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koncentracji, a to za spraw¹ dodania Unii kolejnych obszarów l¹dowego terytorium i dodatkowej liczby lud-
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Zasadniczym celem UE, zgodnie z Traktem (Art. 2), jest
„propagowanie postêpu gospodarczego i spo³ecznego, o
zrównowa¿onym i trwa³ym charakterze (...) za spraw¹
umocnienia spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej.” Wynika
z tego, ¿e ludzie, którym zdarzy³o siê zamieszkiwaæ lub
pracowaæ gdziekolwiek na terytorium Unii, nie powinni znajdowaæ siê w sytuacji spo³ecznego upoœledzenia. Dlatego
te¿ w projekcie unijnej Konstytucji uwzglêdniono spójnoœæ
w jej aspekcie terytorialnym (Art. 3), który to element stanowi w ten sposób uzupe³nienie celów Unii dotycz¹cych
spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej. Znaczeniu tego ele-

–

woju gospodarczego, co stanowi szczególn¹ cechê
krajów akcesyjnych;

–

z s¹siednimi ma³ymi i œrednimi miastami, a w wyniku
tego, nierzadko wystêpuj¹cego os³abiania stanu ich
gospodarek. Wielkie obszary miejskie przejawiaj¹
tendencjê do wdzierania siê na otaczaj¹ce tereny wiejskie w miarê wzrostu w nich dzia³alnoœci gospodarczej
i liczby mieszkañców; to powoduje powstawanie tworów okreœlanych mianem obszarów „miejsko-wiejskich”, gdy tymczasem obszary wiejskie, na których
nie wystêpuj¹ miasta, doœwiadczaj¹ sytuacji spadku
liczby ludnoœci i coraz gorszej dostêpnoœci podstawowych us³ug;

–

–

kim zaludnieniu wystêpuj¹ce na dalekiej pó³nocy,
niektóre obszary górskie) liczba ludnoœci przejawia
tendencjê spadkow¹ i ludnoœæ ta „starzeje siê”, pod-

przechodz¹cym przez Franche-Comté we Francji,
Hamburg w pó³nocnych Niemczech i Mediolan na
pó³nocy W³och), który to rejon zosta³ w ten sposób okre-

czas gdy dostêpnoœæ tych obszarów pozostaje dla
nich problemem, œrodowisko zaœ pozostaje s³abe,
podatne na nieprzyjazne mu czynniki — bêd¹c zagro-

œlony w drugim raporcie spójnoœci; obszar ten obejmuje 18% obszaru l¹dowego UE, zamieszkuje go
41% ludnoœci Unii, przypada na niego 48% wytwarzanego przez Uniê PKB i 75% wydatków na
dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹. Rozszerzenie Unii
doprowadzi tylko do powiêkszenia tego stopnia

na wielu konkretnie wyodrêbnionych obszarach o
szczególnym charakterze, ograniczonych cechami
lub formami geograficznymi (wyspy, obszary o nis-

ci¹gaj¹cym siê od Pó³nocnego Yorkshire w Anglii i

75

w obrêbie regionów i miast: kszta³towanie siê enklaw
ubóstwa i wy³¹czenia spo³ecznego gdzie
dostêpnoœæ podstawowych jest niejednokrotnie
ograniczona;

gospodarki UE:

95

na poziomie regionalnym: poszerzanie siê, lub co naj-

dnienie, zanieczyszczenie œrodowiska i utrzymywanie
siê zjawiska wy³¹czenia spo³ecznego, przy braku odpowiednich wiêzi ekonomicznych na obszarach wiejskich

Poni¿ej reprezentowane s¹ aspekty równowagi terytorialnej w UE, które zagra¿aj¹ harmonijnemu rozwojowi

100

0

w kategoriach poziomu PKB lub bezrobocia. W
szczególnoœci rozwojowi gospodarczemu towarzyszy
wystêpuj¹ce w wielkich konurbacjach rosn¹ce przelu-

Koncepcja spójnoœci terytorialnej rozci¹ga siê poza obszar pojêcia spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej, stanowi¹c jej uzupe³nienie i wzmocnienie zarazem. W kategoriach realizowanej polityki celem jest pomoc w
osi¹gniêciu bardziej zrównowa¿onego rozwoju, za
spraw¹ zmniejszania wystêpuj¹cych, zapobiegania stanom nierównowagi terytorialnej oraz zwiêkszania spójnoœci kierunków polityki realizowanej wobec sektorów
czy bran¿ jak i polityki regionalnej. Istotna jest tu tak¿e

na poziomie UE: wysoki stopieñ koncentracji dzia³alnoœci gospodarczej i ludnoœci w obszarze centralnym,
zwanym te¿ „uk³adem pentagonalnym” (roz-

5

mniej utrzymywanie siê, szeregu terytorialnie wystêpuj¹cych ró¿nic poza obszarem wielkoœci mierzalnych

dziêki podkreœleniu wagi us³ug bêd¹cych przedmiotem
ogólnego zainteresowania czynników gospodarczych dla
propagowania spójnoœci spo³ecznej i terytorialnej.

–

25

tropolii i pozosta³¹ czêœæ kraju, w kategoriach roz-

mentu dano równie¿ wyraz w Art. 16 („Zasady”) Traktatu, w
którym uznano, ¿e obywatele winni mieæ dostêp do podstawowych us³ug, podstawowej infrastruktury i wiedzy,

poprawa integracji terytorialnej i tworzenie zachêt do
wspó³pracy miêdzyregionalnej.

na poziomie krajowym: ci¹g³e utrzymywanie siê
wyraŸnych ró¿nic, dziel¹cych obszary miejskich me-

¿one np. przez zwyk³e po¿ary, susze czy powodzie;
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–

na obszarach najbardziej zewnêtrznych o skumulowanych naturalnych upoœledzeniach czy przeszkodach

25
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badawcza i oœwiatowa obiekty kulturalne (Londyn,

75

geograficznych (Art. 299.2 Traktatu UE) nadal istniej¹
powa¿ne problemy spo³eczne i gospodarcze, z uwagi

cno-zachodniego obszaru Niemiec w dalszym ci¹gu

25

na ich oddalenie i izolacjê, ich topologiczne przymioty,
klimat, niewielkie rozmiary rynku, oraz uzale¿nienie od
niewielkiej liczby produktów.

wielkie obszary miejskie Holandii i miasta pó³noodnotowuj¹ znacz¹cy wzrost liczby ludnoœci). Wymienione g³ówne funkcje strategiczne realizuje ponad 70 miast lub konurbacji. W obrêbie których znaj-

5

duj¹ siê 44 oœrodki licz¹cego ponad 1 milion osób.
£uk rozci¹gaj¹cy siê od Londynu po Mediolan, prze-

Powy¿szych nierównoœci terytorialnych nie mo¿na igno0

rowaæ, jako ¿e oprócz powa¿nych trudnoœci wystêpuj¹cych w regionach peryferyjnych i najbardziej oddalonych, lub te¿ problemów zwi¹zanych z zagêszczeniami
i zatorami, wp³ywaj¹ one na ca³oœciow¹ konkuren-

chodz¹cy przez konurbacjê z³o¿on¹ z du¿ych miast
ulokowanych wzd³u¿ Renu (Essen i Kolonia), ma w
gronie tych miast szczególne znaczenie;

cyjnoœæ gospodarki UE. Pokrywanie kosztów zjawiska
zagêszczenia lub ograniczenia spo³ecznych skutków

w krajach akcesyjnych— mimo spadku populacji — nastê-

wystêpuj¹cych nierównoœci poci¹ga za sob¹ nieoptymaln¹ alokacjê zasobów, jak równie¿ potencjalnie ni¿szy
poziom efektywnoœci i gospodarczej konkurencyjnoœci,

puje znacz¹cy wzrost w obrêbie stolic, co szczególnie dotyczy Budapesztu, Pragi, Lublany, a tak¿e — stolic pañstw
nadba³tyckich. Jedyny wyj¹tek w tym gronie stanowi Pol-

niezale¿nie od tego, czy s¹ to regiony atrakcyjne
po³o¿one w centrum, czy te¿ ubo¿sze na peryferiach.

ska, w której a¿ piêæ du¿ych obszarów o rozmiarach metropolii rywalizuje z Warszaw¹;
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Problemy te mog¹ doprowadziæ do uruchomienia procesu kumulowania siê zjawisk, w którym np. trudnoœci
napotykane przy znajdowaniu dostêpu do oœrodków pro-

–

pojawienie siê nowych tendencji, z którymi wi¹¿e siê
rozwój w mniej spolaryzowanej postaci, i zwiêkszenie siê liczby obszarów miejskich w peryferyjnych
czêœciach UE; mianowicie:

wadzenia badañ i tworzenia nowatorskich rozwi¹zañ,
albo do sieci teleinformatycznych, tylko przyczyni³yby siê
do dalszego zmniejszenia potencja³u rozwoju gospodarczego regionów zapóŸnionych w rozwoju.
Aby móc zwalczaæ wystêpuj¹ce terytorialnie nierównoœci
i osi¹gn¹æ bardziej przestrzennie zrównowa¿ony uk³ad
rozwoju gospodarczego, wymagana bêdzie pewna koordynacja elementów polityki rozwoju, o ile maj¹ one byæ

-

obszar „centrum” poszerza siê w kierunku
wschodnim, wraz z rozwojem miast takich jak
Berlin, Monachium i Wiedeñ;

-

stolice pañstw skandynawskich, szczególnie
Sztokholm i Helsinki, sta³y siê gospodarczo silne, w szczególnoœci pod wzglêdem nowych

spójne i konsekwentne. To w³aœnie by³o powodem okreœlenia przez Radê Europejsk¹ na posiedzeniu w Poczdamie w roku 1999 „Europejskiej Perspektywy Rozwoju
Przestrzennego”.

technologii;

-

Propagowanie idei zrównowa¿onego rozwoju

wzrostu PKB na mieszkañca w ci¹gu ostatniego
dziesiêciolecia;

Brak równowagi terytorialnej
w zakresie rozk³adu miast

–

szereg regionów miejskich po³o¿onych poza obsza-

Systemy miejskie s¹ motorami rozwoju regionalnego.
Sytuacja braku równowagi miêdzy obszarem centralnym

100

95

szereg obszarów miejskich zlokalizowanych w
peryferyjnych czêœciach UE — takich jak Dublin,
Ateny i Lizbona równie¿ doœwiadczy³ znacznego

rem „trzonowym” dysponuje potencja³em ludnoœciowym i ekonomicznym dostatecznie silnym, aby
przyci¹gn¹æ dzia³alnoœæ badawcz¹, oraz po³¹czyæ

a peryferiami jest najbardziej widoczna w zakresie ich
geograficznego rozk³adu w obrêbie UE. Analiza tych
systemów, ich potencja³u i zakresu wspó³pracy, ujawnia

siê z g³ównymi europejskimi, czy nawet miê100

wystêpowanie nastêpuj¹cych tendencji10:

dzynarodowymi centrami decyzyjnymi. Te znów
wydaj¹ siê mieæ w przysz³oœci mo¿liwoœæ pobu-

–

dzania wzrostu obszarów peryferyjnych i przyczyniania siê do lepszej równowagi rozwoju gospo-

75

wzrost zlokalizowany jest nadal w „trzonowych”
czêœciach Europy i stolicach pañstw, gdzie skon-

75

darczego w UE.

centrowane s¹ g³ówne siedziby firm, dzia³alnoœæ
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uzyska³yby œredni wynik dla wszystkich czterech kategorii ³¹cznie. W ca³oœciowym ujêciu czterdzieœci
powy¿szych regionów miejskich wykaza³o miêdzy ro-

WyraŸne ró¿nice wystêpuj¹ce miêdzy miastami
i w obrêbie miast
Inicjatywa URBAN II Audit, której dane dostêpne s¹ obecnie dla 189 miast krajów UE-15 (65 w grupie „pentagonalnej”

kiem 1995 a 2000 wzrost PKB wynosz¹cy od 3,3% do
4,1% rocznie, w porównaniu z 3% uzyskanymi przez
„metropolie wzrostu” i 4–5% dla du¿ej liczby peryferyj-

– piêciu pañstw centralnych i 124 na obszarach peryferyj5

0

nych), pozwoli³o na dokonanie analizy w sumie trzech
rodzajów wystêpuj¹cych ró¿nic b¹dŸ nierównoœci: miêdzy

nych

regionów

miejskich,

prze¿ywaj¹cych

miast. Oto g³ówne ustalenia tej analizy:

Analiza sieci wspó³pracy aglomeracji miejskich wskazuje
na wystêpowanie:

– brak bezpieczeñstwa wystêpuje wyraŸniej w miastach
wiêkszych ni¿ w œrednich. Np. w Wielkiej Brytanii liczba

–

przypadków gwa³townych napaœci jest dwukrotnie wiêksza w du¿ych miastach ni¿ w œrednich oœrodkach miejskich, zaœ liczba zabójstw jest w tym zestawieniu trzy-

75

25

5

okres

gwa³townego wzrostu (zgodnie z poni¿szymi uwagami).

miastami zlokalizowanymi na obszarze centralnym i w rejonach peryferyjnych, miêdzy miastami du¿ymi i œrednimi,
a tak¿e te widoczne w obrêbie wewnêtrznych obszarów

95

0

silnej sieci du¿ych „metropolii” w centrum Europy (pod
wzglêdem uwarunkowañ handlowych, obecnoœci wy¿szych uczelni i po³¹czeñ komunikacyjnych) — Londynu, Pary¿a, Frankfurtu, Amsterdamu, Mediolanu, a

krotnie wy¿sza. Obie kategorie przestêpstw ³¹czy to, ¿e
zaznaczaj¹ siê one silniej w miastach centralnej czêœci

w bliskiej przysz³oœci — Berlina;

EU ni¿ na peryferiach;

–
– struktura zanieczyszczeñ uk³ada siê w wyraŸny wzorzec
malej¹cej intensyfikacji w miarê oddalania siê od regionów centralnych; np. miasta po³o¿one w centrum doœwiadczaj¹ 14 dni wystêpowania szczytowego poziomu
ozonu w ci¹gu roku, gdy tymczasem w przypadku oœrodków zlokalizowanych na peryferiach czêstoœæ ta wynosi
œrednio poni¿ej jednego dnia w roku;

poza wskazan¹ grup¹ — braku strategicznej
wspó³pracy aglomeracji miejskich, zaœ w krajach kandyduj¹cych braku sieci ma³ych i œrednich miast (z
wyj¹tkiem Czech i S³owenii).

Brak równowagi w obrebie
poszczególnych regionów

– bezrobocie wydaje siê byæ w wiêkszym stopniu

Przysz³oœæ obszarów wiejskich jest w coraz to wiêkszym
stopniu zwi¹zana z rozwojem gospodarki wiejskiej w
ogóle zaœ w niektórych przypadkach wymaga ona dokonania rzeczywistej zmiany w zakresie bazy spo³ecznej
i ekonomicznej, fizycznej infrastruktury, dostêpu do sieci

zwi¹zane z czynnikami w³aœciwymi dla danego kraju, ni¿
z okolicznoœci¹, czy dane miasto usytuowane jest w centrum, czy te¿ na peryferiach, lub z wielkoœci¹ miast. To
samo dotyczy ubóstwa (odsetek ludnoœci plasuj¹cej siê
poni¿ej poziomu ubóstwa wynosi œrednio 9% na obsza-

teleinformatycznych i innych nowych technologii, wzrostu liczby nowych Ÿróde³ zatrudnienia (jak w przypadku
MSP lub agroturystyki) i utrzymania us³ug publicznych.

rach centralnych i 16% na terenach peryferyjnych). Równoczeœnie wystêpuj¹ jednak du¿e ró¿nice dziel¹ce
ró¿ne obszary czy dzielnice w obrêbie samych miast;
przyk³adem niechaj s³u¿y tu ró¿nica w poziomie bezrobocia w mieœcie Porto – wyra¿ona stosunkiem 8:1, przy

Tego rodzaju polityka wymaga zintegrowania w ramach
strategii regionalnej, w³¹czaj¹cej w swój obrêb rozwój
stosunków gospodarczych i wspó³pracy z obszarami

ogólnie niskiej œredniej stopie, czy te¿ w Marsylii – 5:1,
gdzie z kolei analogiczna wielkoœæ jest wysoka.

miejskimi.
Wyzwanie, stoj¹ce przed obszarami wiejskimi, ma ró¿ny
Mo¿na w sumie wskazaæ blisko 40 takich regionów miejskich, usytuowanych poza owym trzonowym obszarem
„pentagonalnym”, i dokonaæ ich klasyfikacji w kategoriach czterech kryteriów wskazuj¹cych na ich mocne i
100

95

75

s³abe strony — a wiêc: liczba ludnoœci i jej wzrost;
konkurencyjnoœæ; transfer informacji, oraz — ich zaanga¿owanie w „gospodarkê opart¹ na wiedzy”. Dobry
przyk³ad du¿ego, silnego miasta, stanowi tu Lyon, pod-

25

czas gdy Bilbao otrzyma³oby wysok¹ punktacjê w jednej
z tych dziedzin (wiedza), natomiast Porto i Kraków

kszta³t w zale¿noœci od lokalizacji tych obszarów w stosunku do okreœlonych powy¿ej miast bior¹c pod uwagê
stopieñ ich zintegrowania z pozosta³ym obszarem gospodarki i zwi¹zków z du¿ymi oœrodkami aktywnoœci:
100

–

obszary zintegrowane z globaln¹ gospodark¹,
doœwiadczaj¹ce wzrostu gospodarczego i cechuj¹ce
siê wzrostem demograficznym. S¹ one zlokalizowane
w pobli¿u oœrodka miejskiego, zatrudnienie obejmuje
dziedziny przemys³u przetwórczego i us³ug, lecz

5
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wiêksza czêœæ ziemi u¿ytkowana jest rolniczo (np. we
Francji trzecia czêœæ gospodarstw rolnych jest usy-

Regiony odznaczaj¹ce siê
przeszkodami natury geograficznej

25

tuowana na tego rodzaju terenach). Wysoki poziom
wzrostu liczby ludnoœci i nacisk ze strony urbanizacji
oznaczaj¹, ¿e istnieje potrzeba lepszego zarz¹dzania

Jak zauwa¿ono powy¿ej, i co równoczeœnie uwypuklono
w drugim raporcie spójnoœci, regiony o trwa³ych cechach

u¿ytkowaniem ziemi w celu unikniêcia degradacji œro-

geograficznych ograniczaj¹cych ich rozwój, takie jak re-

dowiska i wykorzystania zasobów w sposób wza-

giony najbardziej oddalone, wyspy, regiony górskie i ob-

jemnie sprzeczny. Mimo coraz to wiêkszego znaczenia relacji miêdzy obszarami miejskimi i wiejskimi, w
kierunkach polityki miejskiej Pañstw Cz³onkowskich (z
wyj¹tkiem W. Brytanii i Szwecji) zazwyczaj nie bierze

szary o niskim zaludnieniu na dalekiej pó³nocy Europy

siê w dostatecznym stopniu tych relacji pod rozwagê;

Siedem najbardziej oddalonych regionów w UE obejmuje
25 wysp oraz dodatkowo Gujanê, zaœ ca³kowita liczba ich
ludnoœci wynosi w przybli¿eniu 4 miliony. Odczuwaj¹ one

5

0

–

obszary wiejskie poœrednie, usytuowane wzglêdnie
daleko od oœrodków miejskich, lecz z dobrymi po³¹cze-

–

niami transportowo-komunikacyjnymi i doœæ dobrze
rozwiniêt¹ infrastruktur¹. Obszary te wykazuj¹ zazwyczaj stabiln¹ liczbê ludnoœci, zarazem przechodz¹c przewa¿nie proces ekonomicznego zró¿ni-

licznoœci¹ jest oddalenie od oœrodków gospodarczych i administracyjnych, a tak¿e od najbli¿szego sta³ego l¹du. Naj-

cowania. W szeregu Pañstw Cz³onkowskich du¿e gospodarstwa rolne zlokalizowane s¹ w³aœnie na takich

dalej wysuniêty tego typu obszar — francuski departament
Reunion — znajduje siê ponad 9000 kilometrów od Pary¿a

obszarach. Zachodzi zatem potrzeba utrzymania ich
potencja³u rolniczego, zwiêkszenia tempa dywersyfikacji ekonomicznej i umocnienia stosunków z ma³ymi i
œrednimi miastami;

i jest oddalony o 1700 km od wybrze¿y Afryki; z kolei usytuowane najbli¿ej l¹du Wyspy Kanaryjskie dzieli od wybrze¿a odleg³oœæ a¿ 250 km. Oddalone po³o¿enie tych terytoriów dodatkowo pog³êbiaj¹ ich cechy naturalne (wiele z
nich stanowi ma³e archipelagi pod wzglêdem obszaru oraz
liczby ludnoœci), trudne tereny i warunki klimatyczne.

renów ma czêsto miejsce z uwagi na ich cechy topograficzne (np. oddzielenie ³añcuchem górskim).
Ich mieszkañcy przejawiaj¹ zazwyczaj tendencjê do
starzenia siê; zaopatrzenie ich w infrastrukturê jest
problematyczne; wystêpuje tam niski poziom podstawowych us³ug, dochodu na mieszkañca, poziomu kwalifikacji si³y roboczej i brak dobrej integracji z gospodark¹ globaln¹. Ich ludnoœæ
uzale¿niona jest na ogó³ od rolnictwa, przy czym
przejawia ona tendencjê spadkow¹. Obszary te s¹
po wiêkszej czêœci po³o¿one w po³udniowo-wschodniej Portugalii, na pó³nocy i pó³nocnym wschodzie
Hiszpanii, w œrodkowej Francji, w Szkocji, Finlandii i
Szwecji. Wyzwaniem dla tych obszarów jest rewitali100
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Z wyj¹tkiem Wysp Kanaryjskich (sk³adaj¹cych siê na niemal 45% populacji siedmiu najbardziej oddalonych regionów, a jednoczeœnie bêd¹cych terenem, na którym
poziom PKB na mieszkañca wynosi³ zaledwie w okolicach
6% poni¿ej hiszpañskiej œredniej), poziom PKB na mieszkañca wynosi jedynie 57% œredniej UE-15, gdy tymczasem Reunion, Guyane i Açores znajduj¹ siê w gronie
dziesiêciu regionów najmniej zamo¿nych. Wszystkie
one odczuwaj¹ skutki opóŸnienia w rozwoju gospodarczym, nadmiernego uzale¿nienia od rolnictwa i wysokiego
poziomu bezrobocia, lecz o ile liczba ludnoœci w dalszym
ci¹gu wyraŸnie wzrasta na terytoriach francuskich, to
spada ona na Maderze i Azorach, które to tereny cechuj¹
siê du¿¹ skal¹ migracji. Ponadto Wyspy Kanaryjskie doœwiadczaj¹ presji wzrostu liczby ludnoœci, w zbyt wielkim
stopniu zale¿ne s¹ od turystyki i brakuje im zró¿ni-

zacja i utrzymanie aktywnoœci gospodarczej, a tak¿e
dostêpnoœæ odpowiednich us³ug publicznych. Po-

cowania w ramach dzia³alnoœci.

nadto istnieje potrzeba wykszta³cenia powi¹zañ z
miastami, nawet w przypadku, gdy te ostatnie
zlokalizowane s¹ wzglêdnie daleko.

Ponadto na terenie UE-15 znajduj¹ siê jeszcze 284 zaludnione wyspy, które zamieszka³e s¹ przez 9,4 mln ludzi (3%
ca³kowitej populacji UE-15), zaœ ich obszar wynosi w sumie
95,000 km2 (3% obszaru ca³ej Unii). Rozwój gospodarczy

25

75

maj¹ szczególne problemy zwi¹zane z dostêpnoœci¹ i integracj¹ z pozosta³¹ czêœci¹ UE.

skutki nagromadzenia naturalnych niedogodnoœci, co
sprawia, ¿e trudno jest poprawiæ ich warunki ekonomiczne i
spo³eczne; wœród tych warunków nie najmniej b³ah¹ oko-

obszary wiejskie odizolowane, o niskim zaludnieniu i
nierzadko usytuowane na obszarach peryferyjnych,
z dala od oœrodków miejskich i g³ównych sieci transportowo-komunikacyjnych. Wyizolowanie tych te-
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tych rejonów jest stale ograniczony ich wzglêdn¹ izolacj¹ i
dodatkowymi kosztami, jakie to po³o¿enie za sob¹ poci¹ga.

25

Ponadto w szeregu przypadków teren tych obszarów jest
górzysty lub te¿ stanowi¹ one czêœæ opóŸnionych w rozwoju regionów peryferyjnych, np. w przypadku w³oskiego

5

0

Mezzogiorno, Grecji lub Szkocji. Wiele z nich jest tak¿e
czêœci¹ jakiegoœ archipelagu, który w wiêkszoœci przypadków wystêpuje jako kolejny element ograniczaj¹cy, o ile
po³¹czenia transportowo-komunikacyjne zlokalizowane s¹
na g³ównej wyspie danego archipelagu.
Rozk³ad wysp jest doœæ równomierny na obszarze
Atlantyku, Ba³tyku i Morza Œródziemnego, choæ 119
wysp zlokalizowanych na tym ostatnim akwenie sk³ada
siê na 95% ca³kowitej ich liczby ludnoœci, przy czym 85%
mieszka na Sycylii, Sardynii, Balearach, Krecie i Korsyce. Dla odmiany — wyspy po³o¿one w innych miejscach s¹ z regu³y mniejsze i cechuj¹ siê ni¿szym zaludnieniem. Jedynymi, których wielkoœæ jest wzglêdnie pokaŸna, s¹ szwedzka wyspa Gotlandia, szkockie — Lewis
i Harris, oraz g³ówna wyspa archipelagu Orkadów. Œredni poziom ich PKB na mieszkañca za rok 2001 stanowi³
72% œredniej UE-15, i w wiêkszoœci przypadków (Baleary stanowi¹ tu g³ówny wyj¹tek) by³ ni¿szy ni¿ w innych czêœciach odpowiednich krajów, do których wyspy nale¿¹.
Omawiane obszary wyspiarskie s¹ zazwyczaj wra¿liwe
w znaczeniu ekonomicznym, a to z uwagi na skoncentrowanie aktywnoœci w dwóch szerokich sektorach: rolnictwie i rybo³ówstwie oraz turystyce.
Obszary górskie s¹ rozrzucone po obszarze UE-15,
obejmuj¹c 40% obszaru l¹dowego i maj¹c w przybli¿eniu 67 milionów ludnoœci, to jest oko³o 18% ludnoœci
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pó³nocne tereny krajów nordyckich, Szkocji, Irlandii
Pó³nocnej i Wielkiej Brytanii, po³udniowe ³añcuchy
górskie Hiszpanii, Korsyki (Corse), po³udniowych W³och
i Sycylii (Sicilia). I odwrotnie — bezrobocie jest po wiêkszej czêœci relatywnie niskie na obszarach górskich
po³o¿onych w pobli¿u g³ównych przemys³owych
oœrodków miejskich, lub takich, które maj¹ tego rodzaju
oœrodki w obrêbie swoich granic; nale¿¹ tu okreœlone obszary Walii, pó³nocne Apeniny w³oskie i tereny ci¹gn¹ce

25

5

0

Ore na terenie Czech i Niemiec.
Wnioski z tych przeprowadzonych dotychczas analiz
wskazuj¹, ¿e ekonomiczna dywersyfikacja, od rolnictwa
po us³ugi realizuje siê z regu³y w szybszym tempie na terenach nizinnych ni¿ na obszarach górzystych; ¿e wystêpowanie du¿ych miast w regionach górskich lub w ich
okolicy stanowi wa¿ny bodziec dla aktywnoœci przemys³owej (lub: ¿e bogactwo zasobów na obszarach górskich mo¿e doprowadziæ do rozwoju du¿ych miast w ich
okolicy), przy czym poziom zatrudnienia w sektorze
us³ug jest zazwyczaj wysoki w bardziej zamo¿nych obszarach górskich, szczególnie w turystyce (jak np. w Alpach) czy te¿ us³ugach publicznych na obszarach o
niskim zaludnieniu (szczególnie w Szwecji i Finlandii).
Od chwili przy³¹czenia siê Finlandii i Szwecji do UE w roku
1994 obszary o niskim zaludnieniu sta³y siê pewnym problemem dla polityki spójnoœci. Niektóre czêœci obszarów
subarktycznych i arktycznych w obu tych krajach cechuj¹
siê gêstoœci¹ zaludnienia wynosz¹c¹ jedynie 5 mieszkañców na 1 km2, co stanowi wielkoœæ znacznie poni¿ej poziomu wystêpuj¹cego na jakimkolwiek innym terenie Unii, z
wyj¹tkiem Highlands and Islands.11

szaru l¹dowego, jako ¿e w nowych Pañstwach Cz³onkowskich gêstoœæ zaludnienia w obszarach górskich jest

Œredni poziom PKB na mieszkañca na tych obszarach sta-

nieco wiêksza ni¿ w innych regionach. Regiony górskie
s¹ bardziej uzale¿nione od rolnictwa ni¿ inne obszary,
szczególnie w krajach kandyduj¹cych, lecz jest to

nowi 87% unijnej œredniej, co jest wartoœci¹ znacz¹co
ni¿sz¹ od tej wystêpuj¹cej w innych czêœciach odnoœnych
krajów. Tak¿e poziom bezrobocia przekracza zazwyczaj

prawd¹ tak¿e w odniesieniu do UE-15. Chocia¿ spora
liczba obszarów górzystych jest ulokowana w pobli¿u

krajow¹ œredni¹. Ogólnie rzecz bior¹c, w Szwecji znaczny
odsetek zatrudnionych pracuje w us³ugach; w Finlandii zaœ
wiêcej osób pracuje w rolnictwie i przemyœle, szczególnie
100

drzewnym, celulozowym i papierniczym.

wysokie, szereg zaœ rodzajów dzia³alnoœci rolniczej
okazuje siê nie przystawaæ do panuj¹cych warunków.

Szczególnie w szwedzkich regionach wzrost PKB ulega³

Bezrobocie jest zasadniczo wy¿sze na tych obszarach
górskich, które s¹ najbardziej peryferyjne — takich jak

obni¿eniu pocz¹wszy od po³owy lat 90-tych (stopa wzrostu
wynosi³a mniej ni¿ po³owê œredniej unijnej), przy czym sytuacja w zatrudnieniu nie powróci³a do stanu poprzedniego
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siê wzd³u¿ pó³nocnego i po³udniowego skraju ³añcucha
Alp we Francji, Niemczech i W³oszech. Wystêpuj¹ tu
jednak¿e wyj¹tki, takie jak belgijskie Ardeny czy te¿ góry

UE-15. Po rozszerzeniu Unii o kolejnych dziesiêæ krajów
bêd¹ one sk³adaæ siê w zasadniczej mierze na ten sam
odsetek populacji, przy nieco mniejszej proporcji ob-

oœrodków gospodarczych i du¿ych rynków, z uwagi na
ukszta³towanie terenu koszty transportu s¹ zazwyczaj
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po znacznej utracie miejsc pracy, która zdarzy³a siê w
okresie recesji na pocz¹tku lat 90-tych. Liczba ludnoœci

25

maleje, w stopniu, jaki w innych miejscach zazwyczaj znaleŸæ mo¿na tylko w regionach o powa¿nych problemach
strukturalnych. W trakcie dekady lat 90-tych fiñskie regiony
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Kainnu i Lappland traci³y œrednio 1% swej populacji w skali
roku, gdy tymczasem w szwedzkim Norrbotten liczba lud-

Wszystkie te regiony doœwiadczaj¹ pewnych wspólnych
problemów zwi¹zanych z dostêpnoœci¹ i oddaleniem od
g³ównych rynków, które zwiêkszaj¹ koszty podró¿y i

W ramach przeprowadzonego ostatnio badania obszarów
górskich skonstruowano wskaŸnik pozwalaj¹cy sklasyfikowaæ te rejony wed³ug ich dostêpnoœci, bior¹c pod uwagê ich odleg³oœæ drog¹ powietrzn¹ od stolic pañstw i in-

25

5

nych oœrodków miejskich, a tak¿e od uniwersytetów i
0

Sudety, wszystkie górskie tereny Niemiec i Ardeny, jak równie¿ trzy rejony w Hiszpanii i dwa w Portugalii. Obszary o
„doœæ dobrej” dostêpnoœci okalaj¹ te z pierwszych dwóch
grup. Nale¿¹ tu: obszary w Grecji, Hiszpanii, Walii i Finlandii,

transportu, ograniczaj¹c gospodarczy ich rozwój. Jednoczeœnie budowa wszelkiego rodzaju infrastruktury

tudzie¿ francuski Masyw Centralny. Obszary o „s³abym” do-

oraz zapewnienie opieki zdrowotnej, oœwiaty i innych
podstawowych us³ug s¹ tam zazwyczaj bardziej kosz-

grupie – szczególnie s¹ to pogórze pó³nocnej Szkocki (Highlands and Islands) i szkockie obszary wyspiarskie, a tak¿e
wiêkszoœæ obszarów górskich w Szwecji i Finlandii.

towne; projekty te jest te¿ trudniej uzasadniæ ze wzglêdu
na niewielk¹ liczbê docelowych adresatów tych us³ug. W
wielu wypadkach liczba ludnoœci czy te¿ wielkoœæ rynku
sytuuje siê poni¿ej progu „masy krytycznej”, wymaganej
w celu porêczenia inwestycji w znaczeniu ekonomicznym. Problem ten pog³êbia siê jeszcze za spraw¹ starzej¹cej siê i malej¹cej populacji. (mapa 1.6).
W przypadku wysp krytycznym poziomem zaludnienia wydaje siê liczba w granicach 4000–5000 mieszkañców,
powy¿ej którego to pu³apu liczby zazwyczaj znacznie

75

75

Tereny górskie o „bardzo dobrej” lub „dobrej” dostêpnoœci s¹
zlokalizowane np. na pó³nocnym obszarze Anglii, na Sycylii i
na S³owacji. Znalaz³y siê na tej liœcie tak¿e Alpy, Karpaty,

aspektami natury geograficznej

95

Dostêpnoœæ rejonów górskich

kompleksów szpitalnych lub oœrodków zdrowia, jak równie¿ gêstoœæ sieci transportowych (drogi, koleje, lotniska).

noœci spada³a w tempie 0,6% rocznie12 (por. tabela A1.8).
Typowe problemy obszarów spowodowane

100

95

stêpie znajduj¹ siê na pó³noc od terenów ujêtych w trzeciej

Bardziej równy dostêp do us³ug gospodarczych
Pomimo trudnoœci wystêpuj¹cych w niektórych regionach równy dostêp do podstawowych urz¹dzeñ infrastruktury i us³ug, a tak¿e wiedzy okreœlanych mianem
„us³ug gospodarczych” — dla ka¿dego stanowi zasadniczy warunek terytorialnej spójnoœci.

rosn¹, wystêpuje wzglêdnie du¿a proporcja ludzi m³odych
oraz zapewniony jest dobry poziom edukacji i us³ug z dziedziny ochrony zdrowia. Poni¿ej zaœ tego poziomu zjawisko

Dostêp do sprawnego systemu transportowego, z odpowiednimi po³¹czeniami z centralnym obszarem Unii, stanowi
pierwsz¹ determinantê peryferyjnoœci danego regionu. Re-

emigracji netto, starzenie siê ludnoœci i wystêpowanie niewystarczaj¹cej infrastruktury s¹ norm¹.

giony o lepszym dostêpie do rynków bêd¹ z zasady bar-

Na terenach górskich obszaru UE-15 gêstoœæ zaludnienia
(51 mieszkañców na 1 km2) jest mniejsza ni¿ po³owa
œredniej UE, chocia¿ na obszarach bezpoœrednio otac-

sadniczo bardziej rozwiniêta w centralnych czêœciach UE
ni¿ w regionach peryferyjnych; podczas gdy coraz wiêcej w

zaj¹cych te tereny jest ona zazwyczaj znacznie wiêksza,
odzwierciedlaj¹c tym samym ich wzglêdn¹ atrakcyjnoœæ
jako miejsc zamieszkania i pracy. Œrednio bior¹c, mamy na

¿e regionów za poœrednictwem dróg do obszarów cen-

bie¿¹co do czynienia ze zjawiskiem spadku liczby ludnoœci,
lecz sk¹din¹d du¿a liczba terenów zaczê³a przyci¹gaæ ludzi
i przedsiêbiorstwa. W krajach kandyduj¹cych obraz ten
przedstawia siê podobnie, chocia¿ gêstoœæ zaludnienia na
tych obszarach wynosi niemal dwukrotnoœæ analogicznej
wielkoœci dla UE-15 i jest niewiele tylko ni¿sza od œredniej z
pozosta³ych obszarów.

dziej wydajne i konkurencyjne ni¿ regiony pozbawione takich warunków. W obecnej chwili sieæ drogowa jest za-

ostatnich latach budowano autostrad, to dostêpnoœæ tychtralnych pozostaje o wiele mniejsza ni¿ na innych terenach.
Szczególnie s³abo prezentuje siê ona w wiêkszoœci obszarów Celu 1 w krajach takich jak Portugalia, Grecja, zachodnia Irlandia i pañstwa ba³tyckie (mapa A1.5).
100

Ta sama sytuacja dotyczy kolei, jako ¿e sieæ kolejowa w wiêkszoœci regionów peryferyjnych nie dotrzymywa³a kroku
inwestycjom w poprawê stanu dróg. Rumunia, Bu³garia,
po³udniowy i œrodkowy obszar W³och oraz pó³nocne tereny
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Danii, czy Grecja i pewne obszary Hiszpanii, odleg³e od linii
25
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TGV ³¹cz¹cej Madryt z Sewill¹ cechuj¹ siê szczególnie
kiepsk¹ dostêpnoœci¹ za poœrednictwem kolei do central-

i innej. Ju¿ choæby tylko z tego powodu wa¿ne jest ich zachowanie, ochrona i utrzymanie na nich zaludnienia, co

nych rejonów UE (mapa A1.6).
25

Dostêp do centralnych regionów drog¹ powietrzn¹

oznacza, ¿e wa¿n¹ rzecz¹ jest z kolei polepszenie ich dostêpnoœci, jak równie¿ utrzymanie i rozwój [na ich terenie]
podstawowych us³ug.

5

przedstawia siê on znacz¹co lepiej, z uwagi na obecnoœæ
lotnisk miêdzynarodowych nawet w najbardziej oddalo-

Równie wa¿n¹ rzecz¹ jest, aby œcie¿ka rozwoju gospo-

0

nych obszarach, chocia¿ poprawa w zakresie po³¹czeñ
realizowanych z wykorzystaniem tego œrodka lokomocji
wymaga dalszej analizy rozwa¿aj¹c niewielkie iloœci towarów, jakie przewo¿one s¹ drog¹ lotnicz¹ (mapa A1.7).
Mimo ¿e budowa transeuropejskich sieci poprawi sytuacjê w zakresie dostêpnoœci, szczególnie w krajach
kandyduj¹cych, a najbardziej szczególnie w Bu³garii i
Rumunii, to uzyskany efekt bêdzie siê znacz¹co ró¿ni³ w
poszczególnych regionach peryferyjnych, w zale¿noœci
od jakoœci po³¹czenia z g³ównymi szlakami komunikacyjnymi, a te z kolei od stanu, sieci drugorzêdnych.
Dostêp do nowych technologii, szczególnie sieci teleinformatycznych, jest szczególnie wa¿ny dla regionów peryferyjnych, a tak¿e regionów nacechowanych utrudnieniami
natury geograficznej. Dzieje siê tak nie tylko z uwagi na
fakt, ¿e rozwi¹zania te s³u¿¹ pomniejszeniu znaczenia, jakie ma odleg³oœæ i czas, niezbêdny do przedostania siê do
centralnych rejonów Unii, ale ze wzglêdu na to, ¿e jakiekolwiek ograniczenie ich dostêpnoœci niemal na pewno
zniszczy perspektywy rozwojowe i powstrzyma firmy od
zlokalizowania swojej dzia³alnoœci na tych obszarach.
Priorytety rozwojowe
Mimo faktu, ¿e warunki gospodarcze i spo³eczne bardzo siê
ró¿ni¹ w powy¿szych regionach, to zazwyczaj s¹ one mniej
zamo¿ne i cechuj¹ siê wy¿szym bezrobociem ni¿ kraj, w którym s¹ zlokalizowane, lub do których nale¿¹. Mimo to jednak, abstrahuj¹c od tych ostatnich regionów, zarówno na
poziom PKB na mieszkañca, jak i na poziom zatrudnienia w
nieunikniony sposób oddzia³uj¹ wyniki ekonomiczne gos-
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darczego szanowa³a ich naturalne dziedzictwo, nie zagra¿aj¹c geograficznej rzeŸbie terenu czy ukszta³towaniu

0

krajobrazu jako takiemu, który stanowi kluczowy aspekt
stosunkowej przewagi tych regionów jako miejsc przeznaczonych nie tylko do zamieszkania przez ludzi, lecz tak¿e do prowadzenia dzia³alnoœci przez przedsiêbiorstwa. W
miarê zatem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy bliskoœæ surowców lub nawet du¿ych rynków staje siê mniej
znacz¹c¹ cech¹ stanowi¹c¹ o lokalizacji, atrakcyjnoœæ zaœ
naturalnego, fizycznego otoczenia wzrasta, oczywiœcie
wraz z dostêpnoœci¹ podstawowych us³ug i urz¹dzeñ.
Gospodarczy rozwój tych rejonów musi zatem, bardziej
nawet ni¿ na wszystkich innych obszarach, odbywaæ siê
z uwzglêdnieniem potrzeby zabezpieczenia œrodowiska
naturalnego, co oznacza zarówno w³¹czenie tego priorytetu w obrêb procesu decyzyjnego dotycz¹cego inwestycji, jak i poszukiwania mo¿liwoœci poprawy stanu œrodowiska, z równoczesnym umocnieniem regionalnej konkurencyjnoœci. Przyk³adów tego rodzaju wariantów korzystnych dla obu stron dostarczaj¹ inicjatywy oczyszczania rejonów zniszczonych uprzednio dzia³alnoœci¹
przemys³ow¹ oraz ich przywrócenie do poprzedniego
stanu jako miejsc wykszta³cania siê nowego rodzaju
dzia³alnoœci przedsiêbiorczej czy rozwoju nowych firm;
modernizacja po³¹czeñ kolejowych, dokonywana w celu
polepszenia dostêpnoœci, jako inicjatywa podejmowana
zamiast budowy nowych autostrad; oraz wykszta³canie
czystych, odnawialnych Ÿróde³ energii, zdolnych
zast¹piæ wytwarzaj¹ce energiê elektryczn¹ si³ownie
opalane wêglem lub paliwem olejowym, które przyczyniaj¹ siê do uszczuplania i tak nieobfitych zasobów naturalnych, zanieczyszczaj¹c równoczeœnie atmosferê.

podarki danego kraju, którego te obszary s¹ czêœci¹.
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Utrudnienia i przeszkody natury geograficznej nie zawsze
oznaczaj¹ niesprzyjaj¹ce warunki gospodarcze. Jak w
istocie rzeczy dowodzi tego szereg przyk³adów, mog¹ one

I chocia¿ wspomniane obopólnie korzystne rozwi¹zania
nie zawsze mo¿na znaleŸæ, to jednak g³ówn¹ zasad¹ polityki rozwoju powinno mimo wszystko byæ d¹¿enie do realizacji strategii zmierzaj¹cych do zmniejszenia do mi-

potencjalnie zostaæ przemienione w rzeczywiste atuty toruj¹c nowe œcie¿ki rozwoju. Ponadto wiele z tych regionów
stanowi wa¿n¹ czêœæ dziedzictwa naturalnego b¹dŸ przy-

nimum szkód potencjalnie wyrz¹dzanych œrodowisku.
Tego rodzaju podejœcie do rzeczy stanowi gwarancjê, ¿e
strategie te oka¿¹ siê trwa³e w d³u¿szym okresu, nie

rodniczego UE, stanowi¹c przy tym lokalizacjê ró¿nego rodzaju dzia³alnoœci wypoczynkowo-rekreacyjnej, kulturalnej

bêd¹c po prostu jakimœ obliczonym na krótki okres
œrodkiem pobudzania wzrostu.
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Problemy zwi¹zane ze œrodowiskiem naturalnym wystêpuj¹ w Unii ze szczególn¹ ostroœci¹, zarówno jeœli chodzi

25

o obszary du¿ego zagêszczenia ludnoœci, a co za tym
idzie: tak¿e ró¿nego rodzaju dzia³alnoœci gospodarczej,
jak i o te obszary, w których wywierana jest presja na bo-

5

0

–

a tak¿e — propagowanie uczenia siê i nabywania wiedzy jako procesu obejmuj¹cego okres ca³ego ¿ycia;

–

zapewnienie rynku pracy o zredukowanej stopie bezrobocia i ró¿nic regionalnych;

gactwa naturalne, szczególnie ze strony sektora rolniczego, ale równie¿ za spraw¹ górnictwa i innych rodzajów
dzia³alnoœci. Tereny takie nie s¹ w ¿adnym razie na obszarze UE rozmieszczone w sposób równomierny, lecz
skupiaj¹ siê one w okreœlonych miejscach (mapa 1.7).
Wystêpuje tam potrzeba gruntownego oczyszczenia

po³¹czenie Europy — w szczególnoœci za spraw¹
œciœlejszej integracji, a tak¿e polepszenia sieci trans-

–

Europejska polityka spójnoœci zapewnia znacz¹cy wk³ad
na rzecz realizacji powy¿szych celów szczególnie w re-

W marcu 2000 roku na szczycie w Lizbonie Unia Europejska wyznaczy³a sobie cel stania siê najbardziej na
œwiecie konkurencyjn¹ i dynamiczn¹ gospodark¹ opart¹
na wiedzy, zdoln¹ do nieprzerwanego, trwa³ego wzrostu
ekonomicznego, zapewniaj¹cego coraz wiêcej miejsc
pracy, jak równie¿ œciœlejsz¹ spójnoœæ w wymiarze
spo³ecznym. W tej mierze okreœlono szereg priorytetów:

0

ochrona œrodowiska sprzyjaj¹ca pobudzaniu innowa-

na obszarach naturalnych b¹dŸ na po³y naturalnych —
tam, gdzie wkracza w postêpuj¹cy sposób dzia³alnoœæ
cz³owieka, lub jeœli chodzi o obszary opuszczane, które

Czynniki determinuj¹ce wzrost,
zatrudnienie i konkurencyjnoœæ

25

portowych, telekomunikacyjnych i energetycznych;

cji, oraz wprowadzanie nowych technologii (np. w dziedzinach energetyki czy transportu).

gralnym elementem strategii rozwoju gospodarczego na
obszarze ca³ej UE, co pozwoli³oby zagwarantowaæ
trwa³y charakter dokonuj¹cego siê rozwoju.

75

5

–

œrodowiska i zapobie¿enia dalszemu jego niszczeniu.
Nie mniejsze jednak znaczenie ma koniecznoœæ zapobie¿enia dalszemu pogarszaniu siê stanu œrodowiska

ulegaj¹ coraz to wiêkszemu rozdrobnieniu albo te¿ takie,
których zasobom naturalnym nie zapewniono ochrony.
W konsekwencji tak okreœlone cele musz¹ staæ siê inte-

95

gionach, w których pozostaje nie wykorzystany potencja³
ekonomiczny, który mo¿e byæ realizowany poprzez odpowiednio „docelowo” ukierunkowane œrodki polityki regionalnej, przyczyniaj¹c siê w ten sposób do wzrostu gospodarki UE.
Z perspektywy dzia³añ politycznych trwa³oœæ procesu
rozwoju regionalnego wymaga stworzenia sprzyjaj¹cych
warunków na poziomie ogólnokrajowym — w szczególnoœci w odniesieniu do makroekonomicznego œrodowiska sprzyjaj¹cego wzrostowi, zatrudnieniu i stabilnoœci,
a tak¿e systemów: podatkowego i uregulowañ prawnych
jako elementów stanowi¹cych zachêtê dla przedsiêbiorczoœci, tworzenia nowych firm i miejsc pracy.
Na poziomie regionalnym spe³nienia wymagaj¹ dwie
uzupe³niaj¹ce siê grupy warunków. Pierwsza z nich — to
odpowiednie zaopatrzenie zarówno w podstawow¹ infrastrukturê (w postaci sprawnych i wydajnych sieci transportowych, telekomunikacyjnych i energetycznych, do-

–

zapewnienie priorytetowego miejsca rozwi¹zaniom
innowacyjnym i przedsiêbiorczoœci, w szczególnoœci
poprzez tworzenie œciœlejszych wiêzi ³¹cz¹cych instytucje badawcze i przemys³, rozwijanie warunków
korzystnych dla badañ i rozwoju, polepszanie dostêpu do funduszy i elementów wiedzy know-how, a
tak¿e tworzenie zachêt do urzeczywistniania nowych przedsiêwziêæ gospodarczych;

100

95

–

zapewnienie pe³nego zatrudnienia — poprzez
otwarcie nowych szans w zakresie zatrudnienia;
zwiêkszenie wydajnoœci i jakoœci wykonywanej
pracy;

75

25

brych sieci wodoci¹gowych, urz¹dzeñ zwi¹zanych z korzystaniem ze œrodowiska naturalnego itd.), jak równie¿
w zasób si³y roboczej o odpowiednim poziomie kwalifikacji i wyszkolenia. Umocnienie kapita³u zarówno rzeczowego, jak i ludzkiego, wraz z ulepszeniami w zakresie
systemów wsparcia instytucjonalnego i funkcjonuj¹cej
ramowej struktury administracyjnej ma szczególne
znaczenie w regionach Celu 1, a tak¿e w krajach
kandydackich, gdzie wystêpuje obecnie powa¿ny
niedobór obu tych elementów.
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Drug¹ grup¹ warunków bezpoœrednio odnosz¹cych siê
do czynników regionalnej konkurencyjnoœci, istotnych
dla gospodarki opartej na wiedzy, s¹ nastêpuj¹ce
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