Południowa 
3,6 Australia 
 

4. Wnioski 
5. Rekomendacje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FUNDACJA REPUBLIKA�SKA  
 
ul. Nowy �wiat 41, 00-042 Warszawa 
tel./fax: +48 22 891 07 37, tel.: +48 512 435 471, www.republikanie.org 

3 
 
NIP: 952-207-86-26, REGON: 142075516, KRS: 0000340559 
nr konta bankowego: Alior Bank 84 2490 0005 0000 4520 9156 1754 

1. Rys historyczny 

Problem ubo�szej Polski wschodniej zaobserwowano ju� w okresie mi�dzywojennym. 
Przyczyn� takiego stanu rzeczy były rozbiory i podległo�� polskich regionów ró�nym 
zaborcom. Prusy były krajem wysoko rozwini�tym, st�d zachodnie ziemie posiadały 
najlepsz� infrastruktur�, wiele instytucji, a poziom o�wiaty i �ycia kulturalnego dorównywał 
zachodniej Europie. Z kolei  Kresy Wschodnie oraz Galicja pozostawały pod panowaniem 
rosyjskim i austro – w�gierskim, które to kraje stały na ni�szym poziomie rozwoju, st�d te 
cz��ci odrodzonej Rzeczypospolitej były mocno zapó�nione w stosunku reszty kraju. 
Wicepremier, a jednocze�nie minister skarbu, przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski 
podj�ł si� znacznych reform, mi�dzy innymi tych dotycz�cych wschodnich województw 
Rzeczypospolitej. W 1936 roku rozpocz�to budow� Centralnego Okr�gu Przemysłowego, 
obejmuj�cego Radom, Lublin, Sandomierz i Przemy�l, co było przyczynkiem do polityki 
maj�cej stworzy� jedn� „Polsk� A”. W 1938 roku Kwiatkowski ogłosił 15 – letni plan 
rozbudowy Polski, którego ostatnim etapem była niwelacja ró�nic mi�dzyregionalnych i 
ujednolicenie kraju pod wzgl�dem gospodarczym. Plan ten jednak pokrzy�ował wybuch 
drugiej wojny �wiatowej. 
 

 
Grafika 1. Plakat promuj�cy plan 15 – letni min. Eugeniusza Kwiatkowskiego. 

 
Po wojnie zmienił si� kształt kraju, Polska utraciła Kresy, jednak nadal była zró�nicowana 
gospodarczo. Okres komunistyczny nie zmienił tego obrazu, a utrwalany przez prawie 50 lat 
tylko pogł�bił ró�nice. Pomysłu na wschodni� cz��� Polski nie było, regiony pozostały 
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głównie rolnicze, a przemysł skupiano w innej cz��ci kraju. Ludzie pracowali w 
nierentownych Pa�stwowych Gospodarstwach Rolnych, małych i nierentownych firmach, ale 
absurdy gospodarki centralnie planowanej pozwalały im na �ycie na przyzwoitym poziomie. 
Upadek tego modelu ekonomicznego wi�zał si� z upadkiem komunistycznej koncepcji 
rolnictwa i wielu PGRów. Pojawiło si� gigantyczne bezrobocie, nikła poda� miejsc pracy oraz 
wiele problemów społecznych, które ujawniły si� po transformacji. Nawet odrobina wolnego 
rynku obna�yła sprzeczno�ci poprzedniego systemu. Niestety ucierpieli na tym ludzie – 
cz�sto bez wykształcenia, bez mo�liwo�ci pracy, uzale�nieni od pa�stwa i z mas� 
problemów społecznych. Brakowało nie tylko kapitału rzeczowego – kapitał ludzki i 
społeczny był bardzo niskiej jako�ci. Polska wschodnia pozostała na gospodarczym 
poziomie sprzed kilkudziesi�ciu lat. 
 
Transformacja ponownie nie przyniosła �adnych działa� skierowanych konkretnie do 
najbiedniejszych województw, a� do roku 2007, kiedy to uruchomiono w ramach funduszy 
unijnych Program Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej”. Ma on na celu przyspieszenie 
tempa rozwoju gospodarczego tego regionu kraju poprzez uzupełnienie wojewódzkich 
programów operacyjnych. W czasie jego trwania do 2013 roku 5 województw nale��cych do 
programu (warmi�sko – mazurskie, podlaskie, lubelskie, �wi�tokrzyskie i podkarpackie) 
otrzymało niewiele ponad 2,2 mld euro1, czyli około 9 mld zł – stanowi to mniej ni� 1% 
ł�cznego PKB tego regionu przez okres trwania programu. Od 2014 rozpoczyna si� nowa 
perspektywa bud�etowa, w której nie wiadomo jeszcze czy b�dzie program dedykowany 
specjalnie dla �ciany wschodniej. 
 
Jak mo�na zobaczy� problem ró�nic rozwojowych mi�dzy Polsk� wschodni� i zachodni� 
zacz�ł powstawa� ju� w XVIII wieku pod zaborami, a istnieje w �wiadomo�ci obywateli od 
odzyskania niepodległo�ci. Jednak warunki zewn�trzne (II w�), nieudolno�� systemowa 
(komunizm) czy polityczna (najnowsze dzieje) nie pozwoliły na realizacj� pełnej polityki 
wobec regionów wschodnich, celem ich przyspieszonego wzrostu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1
 www.funduszestrukturalne.gov.pl. 
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2. Diagnoza sytuacji 

Główny Urz�d Statystyczny publikuje corocznie raport pod tytułem „Regiony Polski”, w 
którym ukazane s� przekroje ka�dego z województw pod k�tem najwa�niejszych danych 
statystycznych. Zestawienie ich w szeregu czasowym pozwala na ukształtowanie obrazu 
kraju w podziale na województwa i obserwacj� pod k�tem istnienia „Polski A i B”. 
 

2.1 Ludno�� – saldo migracji 

Sytuacja demograficzna mo�e by� jednym z wyznaczników szeroko poj�tego rozwoju – z 
reguły mieszka�cy wyje�d�aj� do miejsc bardziej rozwini�tych ze wzgl�du na ch�� 
poprawienia swojego poziomu �ycia. Główny Urz�d Statystyczny publikuje dane dotycz�ce 
salda migracji w województwach na pobyt stały, obejmuj�ce migracje mi�dzywojewódzkie i 
zagraniczne. Inaczej mówi�c, współczynnik ten pokazuje czy do regionu wi�cej osób 
przyjechało czy wyjechało, zarówno z zagranicy jak i z innych cz��ci kraju. Miar� jest liczba 
osób, która wyjechała na 1000 mieszka�ców województwa. �rednie saldo migracji dla kraju 
to -0,78 osoby na 1000 mieszka�ców. Wska�nik obejmuje jednak tylko osoby, które 
wyjechały na stałe. Obj�cie statystyk� osób, które opu�ciły swoje miejsce zamieszkania 
czasowo powi�kszyłoby ró�nice mi�dzy regionami. 
 

 
Mapa 1. �rednie saldo migracji mi�dzywojewódzkiej i zagranicznej na pobyt stały w osobach na 1000 
mieszka�ców z lat 2006 - 2012. 

 
Jak mo�na zauwa�y� wzrosty notuj� tylko 4 województwa o najwi�kszych o�rodkach 
miejskich. Do nich mo�na doł�czy� województwo dolno�l�skie, którego �rednia jest bliska 
zeru, a której warto�� jest zani�ona przez słaby rok 2006. Od 2009 wł�cznie region ten 
notuje warto�ci dodatnie. 
 
Reszta kraju boryka si� z odpływem mieszka�ców, przy czym najwi�ksze problemy 
dotykaj� województwa �ciany wschodniej i południa. Najgorszy wynik (-2,77) miało 

więcej niż 1   

od 0 do 1   

od -1 do 0   

od -2 do -1   

mniej niż -2   
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województwo opolskie, kolejne pozycje ko�cowe zajmuje lubelskie (-2,37) oraz warmi�sko – 
mazurskie (-2,3). 
 

2.2 Rynek pracy 

Obserwacja rynku pracy mo�e pozwoli� na wysuni�cie wniosku o poziomie gospodarczym i 
społecznym regionu. Mo�e da� odpowied� na pytanie o atrakcyjno�� regionu, a tak�e o to, 
jakiej jako�ci prac� oferuje społecze�stwo. Wysoka stopa bezrobocia mo�e �wiadczy� o 
braku miejsc pracy lub niedostosowaniu społecze�stwa do wymaga� rynku pracy. Przede 
wszystkim jednak obrazuje stop� �ycia mieszka�ców, jako �e istnieje do�� klarowny zwi�zek 
mi�dzy brakiem pracy, a ubóstwem. 
 
Stopa bezrobocia według Badania Aktywno�ci Ekonomicznej Ludno�ci (BAEL) 
 
Jak wida� na poni�szej mapie, ci��ko jest znale�� wyra�ny wzór, według którego region 
wschodni stoi ni�ej ni� reszta kraju. Nie wynika to jednak z niskiego bezrobocia w tym 
obszarze, tylko z równie wysokiego bezrobocia w zachodniopomorskim, dolno�l�skim i 
kujawsko – pomorskim. Po nieco gł�bszej analizie mo�na dostrzec, �e 4 z 5 województw 
uznawanych za „kategorii B” ma wy�sz� �redni� stop� bezrobocia ni� �rednia krajowa, która 
wynosi 10,1% i jedynie Podlasie dorównuje liderom. 
 

 
Mapa 2. �rednia stopa bezrobocia w procentach wg BAEL w latach 2006 – 2012. 

 
Udział bezrobotnych dłu�ej ni� 1 rok w�ród bezrobotnych ogółem 
 
Bardzo istotn� warto�ci� jest to ile osób pozostaj�cych bez pracy, taka sytuacja dotyka ju� 
dłu�ej ni� rok. Jest ona bardzo niekorzystna dla tych osób, gdy� mog� one nie nad��a� za 
rozwojem swojej bran�y i wypada� z rynku pracy. W du�ej mierze mo�e to prowadzi� do 
wykluczenia społecznego. Rozkład tego wska�nika mo�e by� interpretowany jako ró�nice w 
poziomie rozwoju społecznego, a tak�e by� podstaw� dla wniosków o potencjale 
rozwojowym regionu. �rednia krajowa to 35,6%. 
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Mapa 3. �redni udział bezrobotnych dłu�ej ni� 1 rok w�ród bezrobotnych ogółem w procentach w latach 2006 – 
2012. 

 
Jest dostrzegalny pewien wzór, według którego mieszka�cy wschodniej cz��ci Polski w 
wi�kszym stopniu pozostaj� bez pracy ponad rok ni� pozostali obywatele. Do 4 z 5 
województw obj�tych programem unijnym „Polska Wschodnia” doł�czyło równie� 
mazowieckie oraz kujawsko – pomorskie. 
 
Udział bezrobotnych dłu�ej ni� 1 rok w ludno�ci aktywnej zawodowo 
 
Sytuacja wygl�da podobnie, gdyby si� przyjrze� udziałowi trwale bezrobotnych w ludno�ci 
aktywnej zawodowo ogółem. Kilka regionów zamienia si� miejscami, jednak stawk� zamyka 
�ciana wschodnia. �redni udział w całym kraju wynosi 4,8%. 
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Mapa 4. �redni udział bezrobotnych dłu�ej ni� 1 rok w ludno�ci aktywnej zawodowo w procentach w latach 2006 
– 2012. 

 
Wynagrodzenia 
 

 
Mapa 5. �redni udział wynagrodzenia w przeci�tnym krajowym w procentach w latach 2006 – 2012. 

 
Mapa numer 5 prezentuje, �e mieszka�cy województw wschodnich, razem z cz��ci� 
centralnej Polski oraz lubuskim zarabiaj� ponad 10% mniej ni� przeci�tny obywatel. W 
najgorszej sytuacji s� województwa podkarpackie oraz warmi�sko – mazurskie (odpowiednio 
83,2% i 83,5%). Dla kontrastu – mazowieckie to ponad 126%. Sytuacja w niektórych 
regionach jest jednak dynamiczna. Powoli maleje przewaga Mazowsza, z kolei wzrasta 
wska�nik łódzkiego i Lubelszczyzny. Pomorze z kolei spadło poni�ej �redniej w ci�gu 
badanego okresu. 
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2.3 Ekonomia 

Rozwój gospodarczy najcz��ciej mierzony jest w wytwarzanym produkcie krajowym brutto. 
Ukazuje on jaka jest warto�� wytworzonych dóbr i usług, czyli innymi słowy wykonanej pracy 
w danym regionie. Ewentualne ró�nice na mapie Polski mog� �wiadczy� o ró�nej 
produktywno�ci, która z kolei mo�e �wiadczy� o zapó�nieniu gospodarczym. Przekłada si� 
to bezpo�rednio na zamo�no�� społecze�stwa, a dalej na ich stop� �ycia. 
 
Udział w wytwarzaniu PKB 
 

Pozycja Województwo Udział 

1 mazowieckie ������

2 śląskie ������

3 wielkopolskie ��	��

4 dolnośląskie 
����

5 małopolskie ��	��

6 łódzkie �����

7 pomorskie �����

8 kujawsko - pomorskie 	����

9 zachodniopomorskie 	���

10 lubelskie �����

11 podkarpackie ��
��

12 warmińsko - mazurskie ��
��

13 świętokrzyskie �����

14 lubuskie �����

15 podlaskie �����

16 opolskie �����

Tabela 1. �redni udział w procentach w wytwarzaniu polskiego PKB w latach 2006 – 2012. 

 
Powy�sza tabela prezentuje, ile PKB wytwarza ka�de z województw. Jak łatwo dostrzec 
najmniejszy udział ma grupa województw wschodnich. Ponad 21% ludno�ci Polski wytwarza 
około 15% PKB. Inaczej rzecz ujmuj�c: około 15% PKB jest wytwarzane na ponad 31% 
powierzchni kraju. Udziały te zachowuj� si� bardzo stabilnie na przestrzeni lat. Zauwa�alne 
wzrosty notuj� jedynie Mazowsze i Dolny �l�sk. 
 
PKB per capita 
 
Mimo du�ej obrazowo�ci, udział w wytwarzanym PKB nie jest zbyt precyzyjn� miar�. Zale�y 
on nie tylko od produktywno�ci mieszka�ców, ale tak�e od ich liczby. Znacznie bardziej 
miarodajne jest PKB per capita, czyli PKB na 1 mieszka�ca. Usuwa on z wyniku zmienn� 
jak� jest liczba ludno�ci. W latach 2004 – 2010 �rednie PKB per capita wynosiło 30 627 zł 
rocznie. 
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Mapa 6. �rednie PKB per capita w stosunku do krajowego w procentach w latach 2004 – 2010. 

 
Mapa 6 prezentuje rozkład stosunku �redniego PKB per capita dla województw do �redniego 
PKB per capita dla Polski. Najwy�szy współczynnik notuje mazowieckie (prawie 159%), a 
dalej �l�skie (prawie 108%), dolno�l�skie (107%) i wielkopolskie (106%). Na drugim ko�cu 
skali znajduje si� Polska wschodnia: �wi�tokrzyskie (prawie 77%), warmi�sko – mazurskie 
(75%), podlaskie (prawie 74%) oraz podkarpackie i lubelskie (po 68%). Oznacza to, �e 
przeci�tny mieszkaniec tych regionów wytwarza o 20 – 30% mniej PKB ni� przeci�tny Polak. 
Pozwala to na wysnucie wniosku o du�o ni�szym poziomie rozwoju gospodarczego tej 
cz��ci kraju. Ponadto du�e znaczenie ma te� dynamika tych warto�ci: od 2004 roku 
zwi�kszaj� si� one dla województw ze stolicami w Warszawie i Wrocławiu. Pozostałe 
obszary wykazuj� ujemn� dynamik�, co oznacza nic innego jak coraz wi�ksze 
rozwarstwienie gospodarcze i powi�kszanie przewagi liderów. Najbardziej bolesne jest to 
wła�nie dla wschodnich cz��ci Polski – nie do��, �e s� one najbiedniejsze, to jeszcze nie ma 
mowy o doganianiu i zmniejszaniu rozmiarów tego zjawiska. Zostaj� one coraz bardziej z 
tyłu. 
 
Warto�� dodana brutto na 1 pracuj�cego 
 
Warto�� dodana brutto oznacza warto�� produkcji sprzedanej pomniejszonej o koszt jej 
wytworzenia i skorygowana o saldo dopłat i podatków. Niska warto�� oznacza niskie zyski 
przedsi�biorców, czyli np. wysokie koszty produkcji. �rednia warto�� w Polsce w latach 2004 
– 2010 wynosiła 75 745 zł na 1 pracownika. 
 
Poni�sza mapa prezentuje rozkład �redniej warto�ci dodanej brutto w stosunku do �redniej 
warto�ci dla całego kraju w analizowanych latach 2004 – 2010. Regionalnie najsłabiej 
wypada wschód. W�ród województw zdecydowanie prowadzi mazowieckie (132%) przed 
dolno�l�skim (113%) i �l�skim (110%). Ostatnie plasuje si� lubelskie (69%), pó�niej 
podkarpackie (71%) i �wi�tokrzyskie (76%). Ze �ciany wschodniej najlepszy wynik osi�gn�ło 
warmi�sko – mazurskie – nieco ponad 90%. 
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90% - 100%   
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Mapa 7. �rednia warto�� dodana brutto na 1 pracownika w stosunku do �redniej krajowej w procentach w latach 
2004 – 2010. 
 

2.4 Inwestycje i rozwój 

Warto�ci z zakresu inwestycji mog� �wiadczy� o potencjale regionu i ich postrzeganiu przez 
inwestorów. Z kolei wska�niki dotycz�ce rozwoju i innowacji mog� obrazowa� poziom 
rozwoju społeczno – gospodarczego. 
 
Nakłady inwestycyjne na 1 mieszka�ca 
 

 
Mapa 8. �rednie nakłady inwestycyjne na 1 mieszka�ca w zł w latach 2005 – 2011. 
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Rozkład nakładów inwestycyjnych ukazuje, �e inwestorzy koncentruj� sw� aktywno�� 
głównie w zachodniej i centralnej cz��ci kraju. Najubo�sze województwa s� 
marginalizowane, co powi�ksza luk� rozwojow� mi�dzy nimi, a pozostałymi. Wpływ na to 
mo�e mie� wiele czynników, ale najwa�niejszymi zdaj� si� przede wszystkim zapó�nienie na 
płaszczy�nie społecznej i niska jako�� kapitału ludzkiego. 
 
Nakłady na działalno�� badawcz� i rozwojow� 
 

 
Mapa 9. �rednie nakłady na B+R na 1 mieszka�ca w zł w latach 2005 – 2011. 

 
Nakłady na działalno�� badawcz� s� mocno zró�nicowane w całym kraju. Przoduje 
Mazowsze z wynikiem prawie 700 zł na osob�, a dalej jest Małopolska (prawie 300). Pó�niej 
wi�kszo�� województw osi�ga zbli�one warto�ci w przedziale 100 - 200, a stawk� zamykaj� 
lubuskie (35 zł) i opolskie (46 zł). W tej kategorii warto�ci rozkładaj� si� raczej horyzontalnie 
– najni�sze nakłady przypadaj� na północn� cz��� kraju z wyj�tkiem pomorskiego.  
 

2.5 Transport 

Cz�sto szanse rozwojowe uto�samia si� z infrastruktur� i jej wielko�ci�, jako�ci� i 
ró�norodno�ci�. Jest to warunek konieczny, ale nie wystarczaj�cy. Aby region mógł si� 
rozwija�, musi posiada� rozwini�t� sie� dróg dobrej jako�ci, sie� kolejow�, dost�p do 
mediów itd. Jednak nawet obszar o �wietnej infrastrukturze nie jest atrakcyjny dla 
inwestorów, je�li ma do zaoferowania niewiele poza ni�. Jednak jej brak jest gigantyczn� 
barier� dla rozwoju gospodarczego. Pod uwag� wzi�to sie� dróg ekspresowych i autostrad, z 
tego wzgl�du, �e ostatnimi laty był to obszar, na którego rozwój stawiano du�y nacisk. Poza 
tym, w�ród dost�pnych w raporcie danych, wielko�� ta ma wi�ksze znaczenie dla 
atrakcyjno�ci inwestycyjnej ni� drogi o twardej nawierzchni, które bior� pod uwag� drogi 
lokalne o marginalnym znaczeniu. 
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Sie� autostrad i dróg ekspresowych 
 

 
Mapa 10. Liczba km dróg ekspresowych i autostrad w całkowitej liczbie km dla Polski w procentach w 2011 roku. 
 

40% dróg ekspresowych i autostrad znajduje si� w województwach wielkopolskim, �l�skim i 
dolno�l�skim. Wi�kszo�� pozostałych województw osi�ga zbli�one do siebie wyniki, jednak 
�ciana wschodnia, a w szczególno�ci podkarpackie, lubelskie i podlaskie wypadaj� wr�cz 
tragicznie. W roku 2011 w tych trzech województwach było 0,2% wszystkich dróg 
ekspresowych i autostrad. W przeliczeniu na kilometry daje to wynik 4 kilometry (cztery). 
 
G�sto�� sieci kolejowej 
 

 
Mapa 11. Liczba kilometrów eksploatowanych torów kolejowych na 100 km

2
 w 2012 roku. 
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Najg�stsza sie� kolejowa wyst�puje na �l�sku, co zwi�zane jest z wysokim stopniem 
rozwoju przemysłu. Najsłabiej sytuacja wygl�da w województwach północno – wschodniej 
Polski oraz Mazowszu. �rednia g�sto�� dla Polski wynosi 6,87 km na 100 km2. 
Przytoczone informacje jasno pokazuj� o utrzymuj�cych si� ró�nicach w rozwoju społeczno 
– gospodarczym mi�dzy wschodni� cz��ci� kraju a jego reszt�. 
 

2.6 LHDI 

Local Human Index Development to wska�nik opracowany przez Biuro Projektów Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w Polsce, przy udziale Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 
Głównego Urz�du Statystycznego oraz Szkoły Głównej Handlowej pokazuj�cy ogólny 
poziom rozwoju społecze�stwa na szczeblu wojewódzkim. Pod uwag� bierze on dochody 
społecze�stwa, poziom ochrony zdrowia oraz edukacji. Zamo�no�� mierzona jest 
wska�nikiem, który bierze pod uwag� dochody przed opodatkowaniem, dochody z rolnictwa 
oraz wydatki socjalne. Zdrowie to �rednia oczekiwana długo�� �ycia noworodka i 
współczynnik zgonów z powodu raka i chorób układu kr��enia, a edukacja to odsetek dzieci 
uczestnicz�cych w edukacji przedszkolnej oraz �redni wynik z cz��ci matematyczno – 
przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. Wynik przyjmuje warto�ci z przedziału 1 – 100, 
�rednie LHDI dla Polski na poziomie województw wynosi 45,68. 
 

 
Mapa 12. Wska�nik LHDI z 2010. 
 

Mapa 12 nie wyznacza klarownego podziału na Polsk� wschodni� i reszt� kraju. Region ten 
jest w ko�cówce skali, ale podobnie jak województwa zachodnie (lubuskie i 
zachodniopomorskie) oraz centralne (kujawsko – pomorskie i łódzkie). Wynika to z tego, �e 
te województwa równie� s� pozostawiane w tyle przez najdynamiczniejsze regiony. Je�li 
jednak rozło�y� wska�nik na jego składowe, to zobaczymy, �e jeszcze przewy�szaj� �cian� 
wschodni� pod wzgl�dem zamo�no�ci, a wypadaj� słabiej pod wzgl�dem edukacji i przede 
wszystkim zdrowia. W tych dziedzinach �ciana wschodnia znajduje si� odpowiednio: w 
�rodku i na czele stawki województw. Ostatnie miejsca zajmuje pod wzgl�dem zamo�no�ci – 
Podkarpacie, najsłabsze ma wynik 24,09, a najlepsze Mazowsze 60,84. 
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2.7 Fundusze unijne 
 
Europejskie fundusze w swoim zało�eniu maj� wspiera� rozwój regionalny. Du�a ich cz��� 
przyznawana jest ze wzgl�du na kryterium PKB per capita w stosunku do �redniej unijnej. 
Polskie województwa kwalifikuj� si� do tych �rodków. Ponadto �rodki przyznawane s� z 
innych funduszy, a wydzielane przez rz�d w postaci ró�nych programów operacyjnych. Dla 
województw wschodnich stworzono specjalny program operacyjny Rozwój Polski 
Wschodniej. Przyjrzyjmy si� jak du�e s� to fundusze. 
Od momentu wst�pienia do Unii Europejskiej, Wspólnota dofinansowała ró�ne inicjatywy 
kwot� ponad 300 mld zł. Stanowiło to niecałe 2% PKB dla tego okresu. 5 wschodnich 
województw zostało wsparte kwot� ponad 70 mld zł, czyli około 4% ich PKB. RPO Polska 
Wschodnia z kolei stanowiło mniej ni� 1% PKB w latach 2007 – 2013. 
Pami�ta� nale�y jednak, �e du�a cz��� �rodków jest przeznaczana na rolnictwo (premie i 
dofinansowania), odszkodowania za utrat� miejsca pracy czy budow� obiektów, których nie 
mo�na okre�li� bod�cem rozwojowym (aquaparki, fontanny itd.). Bior�c pod uwag� to 
wszystko widzimy, �e fundusze europejskie nie stanowi� znacz�cej wielko�ci w stosunku do 
wielko�ci produktu tych regionów. Z drugiej jednak strony nale�y pami�ta�, �e bez całej 
reszty �rodków unijnych wielko�� inwestycji byłaby poka�nie ni�sza. 
Ponadto, patrz�c na wielko�� �rodków przeznaczon� na kategori� „badania i innowacje” 
zobaczymy, �e w skali kraju zostało przeznaczone niewiele ponad 26 mld zł, co stanowi 
mniej ni� 10% wszystkich �rodków. 
Konkluzj� jak� mo�na wysnu� jest taka, �e fundusze unijne nie s� a� tak znacz�cymi 
�rodkami, �eby by� samodzielnie radykalnym bod�cem do rozwoju. Ponadto du�a cz��� z 
nich alokowana jest w sposób nieefektywny na przedsi�wzi�cia nieopłacalne lub 
nierozwojowe. St�d, aby były skuteczniejsze nale�ałoby zreformowa� sposób ich 
przyznawania. Pami�ta� jednak trzeba, �e �rodki unijne nie s� i nie b�d� (ich ilo�� si� 
zmniejszy) remedium na luk� w rozwoju gospodarczym. S� one wył�cznie jednym z wielu 
dost�pnych narz�dzi, które mo�na wykorzysta�. Le�y to w gestii samych samorz�dów. 
Niestety, wielokrotnie burmistrzowie i wójtowie szczyc� si� ilo�ci� pozyskanych funduszy 
unijnych, co jest podej�ciem bardzo populistycznym. Znacznie bardziej istotna jest kwestia, 
na jaki cel zostały one pozyskane – ile stworzono miejsc pracy, przeprowadzono bada� lub 
zarejestrowano patentów. 
 

3. Strategie rozwoju regionalnego w innych krajach 

Nie tylko Polska zmaga si� z niespójno�ci� ekonomiczn� wewn�trz kraju. W swojej historii 
przechodziło przez podobne problemy wiele krajów, a niektóre nadal si� z nimi nie uporały. 
Zaprezentowane zostan� rozwi�zania i ich rezultaty w najbardziej znanych przypadkach: 
Niemcy, Włochy, Stany Zjednoczone, europejskie Południe oraz przykłady bardzo odległe 
geograficznie – Korea Południowa i Australia. 
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3.1 Niemcy i była NRD2 
 
W momencie gdy Polska przechodziła zmiany wolnorynkowe na pocz�tku lat 90 – tych, 
przechodzili je te� nasi zachodni s�siedzi – NRD. Poł�czone one były ze zjednoczeniem z 
RFN i stworzeniem jednego pa�stwa. Jednak po zjednoczeniu kraj nie stanowił monolitu. 
Silny zachód był jedno�ci� ze słabym i biednym wschodem tylko formalnie. Faktycznie były 
to dwie ró�ne gospodarki ró�ni�ce si� niemal wszystkim. 
 
Plan zjednoczenia gospodarczego Niemiec bazował na trzech najwa�niejszych zało�eniach: 
 

1. Unia walutowa w stosunku 2:1 – zało�enie okazało si� przestrzelone, poniewa� na 

czarnym rynku płacono za zachodni� mark� pi�� wschodnich. Oderwanie kursu od 

rynku spowodowało ogromne problemy wschodnich przedsi�biorstw i bankructwo 

wielu z nich. 

 

2. Polityka płac 1:1 – „Ossi” i „Wessi”, czyli Niemcy wschodni i zachodni mieli zarabia� 
nominalnie tyle samo. To zało�enie równie� zostało oderwane od rynkowych realiów i 

tak�e miało destrukcyjny wpływ na podmioty gospodarcze ze wzgl�du na gwałtowne 

podniesienie kosztów pracy przy jednoczesnej produktywno�ci na poziomie około 30 

– 40% w stosunku do landów zachodnich. 

 

 

3. Prywatyzacja – przeprowadzona została zbyt pospiesznie. Sprzedawano w formie 

negocjacji (a nie np. aukcji) głównie inwestorom zachodnim, co spowodowało 

wył�czenie mieszka�ców byłej NRD z tego procesu, a w efekcie brak kapitalistów 

wschodnioniemieckich, upadek wielu firm, niewytworzenie si� du�ych 

przedsi�biorstw. Ostatecznie gospodarka pozbawiona została silnych fundamentów. 

Jednoczenie kraju przebiegało przede wszystkim w postaci transferów. Ł�czn� ich warto�� 
szacuje si� na 1,6 bln euro (po odj�ciu przepływów w odwrotnym kierunku). Efekt odbiega od 
zamierzonego. Nadal utrzymuj� si� du�e ró�nice w zamo�no�ci (nawet 30% mniejsze PKB 
per capita), sytuacji społecznej (dwukrotnie wy�sze bezrobocie, wysokie niezadowolenie i 
podziały) czy gospodarce (niewielka liczba przedsi�biorstw silnych na rynku krajowym lub 
mi�dzynarodowym). Dopiero od niedawna wy�szy wzrost notuj� główne miasta wschodnich 
landów (Drezno, Lipsk, Erfurt i inne), które specjalizuj� si� w konkretnych bran�ach, np. 
Solar Valley w trójk�cie Drezno – Halle – Erfurt zajmuj�ca si� energi� pochodz�c� ze sło�ca. 
Jednak miasta te nie s� tzw. lokomotywami rozwoju dla regionu. Nadrabiaj� one dystans do 
zachodu, wschód pozostawiaj�c w tyle. Były to działania zgodne z postulatami R. 
Dornbusch’a, a przeciwne do postulatów wielu ekonomistów i Bundesbanku. 
 
Niemcy miały o tyle łatwiej ni� Polska, �e ich podziały nie s� tak gł�boko zakorzenione je�li 
chodzi o czas ich trwania. W Polsce sytuacja ta ma miejsce od czasów rozbiorów, u naszych 

                                                
2
 Na podstawie: M. Moszy�ski, Transformacja systemowa byłej NRD – oczekiwania a rzeczywisto��. 

Oceny procesu w literaturze niemieckiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 16.03.2012 

oraz wywiad: prof. Udo Ludwig, Niemcy te� s� podzielone na A i B, www.obserwatorfinansowy.pl, 

20.07.2010. 
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zachodnich s�siadów od zako�czenia II wojny �wiatowej. Przed ni� kraj był stosunkowo 
spójny gospodarczo. 
 

3.2 Włochy i Mezzogiorno3 

Włochy zmagaj� si� z problemem rozwarstwienia gospodarczego ju� od wielu lat i nie bez 
przyczyny nazywane s� „krajem dwóch pr�dko�ci”. 	ródeł tego zjawiska eksperci dopatruj� 
si� w procesie zjednoczenia Italii rozpocz�tym przed ponad stu pi��dziesi�cioma laty. Ju� 
wtedy nast�pił podział społeczny mi�dzy bogat� Północ i biedne Południe. Spowodowane to 
było przez utrwalenie ró�nic ekonomicznych w zwi�zku z ustaleniem niekorzystnego dla 
południowców kursu wymiany walut, nało�eniem obci��e� podatkowych, zniesieniem ceł na 
produkty rolne oraz brakiem reform. Postawiło ich to momentalnie w opozycji do aparatu 
pa�stwowego, jako narz�dzia opresji Północy wobec Południa, a w zwi�zku z tym nie 
wahano si� wykorzystywa�, nie zawsze legalnie, jego instytucji. Taki stan trwa do dzi�. 
Według wielu psychologów i znawców tematów (cz�sto zwi�zanych z Północ�) jest to 
zakorzenione w południowej mentalno�ci. Jest to bardzo pochopny os�d, jednak nikt nie 
zaprzecza istnieniu problemu, z którym pa�stwo od półtora wieku nie mo�e sobie poradzi�. 
Prowadzi to do wielu napi�� społecznych, w których jedna cz��� obywateli czuje si� lepsza 
od drugiej – Włosi północni uwa�aj� Południowców za darmozjadów i nierobów, z kolei ci 
drudzy twierdz�, �e pierwsi to groszoroby bez honoru i zasad, którzy ich wyzyskuj�. 
 
Taki stan rzeczy znajduje swe odbicie w ekonomii Italii: PKB Północy to ponad 120% unijnej 
�redniej, Południe to z kolei tylko 69%. Na Północy te� PKB per capita jest wy�sze niemal 
dwukrotnie, a warto�� eksportu ponad dziesi�ciokrotnie. Szara strefa na Południu to 
dwukrotno�� �redniej dla krajów OECD. Włoski rynek pracy tak�e si� ró�ni w zale�no�ci od 
szeroko�ci geograficznej: 3 – krotnie wi�cej południowców jest zarejestrowanych jako 
bezrobotnych ni� ich rodaków z górnej cz��ci półwyspu Apeni�skiego. W zwi�zku z tym setki 
tysi�cy młodych ludzi rocznie wyje�d�a w poszukiwaniu pracy. Nie pomaga te� to, �e 
pa�stwo jest jednym z wi�kszych pracodawców. Piotr Kowalczuk przytacza dane, według 
których w Lombardii na 1000 obywateli przypada 3,5 urz�dnika, a w Abruzji ju� 26! 
Pracodawcy narzekaj� na niesubordynacj� pracowników w ich fabrykach, dominuje 
wszechobecna korupcja, a faktyczne rz�dy sprawuje mafia. Regiony południowe to czarne 
owce we włoskim stadzie. 
 
150 lat to du�o czasu na podj�cie działa�. Pa�stwo włoskie rzeczywi�cie je podj�ło, jednak 
okazały si� nieskuteczne. W efekcie podziały si� pogł�biły a wzajemne animozje narosły. W 
latach 50 utworzono Cassa del Mezzogiorno (Kasa Południa), w ramach której rz�d zasilił 
południowe regiony dotacjami o ł�cznej warto�ci 140 mld euro w ci�gu 40 lat. Jej cele były 
dwa: stworzenie 120 tysi�cy małych gospodarstw oraz przyci�gni�cie kapitału, m. in. dzi�ki 
inwestycjom pa�stwa, których 60% było zlokalizowane na południe od Rzymu. Efekty jednak 
były mizerne: inwestycje były nierentowne, a region nie stał si� lokomotyw� wzrostu i nadal 
był zale�ny od dotacji. Na pocz�tku lat 90 – tych Kas� zlikwidowano. Odgórne inwestycje 
poniosły pora�k� tak�e w ramach funduszy unijnych. Ogromn� cz��� �rodków 
zdefraudowano, a niedoko�czone inwestycje strasz� swoim widokiem. W zwi�zku z tym rz�d 
włoski wyst�pił z now� inicjatyw�, mianowicie fiskalnym federalizmem. Polega to na tym, 

                                                
3
 Na podstawie: K. Bartman, Włochy zapłac� za grzechy Południa, www.obserwatorfinansowy.pl, 

22.11.2011 oraz P. Kowalczuk, Włoskie południe: gospodarka Penelopy, 

www.obserwatorfinansowy.pl, 18.07.2010. 
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�e południowe regiony utworz� federacj� z odr�bnymi ciałami decyzyjnymi i bud�etem i sami 
b�d� dba� o swój rozwój. Jednocze�nie warto�� subwencji zostanie ograniczona – 
obci��enie Północy, które wynosi niemal 4 tysi�ce euro rocznie na obywatela zostanie 
zmniejszone. Projekt ma obowi�zywa� przez mniej ni� 10 lat i skutkowa� aktywizacj� władz 
regionu, a w efekcie społecze�stwa. Ma przesta� by� zale�ne od pa�stwa i samo rozwi�za� 
swoje problemy, w czym administracja ponosiła permanentne pora�ki przez 150 lat. 
 

3.3 Stany Zjednoczone i Appalachy4 

Appalachy to rozległy górski region ci�gn�cy si� południkowo przez niemal całe Stany 
Zjednoczone, przez trzyna�cie stanów. Poło�ony jest blisko wschodniego wybrze�a i 
charakteryzuje si� do�� du�ym bogactwem naturalnym. Ukształtowanie terenu uniemo�liwia 
jednak wi�ksze obszary upraw. 
 
W wieku XIX i na pocz�tku XX, gdy cały kraj notował dynamiczny wzrost gospodarczy, rejon 
ten pozostawał w stagnacji. Mieszka�cy zajmowali si� głównie rolnictwem na swoje 
potrzeby. Przyczyniało si� do tego faktyczne odci�cie komunikacyjne regionu – trudno 
dost�pny, poprzez ukształtowanie terenu, niedostatek dróg i torów kolejowych. Sytuacja ta 
zacz�ła dochodzi� do �wiadomo�ci pozostałych Amerykanów w latach 40 – tych, głównie za 
spraw� dziennikarzy. Poziom �ycia mieszka�ców porównywany był nawet do krajów 
trzeciego �wiata. Jednak pierwsza, i jedyna jak dot�d, spójna strategia pojawiła si� dopiero w 
połowie lat 60 – tych jako element Poverty War (Wojna z Ubóstwem). W jej ramach 
powołano komisj� Appalachian Regional Commission (Komisja Regionalna Appalachów), w 
skład której wchodz� politycy stanów poło�onych w regionie. Od jej zało�enia zainwestowała 
prawie 20 mld dolarów. Strategia inwestycyjna polegała głównie na rozwini�ciu infrastruktury, 
szkolnictwa i ochrony zdrowia. Wi�kszo�� �rodków pochłon�ła budowa sieci dróg i autostrad 
(prawie 4000 mil). 
 
Wokół Komisji narosło wiele kontrowersji. Przede wszystkim stawiane s� zarzuty alokacji 
zasobów w miejscach, które nie s� najbardziej potrzebuj�ce (tzw. pork barrel). Chodzi o to, 
�e swoje udziały w Komisji zwi�kszały stany, które pierwotnie w obszar Appalachów 
zaliczane nie były. Wielu polityków w ten sposób zapewniało inwestycje w swoich okr�gach, 
które cz�sto nie były potrzebuj�ce. Dziennikarze mówi� o tym, �e nawet 2/3 okr�gów 
wł�czonych w program nie nale�y do Appalachów i nie do�wiadczaj� ich problemów. 
Przyczyn� takiego zjawiska był bardzo słaby nadzór nad działaniami Komisji oraz brak 
jasnych reguł kwalifikuj�cych do otrzymania pomocy. Alokacja �rodków zale�ała od woli 
decydentów w ARC. 
 
Efekty prawie pół wieku działania Komisji s� dwuznaczne. Z jednej strony mo�na 
powiedzie�, �e poziom biedy wyra�nie si� zmniejszył, ale jednocze�nie na niektórych 
obszarach jest znacznie wi�kszy ni� w reszcie kraju. Standard �ycia poprawił si� i obywatele 
maj� dost�p do podstawowych �wiadcze� społecznych i infrastruktury, ale z drugiej strony 
luka w poziomie dochodu nie została zasypana, mało tego, nawet si� zwi�kszyła. 
Zbudowano autostrady, które w ko�cu poł�czyły region z reszt� kraju, jednak inwestorzy nie 

                                                
4
 Na podstawie: J. P. Ziliak, The Appalachian Regional Development Act and Economic Change, 

University of Kentucky, 16.09.2010 oraz M. Ferenchik i J. Riepenhoff, Mountain money, The 

Columbus Dispatch, 26.09.1999. 
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przyje�d�ali nimi masowo, ruch odbywał si� raczej w drug� stron� – gros mieszka�ców 
wyjechał do bardziej rozwini�tych stanów. 
 

3.4 Hiszpania i Grecja 

Kraje te to wprawdzie nie s� województwa, ale cały kraj mo�emy potraktowa� jako region 
unijny. W rzeczywisto�ci Unia Europejska prowadziła i nadal prowadzi polityk� d���c� do 
realnej konwergencji słabszych gospodarczo krajów, w tym Grecji i Hiszpanii. Rozpatrywanie 
icj wi�c w kontek�cie regionów Wspólnoty jest uzasadnione. 
 
Grecja jest wspierana unijnymi funduszami ju� od długiego czasu. Od roku 1994 przyj�ła w 
formie dotacji ł�cznie ponad 100 mld euro (nie wliczaj�c pokryzysowych bail – out’ów). Do 
1999 otrzymała ponad 20 mld euro na rozwój sieci drogowej, a w pó�niejszej perspektywie 
25 mld z funduszy strukturalnych. Ponadto dofinansowano rolnictwo kwot� 3 mld euro 
rocznie oraz wypłacano 3 mld euro z funduszu spójno�ci5. 
 
Greckie inwestycje (nie tylko z funduszy UE) wygl�dały przed kryzysem całkiem przyzwoicie. 
Ich efektywno�� była dwukrotnie wy�sza ni� unijna, a kapitałochłonno�� ni�sza o około 1/36. 
Jednak sam wzrost PKB na poziomie 3-4% nie imponował, zwłaszcza je�li we�miemy pod 
uwag� stopie� zadłu�enia. Innymi słowy trzeba pami�ta� o zastosowanej d�wigni 
finansowej. O ile sam zwrot z inwestycji był co najwy�ej przeci�tny, o tyle ich regres ju� 
bardzo wysoki. Problemem Greków stało si� wysokie zadłu�enie oraz słabo�� strukturalna. 
Strefa realna gospodarki okazała si� mało konkurencyjna. Wysokie nakłady inwestycyjne nie 
przeło�yły si� na fundamenty gospodarcze Grecji i okazało si�, �e wzrost gospodarczy był 
sztucznie podtrzymywany. 
 
Grecki casus pokazuje, �e inwestycje odgórne mo�na przeprowadza� pozornie efektywnie, 
jednak je�li brak jest oddolnego zaanga�owania i przedsi�biorczo�ci, �rodki te lokowane s� 
niewła�ciwie (jest to tradycyjny problem w przypadku podziału centralnego) i nie s� w stanie 
pokry� wzrastaj�cego zadłu�enia, którym zostały sfinansowane. 
 
Hiszpania jest sztandarowym przykładem nieudanych inwestycji. Opuszczone lotniska i 
osiedla, nieu�ywane i niedoko�czone autostrady. To wszystko jest rzeczywistym dowodem 
na nietrafno�� wielu inwestycji. Wiele z nich sfinansowano �rodkami unijnymi lub z bud�etu 
centralnego. Jednak jest to dowód przede wszystkim na bł�dne zało�enie o przyspieszonej 
konwergencji dzi�ki wspólnej walucie, które legło u podstaw strefy euro. Liczono na to, �e w 
zwi�zku z tym, �e koszty pracy w krajach południa s� ni�sze nast�pi przepływ kapitału z 
krajów najbogatszych, co pozwoli na dynamiczny rozwój gospodarki i wyrównanie ró�nic. 
Rzeczywi�cie kapitał przepłyn�ł. Jednak został ulokowany w nieefektywnych sektorach 
gospodarki (np. budownictwo – st�d wiele nigdy nie zamieszkałych osiedli). Liczono, �e 
zostanie zainwestowany w szeroko poj�ty sektor eksportowy, charakteryzuj�cy si� 
najwi�ksz� produktywno�ci�, jednak jak powiedziało wielu ekonomistów „poszedł w beton”. 
Szybki wzrost sektora budowlanego wi�zał si� ze wzrostem płac w tym sektorze. To z kolei 
wspomagało wzrost płac w całej gospodarce i w zwi�zku z tym kraj utracił konkurencyjno��. 
Rozpocz�ła si� korekta zwi�zana z zamkni�ciem wielu nierentownych inwestycji, upadkiem 

                                                
5
 Tomasz Cukiernik, Grecj� wyko�czyły dotacje, Opcja na prawo, 5/2010. 

6
 Anna Szymczak, Próba oceny makroekonomicznej efektywno�ci inwestycji w wybranych 

gospodarkach UE, rozdział 8 ksi��ki D. Kopyci�skiej, Polityka Unii Europejskiej, Szczecin, 2008. 
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firm, wysokim bezrobociem, przej�ciem długów banków przez pa�stwo, co z kolei 
spowodowało wzrost zadłu�enia sektora publicznego. 
 
Widzimy ponownie, �e odgórna alokacja zasobów zako�czyła si� pora�k�. Pocz�tkowy bum 
inwestycyjny okazał si� by� sztucznie wspomaganym i teraz straszy nowymi, ale 
opuszczonymi obiektami. Podobna sytuacja mo�e dotkn�� równie� całej Polski, gdy zbyt 
wcze�nie wejdziemy do strefy euro. Gospodarka, która jest gospodark� „goni�c�”, taka jak 
nasza nie mo�e by� stabilna w warunkach niskich stóp procentowych. Nagłe wej�cie do 
strefy euro zdestabilizowałoby j�, co wi�załoby si� z przykrymi konsekwencjami, podobnymi 
do tych w krajach Południa. 
 

3.5 Korea Południowa 

Korea Południowa nie miała problemów rozwarstwienia ekonomicznego na poziomie 
regionów, ale polityka nastawiona na dynamiczny wzrost ich przysporzyła. Jest to ciekawy 
przykład, z tego wzgl�du, �e Korea po II wojnie �wiatowej znajdowała si� na zbli�onym 
poziomie rozwoju jak Polska, jednak jej wzrost odbywał si� w odmiennych warunkach. 
 
Wyj�cie Japo�czyków z Korei było du�ym wstrz�sem dla jej gospodarki, przede wszystkim 
dlatego, �e ogromna cz��� (nawet 80%) produkcji była uzale�niona od kraju kwitn�cej wi�ni. 
Z dwóch Korei to ta Północna była na wy�szym poziomie gospodarczego rozwoju. Była 
bardziej zindustrializowana, dominował przemysł ci��ki, miała zasoby i rozwini�ty sektor 
energetyczny. Południowy s�siad z kolei dysponował przede wszystkim obszarami 
rolniczymi i lekkim przemysłem. Był to kraj bez zasobów, wiecznie przeludniony i produkcj� 
blisk� zera. Czekały wi�c na niego ogromne wyzwania. 
 
Pocz�tkowy rozwój był typowy dla krajów powojennych – ogromne korzy�ci z niskiej bazy, 
czyli dynamiczny rozwój, ale wsparcie mi�dzynarodowe, konieczno�� importu �ywno�ci, 
hiperinflacja (z powodu niekontrolowanej poda�y pieni�dza) oraz szybki wzrost 
demograficzny niweluj�cy wzrost PKB per capita. Dodatkowo rozwój był przerywany przez 
wojn� korea�sk� lub naciski północnego s�siada. Pojawiały si� problemy z inflacj� i 
nadmiernym deficytem. Jednak było kilka czynników, które pomogły Korei Południowej 
awansowa� do gospodarczej czołówki �wiata. 
 
Po kilku latach rz�dów armii, władza trafiła z powrotem do polityków. Korea opracowała 
strategi� konwergencji, według której staj� si� pa�stwem eksportowym. Gospodark� tworzył 
głównie przemysł prosty, np. producenci samochodów. Program ten (w pó�niejszych latach 
pojawiały si� kolejne) składał si� z kilku komponentów, m.in. rozwój energetyki, promocja 
eksportu przy jednoczesnym ograniczaniu importu, nakłady na edukacj� (m.in. wysyłanie 
studentów na ameryka�skie uniwersytety) i badania oraz podział maj�tku mi�dzy klany 
rodzinne i utworzenie tzw. chaebolów. Było to wła�ciwie stworzenie wła�cicieli kapitału 
niejako „z nadania”. Taka alokacja kapitału była mo�e mało sprawiedliwa, jednak z kilku 
powodów wła�ciwa. Przede wszystkim firmy te sta� było na konkurowanie na rynku 
mi�dzynarodowym, głównie azjatyckim. Pozwoliło im to na dalsze akumulowanie kapitału. 
Jednak chaebole stwarzały wiele problemów. Były one naturalnym �rodowiskiem dla 
nepotyzmu i korupcji, a z ich ekonomiczn� sił� (nawet 70% koncernów nale�y do tych 
klanów) musiały liczy� si� kolejne rz�dy. Jednak w latach 90 – tych dokonano pewnego 
przełomu w sposobie funkcjonowania tych organizacji. Wprowadzono reformy, według 
których koncerny te musiały skupi� si� na biznesie core’owym i pozby� si� spółek z nim 
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niezwi�zanych, musiały zmieni� sposób zarz�dzania i zatrudnia� profesjonalistów, 
zmieniono regulacje prawne dotycz�ce ksi�gowo�ci oraz dziedziczenia. Ponadto klany maj� 
zakaz działania jednocze�nie w przemy�le i na rynku bankowym, górny limit inwestycyjny 
oraz ratowania bankrutuj�cych spółek koncernu. Korea�czycy bardzo wyra�nie dostrzegaj� 
korzy�ci jakie osi�gn�li dzi�ki takiej polityce (czołowe koncerny �wiata b�d�ce motorem 
nap�dowym gospodarki), ale tak�e problemy jakie to spowodowało (trudno�ci sektora MSP 
lub rozwarstwienie ekonomiczne). 
 
Odgórny rozdział kapitału okazał si� niezłym pomysłem na rozwój, jednak nie prowadzono 
jednocze�nie polityki maj�cej zaradzi� koncentracji biznesu w kilku o�rodkach. Biznes i 
przemysł skupia si� głównie w Seulu (północ kraju) i kilku innych miastach (południe). Niemal 
połowa ludno�ci mieszka w dziesi�ciu najwi�kszych miejscowo�ciach. Pozostała, ogromna 
cz��� kraju jest obszarem agrarnym o bardzo niskiej wydajno�ci. Rz�d musi prowadzi� 
polityk� ograniczaj�c� import ry�u, aby chroni� krajowy sektor rolniczy. WTO jednak naciska 
na t� regulacj� i w kolejnych latach ochrona celna b�dzie stopniowo znoszona. Prowadzone 
programy maj� jedynie charakter dora�ny, co mocno kontrastuje z długoterminowymi 
strategiami i celami całego pa�stwa. Pomijaj� one jednak niektóre problemy gospodarcze. 
 

3.6 Australia7 

Australia zmaga si� z rozwarstwieniem ekonomicznym mi�dzy regionami w do�� du�ej skali i 
od długiego czasu. Spektrum problemów jest szerokie: gospodarka, demografia, 
społecze�stwo. Na pewno kluczowym czynnikiem dla takiego rozwoju sytuacji jest klimat, 
który w �rodkowej cz��ci kraju nie zach�ca do osiedlania i zakładania biznesu. Znacznie 
bardziej przyjazne jest wybrze�e. Społecze�stwo i politycy dostrzegali te problemy i ju� od lat 
60 – tych XX wieku prowadzi si� ró�nego rodzaju polityki regionalne. Ich podej�cie mo�na 
opisa� jako „europejskie” czyli du�e transfery z rz�du do władz lokalnych. Zmieniło to si� za 
rz�dów Johna Howarda. Mimo problemów natury politycznej (afery), udało mu si� zmieni� 
podej�cie do rozwoju regionów. 
 
Nowa polityka regionalna charakteryzowała si� podej�ciem tzw. bottom – up. Mo�na to 
zobrazowa� jako nacisk na aktywny udział struktur lokalnych w procesie kreowania polityki 
regionalnej. Zdecentralizowano j� w zupełno�ci, a odpowiedzialno�� za działania i rezultaty 
przekazano samorz�dom. Współpraca na linii rz�d centralny – rz�d lokalny ma z zasady 
opiera� si� na partnerstwie. Znajduje to wyraz w tym, �e pa�stwo decyduje o finansowaniu, a 
samorz�d o celach wydatków. Jednocze�nie wprowadzono zasad� pełnej transparentno�ci 
finansowej, co było realizowane przez coroczne raporty finansowe poszczególnych 
jednostek samorz�dowych, na kształt spółek notowanych na giełdzie. 
 
Warunki naturalne mocno ograniczaj� pomysły na rozwój regionów �rodkowej Australii. 
Rolnictwo jest tam trudne do prowadzenia, podobnie le�nictwo, a na skutek zawirowa� 
ekonomicznych przemysł mocno w tym regionie ucierpiał. Rz�d postanowił wi�c skupi� si� 
na sektorze usług. Ponadto �rodki przeznacza si� na rozwój kapitału ludzkiego i 
społecznego, innowacyjno�� oraz infrastruktur�. Dodatkowo rz�d finansuje badania nad 
polityk� regionaln�. 
 

                                                
7
 Na podstawie danych National Archives of Australia. 
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Mo�na zauwa�y�, �e polityka regionalna w Australii składa si� wła�ciwie z elementów 
identycznych jak ta unijna, jednocze�nie wykorzystuj�c mniej centralistyczne podej�cie. 
Wydaje si� to uzasadnione, poniewa� regionalne władze s� w stanie dokładniej 
zidentyfikowa� problemy dotykaj�ce lokalne społeczno�ci. Analogia dotycz�ca gospodarki 
centralnie planowanej i wolnorynkowej nasuwa si� sama. 
 

4. Wnioski 

Podsumowanie dotychczasowych rozwa�a�: 
 

• Teoria o istnieniu Polski ró�nych pr�dko�ci znajduje swoje potwierdzenie w 

przytoczonych danych. Polska wschodnia jest na ni�szym poziomie rozwoju 

gospodarczego, a jej strata do liderów stale si� powi�ksza. 

• Fundusze europejskie pochodz�ce z programu operacyjnego Polska 

Wschodnia stanowi� niecały 1% PKB regionów, który obejmuje – s� to �rodki 

nieznaczne, nie s� wi�c w stanie wpłyn�� na zmniejszenie luki w rozwoju 

gospodarczym. Pozostała cz��� �rodków ma ju� nieco wi�ksze znaczenie, jednak cel 

ich wydatkowania nie zawsze sprzyja wspieraniu rozwoju. 

• W Polsce du�e zró�nicowanie społeczne wyst�puje przede wszystkim pod wzgl�dem 

zamo�no�ci, mniejsze je�li chodzi o edukacj� i jego brak w przypadku kategorii 

zdrowia (według wska�nika LHDI). 

• Polsk� ci��ko dzieli� na kategori� A i B. Problemy charakterystyczne dla Wschodu 

pojawiaj� si� coraz cz��ciej w zachodnich województwach (lubuskie i 

zachodniopomorskie), a tak�e w kujawsko – pomorskim i opolskim. Jednak dotyczy to 

problemów pojedynczych – wszystkie razem wyst�puj� w województwach 

wschodnich. Je�li by kategoryzowa� Polsk� pod wzgl�dem rozwoju gospodarczego 

wypadałoby przyj�� znacznie szersz� skal�: od C dla �ciany wschodniej, przez B dla 

kujawsko – pomorskiego, opolskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i 

małopolskiego oraz A dla dolno�l�skiego, pomorskiego, wielkopolskiego i �l�skiego 

(Mazowsze, a w szczególno�ci Warszawa to nawet A+). 

• Znacznie trafniejszym byłby podział na du�e miasta i prowincj�. To główne 

o�rodki miejskie s� motorami rozwoju i to one ci�gn� za sob� reszt� województwa. 

Małe miasta i wsie z kolei s� marginalizowane i to je dotyka wi�kszo�� 
przedstawionych problemów. �ciana wschodnia jest pod tym wzgl�dem z tyłu stawki, 

gdy� �adna z ich wojewódzkich stolic nie jest lokomotyw� tej wielko�ci, co stolice 

regionów zachodnich lub centralnych. 

• Strategie wyrównywania ró�nic poprzez du�e transfery pieni��ne nie s� do 

ko�ca efektywne – wskazuj� na to przykłady NRD i południowych Włoch. 

• Podobnie rozbudowa infrastruktury – sama nie stanowi o atrakcyjno�ci 

inwestycyjnej regionu, np. Appalachy. 

Podsumowuj�c: istnieje problem opó�nienia gospodarczego Polski wschodniej. Region ten 
rozwija si� w znacznie wolniejszym tempie ni� reszta kraju. Jednak coraz wi�cej innych 
regionów tak�e nie nad��a. Wykształcaj� si� o�rodki dynamiczniejszego rozwoju, których 
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przewaga ekonomiczna stale wzrasta. Dotychczasowa strategia, bazuj�ca na funduszach 
unijnych ma słabe perspektywy – �rodki te s� zbyt małe, a ich przeznaczenie nie zawsze 
przyczynia si� do zmniejszania ró�nic. Ponadto strategie transferów i dotacji okazały si� 
nieskuteczne w innych krajach zmagaj�cych si� z podobnymi problemami. Co wi�cej, sama 
rozbudowa infrastruktury nie przyczynia si� do zmniejszenia ró�nic i nie nale�y jej 
rozpatrywa� jako recept� na przedstawiony problem. 
 

5. Rekomendacje 

Jak wynika z wcze�niejszej analizy rozwi�za� zagranicznych, skuteczna i sprawdzona 
recepta na wyrównywanie ró�nic nie istnieje. Wiele metod nie przynosiło �adnych rezultatów, 
inne przynosiły skutki niewspółmierne do kosztów. Konwergencja regionów powinna si� 
opiera� na eliminacji przewagi innych, czyli podniesieniu konkurencyjno�ci. Wymaga to 
zmierzenia si� z problemami gospodarek i społecze�stw lokalnych i skutecznego ich 
rozwi�zania. 
 
Problemem tych regionów jest brak jest du�ych przedsi�biorstw i jednostek innowacyjnych, 
które mogłyby nap�dza� rozwój. Wynika to z tego, �e brakuje inwestorów zewn�trznych, a 
tak�e nie ma równie� silnego kapitału lokalnego. To z kolei spowodowane jest odpowiednio: 
nisk� konkurencyjno�ci� regionu oraz niskim poziomem zamo�no�ci. Wynika ona z 
nieatrakcyjno�ci regionu, czyli braku przewagi nad innymi województwami. Składaj� si� na 
ni� mi�dzy innymi: 
 

• ni�sza jako�� infrastruktury, 

• ni�sza jako�� kapitału ludzkiego, 

• ni�sza jako�� instytucji, 

• brak innych przewag (np. korzy�ci podatkowe, ułatwienia prawne). 

Do�wiadczenia innych krajów przytoczonych powy�ej wskazuj�, �e wysokonakładowe 
programy konwergencji charakteryzuj� si� nisk� skuteczno�ci� w zakresie wyrównywania 
ró�nic gospodarczych. Wynika to z tego, �e regiony dotowane nie s� w stanie efektywnie 
tych �rodków wykorzystywa�, a mo�e to si� sko�czy� nawet pewnym ich uzale�nieniem od 
subwencji (przykładem południowe Włochy). Ponadto, sam rozwój infrastruktury równie� nie 
wystarczy. Jest ona warunkiem koniecznym, ale nie wystarczaj�cym (przykładem 
Appalachy). St�d istotna jest strategia maj�ca na celu wspieranie mocnych stron regionów i 
przede wszystkim usuwanie barier rozwojowych. Jednak recepta na sukces nie tkwi w 
inwestycjach pa�stwowych i dotacjach – jest wystarczaj�ca liczba przykładów na ich bardzo 
umiarkowan� skuteczno��. Istota le�y raczej w inicjatywach oddolnych i to one powinny 
nap�dza� rozwój tych obszarów. Wi�kszo�� inwestycji odgórnych sprowadza si� do polityki 
socjalnej, która ró�nic nie wyrówna. Owszem podniesie standard �ycia, ale nie uczyni rejonu 
innowacyjnym i atrakcyjnym inwestycyjnie. 
 
Kluczem jest stworzenie zintegrowanej strategii działania, która umo�liwi wykorzystanie 
potencjału w pełni. Nale�y stworzy� plan rozwoju, który postawi konkretne cele przed 
regionem. Według tego mo�na kierowa� działania oraz dokonywa� ich oceny. Najsilniejszy 
wpływ w tej materii miałaby inicjatywa lokalnej społeczno�ci. Odgórne działania powinny 
przede wszystkim skupi� si� na wyrównywaniu ró�nic infrastrukturalnych oraz przede 
wszystkim w kapitale ludzkim. Przy tym nale�y zaznaczy�, �e skierowane one przede 
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wszystkim powinny by� na ludzi młodych. Nale�y wspiera� ich przedsi�biorczo�� i pozwoli� 
na rozwój innowacyjno�ci. St�d bardzo istotne jest wspieranie o�rodków akademickich i 
postawienie na rozwój ich kadry. Powinno si� to odbywa� przy udziale inwestorów. Oddolne 
inicjatywy musiałyby polega� na stworzeniu �rodowiska przyjaznego inwestycjom. Pole do 
rozwoju jest przede wszystkim w obszarze instytucjonalnym – usprawnianie instytucji, aby 
były wsparciem dla biznesu, a ponadto tworzenie ułatwie� prawnych na szczeblu lokalnym. 
Rozwój kapitału ludzkiego jeszcze w wi�kszej mierze zale�y od działa� regionów. Musz� one 
by� uzupełnieniem dla polityki pa�stwowej lub unijnej. 
 

• Infrastruktura – wi�kszy udział inwestycji odgórnych, 

• Instytucje – inicjatywa władz wojewódzkich lub centralnych, działania na szczeblu 

lokalnym, 

• Kapitał ludzki – wi�kszy udział samych regionów (władz, instytucji pa�stwowych, 

samorz�dowych i pozarz�dowych);  pozwoli to na stworzenie strategii odpowiedniej 

dla danego obszaru, 

• Klimat dla inwestycji – władze lokalne. 

Jak mówi� do�wiadczenia innych krajów, pa�stwo samo problemów nie rozwi��e, a odgórne 
inicjatywy nie b�d� skuteczne bez znacznego udziału samych zainteresowanych. Co wi�cej 
mog� by� �ródłem napi�� i antagonizmów wewn�trz narodu. Dlatego te� nie nale�y polega� 
na inwestycjach pa�stwowych lub unijnych – to tylko dodatek mog�cy wesprze� rozwój lub 
go ułatwi�. Warto czerpa� z do�wiadcze� innych krajów i nie popełnia� ich bł�dów oraz 
na�ladowa� to co skuteczne. Takie działania musz� by� jednak zintegrowane na linii rz�d - 
samorz�d, bo w innym przypadku mog� mie� skutki zupełnie odwrotne. Nale�y jednak 
pami�ta�, �e to społeczno�ci lokalne powinny wychodzi� z inicjatyw�. W ko�cu zasypywanie 
ró�nic gospodarczych le�y przede wszystkim w ich interesie. 
 
Polityka regionalna jest niestety bardzo skomplikowan� kwesti�, w której trudno o 
jednoznaczne os�dy.  Wi�kszo�� polityk prowadzona jest poniek�d metod� prób i bł�dów, 
jednak niektóre ich elementy okazuj� si� skuteczne. Pami�ta� nale�y jednak, �e ka�de 
działanie musi bra� pod uwag� lokaln� specyfik� oraz uwarunkowania. Niew�tpliwie polityka 
taka jest kosztowna, jednak problemy, którymi si� zajmuje cały czas si� pogł�biaj� i 
wymagaj� pilnych rozwi�za�. 
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