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W P R O WA D Z E N I E

I

Polska stoi przed wielk¹ szans¹ szybkiego rozwoju i mo¿liwoci¹
zdecydowanej poprawy poziomu i jakoci ¿ycia mieszkañców. Zale¿y to
tylko od nas, od przedsiêbiorczoci, pracowitoci i talentów Polaków
oraz od skutecznej polityki rz¹du. Polsce - krajowi o du¿ych zapónieniach rozwojowych w stosunku do wiêkszoci krajów Unii Europejskiej,
który pragnie dynamicznie siê rozwijaæ, potrzebna jest wizja i strategia
rozwoju, która wyznacza i porz¹dkuje cele oraz priorytety w perspektywie
rednio-okresowej.

Polska potrzebuje
wizji i strategii
rozwoju

W ci¹gu ostatnich szesnastu lat transformacji ustrojowej Polska
zmieni³a zasadniczo swe oblicze: wprowadzono demokratyczne zasady
funkcjonowania pañstwa i gospodarkê r ynkow¹, nast¹pi³o otwarcie
na konkurencjê miêdzynarodow¹, restrukturyzuj¹ siê stare i coraz dynamiczniej rozwijaj¹ nowe, nowoczesne dziedziny gospodarki. Wejcie Polski
do Unii Europejskiej poprzedzi³o przeprowadzenie szeregu reform
strukturalnych i instytucjonalnych. Jednak obok pozytywnych zmian

Gospodarka
zmienia swoje
oblicze, ale
niektóre problemy
pozostaj¹
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spo³eczno-gospodarczych, wystêpuj¹ te¿ zjawiska negatywne, jak okresowo
niskie tempo wzrostu gospodarczego, ma³y postêp w modernizacji struktury
gospodarki, ci¹gle niska konkurencyjnoæ i innowacyjnoæ gospodarki.
Stanowi to jedn¹ z przyczyn wysokiego bezrobocia oraz wynikaj¹cych z niego
problemów spo³ecznych. Dlatego potrzebna jest wizja dalszego rozwoju kraju
i stworzenie warunków dla jej osi¹gniêcia. Potrzebne s¹ dalsze zmiany
umacniaj¹ce pozycjê polskiej gospodarki w Unii Europejskiej i w wiecie.
Stan gospodarki bêdzie rezultatem przede wszystkim skutecznej polityki
gospodarczej pañstwa, a wiêc dzia³añ i inicjatyw, które pozwol¹ polskim
firmom na rozwój na rynku polskim oraz na ekspansjê na wspólnym rynku
europejskim i na rynku wiatowym. D³ugofalowa polityka gospodarcza
zmierzaæ bêdzie do zdynamizowania wzrostu, istotnego zwiêkszenia
zatrudnienia oraz podniesienia konkurencyjnoci i innowacyjnoci ca³ej
gospodarki i poszczególnych regionów kraju.
Musimy
wykorzystaæ
nasze przewagi
i sprostaæ
oczekiwaniom

Na poziom i jakoæ ¿ycia mieszkañców w znacznej mierze bêdzie wp³ywaæ
cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej, szeroko rozumiana wspó³praca
gospodarcza i naukowo-techniczna. W odpowiedzi na proces globalizacji i wyzwania stawiane w Europie przez odnowion¹ Strategiê Lizboñsk¹,
Polska musi dysponowaæ nowoczesn¹ polityk¹ rozwojow¹, która pozwoli
na zmniejszenie dystansu rozwojowego do bogatszych pañstw Unii
Europejskiej. Polityka ta powinna wykorzystywaæ te cechy polskiej gospodarki i polskiego spo³eczeñstwa, które stanowi¹ ród³o szans naszego kraju,
a wiêc przede wszystkim rzeszê m³odych i coraz lepiej wykszta³conych
Polaków, wysok¹ przedsiêbiorczoæ polskiego spo³eczeñstwa, a tak¿e du¿y
rynek wewnêtrzny. Polityka rozwoju bêdzie opieraæ siê na konsekwentnym
budowaniu spo³eczeñstwa i gospodarki opartej na wiedzy i przedsiêbiorczoci,
bez której niemo¿liwe jest osi¹gniêcie celów rozwoju naszego kraju.
Jednoczenie polityka ta musi uwzglêdniaæ, i¿ Polska nale¿y do najbiedniejszych pañstw rozszerzonej Unii Europejskiej, notuje najni¿szy w Unii
Europejskiej poziom zatr udnienia osób w wiek u produkcyjnym
i najwy¿szy poziom bezrobocia. Polityka ta bêdzie tak¿e przeciwdzia³aæ
pog³êbianiu siê dysproporcji w poziomie rozwoju poszczególnych
regionów Polski, tak by unikn¹æ marginalizacji najs³abiej rozwijaj¹cych siê.
Polityka d³ugofalowego wzrostu gospodarczego bêdzie uwzglêdnia³a
wzrost zatrudnienia i obni¿enie stopy bezrobocia.
Wysi³ek modernizacyjny, jaki musi podj¹æ Polska, jest wyzwaniem
dla wszystkich obywateli, dla rz¹du i samorz¹dów terytorialnych, instytucji pozarz¹dowych, przedsiêbiorstw, placówek owiatowych i instytucji
naukowych. Nikt nas w tym nie zast¹pi, bowiem tylko spo³eczeñstwa
zdeterminowane aby sprostaæ wyzwaniom, wynikaj¹cym z koniecznoci dokonywania sta³ej restrukturyzacji, mog¹ osi¹gaæ sukcesy. Szanse
na sukces Polski radykalnie zwiêksza cz³onkostwo w Unii Europejskiej,
które niesie ze sob¹ istotne korzyci gospodarcze, spo³eczne i polityczne, a tak¿e umo¿liwia finansowanie znacznej czêci wydatków rozwojowych ze rodków bud¿etowych UE.

Sprawny system
instytucjonalnoregulacyjny
to podstawa
sukcesu
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Podstawowe znaczenie dla awansu cywilizacyjnego Polski ma stworzenie odpowiednich warunków rozwoju, a przede wszystkim sprawnego
systemu instytucjonalno-regulacyjnego. Zgodnie z filozofi¹ Strategii Lizboñskiej, sukces gospodarczy Unii Europejskiej w globalizuj¹cym siê wiecie
zale¿y przede wszystkim od jej konkurencyjnoci systemowej, a wiêc

od dzia³añ deregulacyjnych, reform strukturalnych, a zw³aszcza poprawy
mikroekonomicznych ram gospodarki. Konkurencja pomiêdzy czo³owymi gospodarkami wiata to przede wszystkim konkurencja na instytucje,
a wiêc na takie ramy prawno-regulacyjne ¿ycia gospodarczego, które umo¿liwiaj¹ jak najlepsze wykorzystanie dostêpnych zasobów. Pañstwo nie mo¿e
zrzec siê roli regulatora procesów gospodarczych, gdy¿ to od jakoci
rodowiska instytucjonalno-regulacyjnego zale¿y w du¿ej mierze konkurencyjnoæ gospodarki w globalizuj¹cym siê wiecie. W najbli¿szych latach
Polska musi podj¹æ istotny wysi³ek na rzecz zmian regu³ systemowych
w gospodarce, tak aby prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej by³o prostsze
i mniej kosztowne, co bêdzie sprzyja³o poprawie sytuacji na rynku pracy.
Nowoczesna polityka rozwoju jest konieczna dla racjonalnego wykorzystania szans p³yn¹cych z cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej. Skala
dostêpnych rodków finansowych UE na lata 2007-2013 jest nieporównywalnie wiêksza od tych w okresie 2004-2006, a wsparcie, którego Unia
Europejska udzieli Polsce, to najwiêksze wsparcie, jakie do tej por y
jakikolwiek kraj cz³onkowski otrzyma³ z bud¿etu unijnego. Jednoczenie
poszerzaj¹ce siê uczestnictwo Polski w politykach wspólnotowych i Wspólnym Rynku otwiera przed nasz¹ gospodark¹ nowe, szerokie perspektywy.
To niepowtarzalna szansa na wszechstronny rozwój dla naszego kraju,
jakiej nie mo¿emy zmarnowaæ.

Wsparcie z UE
niepowtarzaln¹
szans¹ rozwoju

Czym jest Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015?
Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) jest podstawowym dokumentem strategicznym okrelaj¹cym cele i priorytety rozwoju spo³ecznogospodarczego Polski oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewniæ.

Strategia wyznacza cele oraz identyfikuje obszary uznane za najwa¿niejsze z punktu widzenia osi¹gniêcia tych celów, na których koncentrowane
bêd¹ dzia³ania pañstwa. Uwzglêdnia jednoczenie najwa¿niejsze trendy
rozwoju wiatowej gospodarki oraz cele, jakie stawia Unia Europejska
w odnowionej Strategii Lizboñskiej. SRK nadaje priorytet dzia³aniom,
jakie bêd¹ podejmowane w latach 2007-2015 w celu realizacji wizji Polski.
Dokument zosta³ opracowany przy uwzglêdnieniu zasady zrównowa¿onego rozwoju, a wiêc zachowaniu równowagi pomiêdzy celami gospodarczymi, spo³ecznymi i wymogami rodowiskowymi.
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SRK jest punktem
odniesienia dla
innych strategii
i programów

Strategia Rozwoju Kraju jest nadrzêdnym, wieloletnim dokumentem strategicznym rozwoju spo³eczno-gospodarczego kraju, stanowi¹cym odniesienie dla innych strategii i programów rz¹dowych, jak i opracowywanych
przez jednostki samorz¹du terytorialnego. SRK jest podstawow¹ przes³ank¹
dla Narodowej Strategii Spójnoci (Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia), Krajowego Planu Strategicznego dla Obszarów Wiejskich
i Strategii Rozwoju Rybo³ówstwa oraz wynikaj¹cych z nich programów
operacyjnych. Horyzont czasowy Strategii pokrywa siê z okresem nowej
perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013 wraz z zastosowaniem
regu³y wydatkowania rodków n+ 2 (tj. w ci¹gu dwóch kolejnych lat).

Strategia na rzecz
rozwoju
i modernizacji
Polski

SRK spaja wszelkie dzia³ania rozwojowe podejmowane na rzecz poprawy warunków spo³eczno-gospodarczych. Jej zadaniem jest odwa¿ne,
lecz jednoczenie realistyczne zaprogramowanie rozwoju i modernizacji
kraju, ze szczególnym uwzglêdnieniem mo¿liwoci wykorzystania obecnoci Polski w UE, a tak¿e wszystkich zasobów i atutów, które nasz kraj
posiada, na rzecz rozwoju i poprawy poziomu i jakoci ¿ycia. SRK umo¿liwia tak¿e integracjê i koordynacjê polityki spójnoci z innymi politykami
wspó³finansowanymi z funduszy unijnych, takimi jak Wspólna Polityka
Rolna i Wspólna Polityka Rybacka oraz z innymi politykami krajowymi
(powi¹zania te przedstawione s¹ w za³¹czniku nr 2).
SRK stanowi podstawê dla efektywnego wykorzystania przez Polskê
rodków rozwojowych, zarówno krajowych, jak i z Unii Europejskiej,
na realizacjê celów spo³eczno-gospodarczych, a zarazem podstawê do
pomna¿ania iloci rodków przez szybszy i efektywniejszy wzrost gospodarczy. Istotn¹ rol¹ SRK jest koordynowanie reform instytucjonalnoregulacyjnych z dzia³aniami finansowanymi ze rodków UE, tak aby poprzez
efekt synergii te dwa obszary polityki gospodarczej przynosi³y mo¿liwie
najwiêkszy rezultat prorozwojowy. Dlatego wa¿nym zadaniem jest jak
najlepsze wykorzystanie dostêpnych rodków.

Potrzebne
poparcie
spo³eczne
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Rz¹d podejmie wszelkie mo¿liwe dzia³ania na rzecz uzyskania jak
najszerszego poparcia spo³ecznego dla SRK, miêdzy innymi poprzez przeprowadzenie konsultacji spo³ecznych tego dokumentu i jego promocjê.
Uzyskanie poparcia spo³ecznego jest kluczowe dla odniesienia sukcesu
w realizacji Strategii. Rz¹d bêdzie jednoczenie d¹¿y³ do zaanga¿owania
w realizacjê SRK partnerów spo³ecznych, samorz¹dowych, organizacji
pozarz¹dowych, wiata nauki oraz przedsiêbiorstw.

U WA R U N K O WA N I A
I PRZES£ANKI ROZWOJU KRAJU

II

1. S y t u a c j a sp o ³ e c z n o - g o s p o d a r c z a k r a j u
Po znacznym os³abieniu dynamiki wzrostu gospodarczego w latach
2001-2002, rok 2003, a szczególnie 2004, przynios³y wyran¹ poprawê
koniunktury. W 2004 r. wzrost PKB wyniós³ 5,3% i by³ najwy¿szy od siedmiu lat, co wynika³o g³ównie z impulsu integracji i zwi¹zanego z tym
wzrostu popytu wewnêtrznego i zewnêtrznego. W 2005 r. nast¹pi³o os³abienie tempa wzrostu gospodarczego do 3,5%. PKB w przeliczeniu
na mieszkañca, liczony wg parytetu si³y nabywczej, osi¹gn¹³ po³owê
przeciêtnej UE-25 (11,7 tys. EUR).

PKB per capita
siêga 50%
redniej UE

W 2006 r. w gospodarce polskiej nast¹pi³o o¿ywienie. W I pó³roczu 2006 r.
PKB zwiêkszy³ siê o 5,4%.
Najwy¿szy poziom rozwoju, mierzony wskanikiem PKB na mieszkañca,
osi¹ga województwo mazowieckie (155% redniej krajowej w 2003 r.). PKB
na mieszkañca tego województwa wynosi 72,8% redniej UE-25 i jest zbli¿ony do poziomu biedniejszych regionów krajów europejskich - np. niektó-
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rych terenów Niemiec Wschodnich lub po³udniowych W³och. Obszar
o najni¿szym PKB na mieszkañca obejmuje piêæ województw le¿¹cych
w pó³nocno-wschodniej i po³udniowo-wschodniej czêci kraju: lubelskie,
podkarpackie, podlaskie, wiêtokrzyskie oraz warmiñsko-mazurskie.
PKB per capita najs³abszych gospodarczo województw stanowi 33-37%
redniej rozszerzonej UE. Poziom ich rozwoju gospodarczego jest wyranie ni¿szy od poziomu obserwowanego w najbiedniejszych regionach
Grecji, Portugalii i Hiszpanii w momencie akcesji tych krajów do UE.

PKB

(wg parytetu si³y nabywczej
w województwach na mieszkañca)

UE-25 = 100
Polska ogó³em 47,0
ród³o: Eurostat, dane za 2003 r.
Wzrost roli
inwestycji

Rok 2005 by³ drugim kolejnym rokiem wzrostu roli inwestycji jako czynnika
kszta³tuj¹cego dynamikê PKB. Nak³ady brutto na rodki trwa³e zwiêkszy³y siê
o 6,5%, ale stopa inwestycji w gospodarce narodowej wynosi³a zaledwie 18,2%,
wobec 23,7% w roku 2000. Obecnie obserwuje siê silne o¿ywienie inwestycyjne.
W I pó³roczu 2006 r. nak³ady te zwiêkszy³y siê, w porównaniu z I pó³roczem
2005 r., o 11,4%, tj. w skali nie notowanej od 1998 roku.
Oceniaj¹c dynamikê procesów inwestycyjnych, nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e wiele
przedsiêbiorstw przetwórstwa przemys³owego nasili³o przedsiêwziêcia prorozwo-
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jowe w okresie przedakcesyjnym i bezporednio po akcesji (³¹cznie w latach 20032004 wzrost inwestycji w tym przemyle w przedsiêbiorstwach zatrudniaj¹cych
powy¿ej 49 osób wyniós³ prawie 34%), co pozwoli³o na dostosowanie siê do norm
i standardów obowi¹zuj¹cych w UE oraz na sprostanie zwiêkszonemu po akcesji
popytowi, g³ównie z krajów unijnych. W 2005 r. tempo wzrostu inwestowania
w tych przedsiêbiorstwach zmniejszy³o siê do oko³o 4,5%.
Wzrostowi dzia³alnoci prorozwojowej sprzyja transfer kapita³u zagranicznego
w formie inwestycji bezporednich. Polska jest dobrze oceniana jako
miejsce potencjalnych inwestycji. Atutem jest m.in. relatywnie niska stawka
podatku CIT oraz tania i fachowa si³a robocza. Bezporednie inwestycje zagraniczne
w 2005 r. osi¹gnê³y 9,6 mld USD, a ich zakumulowana wartoæ na koniec 2005 r.
- ponad 90 mld USD. W I pó³roczu 2006 r. nap³yw inwestycji bezporednich siêgn¹³
ju¿ 5,8 mld USD, a wiêc by³ o prawie 25% wy¿szy ni¿ przed rokiem.
Istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego pozostawa³ handel zagraniczny,
przy czym  pomimo niekorzystnych uwarunkowañ kursowych  dynamika
eksportu towarów szósty rok z rzêdu wyranie wyprzedza³a dynamikê ich
importu. W rezultacie nast¹pi³a dalsza redukcja ujemnego salda wymiany.
Towarzyszy³y temu korzystne zmiany w strukturze towarowej. W 2005 r., w porównaniu do 2004 r., eksport (w ujêciu rzeczowym, w EUR) zwiêkszy³ siê o 19,6%
podczas gdy import o 13,8%. W ci¹gu ostatnich 5 lat eksport wzrós³ ponad
2-krotnie, a import o ponad 50%. W I pó³roczu 2006 r. nast¹pi³o dalsze przyspieszenie dynamiki obrotów, przy czym eksport zwiêkszy³ siê, w porównaniu
z I pó³roczem 2005 r., o 24,2%, a import - o 22,7%.

Eksport sta³ym
czynnikiem
wzrostu

Tendencje w wymianie towarowej znalaz³y potwierdzenie w danych bilansu
p³atniczego. Deficyt na rachunku bie¿¹cym w relacji do PKB zmniejszy³ siê do 1,7%.
Rok 2005 by³ wiêc pi¹tym, z wyj¹tkiem 2004 r., kolejnym rokiem ograniczania
nierównowagi zewnêtrznej kraju.
W 2005 r.  mimo niskiej, szczególnie w drugiej po³owie roku, inflacji  wyranie os³ab³a dynamika spo¿ycia, zw³aszcza indywidualnego (wzrost wyniós³ 1,8%,
wobec 4,3% w 2004 r.). Jednak w I pó³roczu 2006 r. odnotowano jej znacz¹ce
przyspieszenie (5,1%). W konsekwencji, ponownie zwiêkszy³a siê rola popytu
krajowego jako czynnika wzrostu.
Inflacja rednioroczna w 2005 r. wynios³a 2,1%, wobec 3,5% w 2004 r.,
kszta³tuj¹c siê w granicach dopuszczalnych odchyleñ od celu inflacyjnego,
okrelonego przez Radê Polityki Pieniê¿nej (2,5%±1 punkt procentowy).
W skali I pó³rocza br. wynios³a ona 0,7%.

Niska inflacja

Przy znacznym nap³ywie na rynek pracy ludzi m³odych w ostatnich latach
(ludnoæ w wieku produkcyjnym zwiêkszy³a siê w 2005 r. o ponad 165 tys. osób,
tj. w skali nie notowanej w innych krajach europejskich) i wzrocie popytu
na pracê, zarówno aktywnoæ zawodowa, jak i zatrudnienie pozostawa³y
na niskim poziomie, przy wysokim  choæ zmniejszaj¹cym siê - bezrobociu.
W koñcu 2005 r. urzêdy pracy rejestrowa³y prawie 2,8 mln bezrobotnych,
tj. o 227 tys. mniej ni¿ przed rokiem, a stopa bezrobocia obni¿y³a siê do 17,6%
(z 19% w koñcu 2004 r.). Mimo to, by³a ona najwy¿sza wród krajów UE-25.
W 2006 r. wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia s¹ jeszcze szybsze.
W koñcu I pó³rocza br. stopa bezrobocia wynios³a 16%.

Zmniejsza siê
stopa
bezrobocia

Problemem rynku pracy jest wysokie, jawne i ukryte bezrobocie wystêpuj¹ce
na obszarach wiejskich. W koñcu 2005 r. zarejestrowanych by³o prawie
1,2 mln bezrobotnych zamieszka³ych na wsi. Stanowili oni 42,6% ogó³u
bezrobotnych.
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Stopa bezrobocia rejestrowanego
w koñcu czerwca 2006 r., (w%) wg województw

Polska ogó³em 16,0
ród³o: GUS
Powszechny Spis Rolny wskaza³ jednoczenie na znaczn¹ nadwy¿kê osób
pracuj¹cych w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
Jednoczenie obserwuje siê du¿e zró¿nicowanie stopy bezrobocia miêdzy
województwami.
Wskanik zatrudnienia dla osób w wieku 15-64 lata wyniós³ w IV kwartale
2005 r. 53,7%. Najwy¿szy notowano w województwach: mazowieckim (59,2%),
lubelskim (57,5%) i ma³opolskim (56,2%), a najni¿szy - w zachodniopomorskim
(49,7%), l¹skim, warmiñsko-mazurskim i dolnol¹skim (po 50,7%).
Wydatki
sztywne
ograniczaj¹
rozwój

SRK
12

Polska gospodarka wesz³a w fazê o¿ywienia, jednak jego skala i trwa³oæ zale¿eæ
bêd¹ w znacznej mierze od polityki fiskalnej. W latach 2001-2004 deficyt finansów
publicznych w relacji do PKB oscylowa³ w granicach 3,3-4,8% (zgodnie z metodologi¹
unijn¹), co w du¿ej czêci by³o spowodowane struktur¹ wydatków. Ponad 70%
z nich to wydatki sztywne, prawnie zdeterminowane. Ogranicza to pulê rodków
bud¿etowych, które mo¿na by przeznaczyæ na inwestycje infrastrukturalne, badania
i rozwój, poprawê jakoci s³u¿b publicznych, aktywn¹ politykê rynku pracy.

Relacja deficytu sektora finansów publicznych do PKB wynios³a w 2005 r. 2,5%,
wobec 3,9% w 2004 roku.
Skutkiem wysokiego deficytu jest  w warunkach zmniejszenia wp³ywów
z prywatyzacji  narastanie d³ugu publicznego. W koñcu 2005 r. pañstwowy d³ug
publiczny wyniós³ 47,7% PKB, a w koñcu I pó³rocza 2006 r.  wed³ug wstêpnych
szacunków zbli¿y³ siê do 50% PKB, a wiêc pierwszego progu ostro¿nociowego,
okrelonego przepisami ustawy o finansach publicznych (wg ESA 95 wskanik ten
jest ni¿szy i w 2005 r. wyniós³ 42,0% PKB).

2. Polska specyfika  atut y i s³abe strony
W rezultacie wieloletniego okresu transformacji Polska sta³a siê krajem w pe³ni
demokratycznym, o funkcjonuj¹cej gospodarce rynkowej i rosn¹cej pozycji
w wiecie. Dzi mo¿emy swoje cz³onkostwo w UE, swój udzia³ we wspólnym rynku
europejskim, wykorzystaæ do przyspieszenia rozwoju. G³ówne kierunki rozwoju
gospodarczego UE wyznacza Strategia Lizboñska, która ma doprowadziæ do zwiêkszenia konkurencyjnoci gospodarki europejskiej, do szybszego powstawania
nowych miejsc pracy i rozwoju zaawansowanych technologii. Ponadto du¿ym
wyzwaniem bêdzie wykorzystanie rodków pomocowych UE na lata 20072013.
Bêd¹c dzi jednym z biedniejszych krajów Unii Europejskiej, Polska ma
jednoczenie silny potencja³ rozwojowy. Do czynników stanowi¹cych ród³o tego
rozwoju nale¿y zaliczyæ: potencja³ ludnociowy, wysok¹ przedsiêbiorczoæ,
atrakcyjnoæ inwestycyjn¹, rodowisko naturalne, strukturê zagospodarowania
przestrzennego kraju, a tak¿e polsk¹ kulturê.

Polska nale¿y do
najbiedniejszych
krajów UE, ale ma
silny potencja³
rozwojowy

Ludnoæ i przedsiêbiorczoæ: Polska dysponuje znacznym potencja³em
ludnociowym, zajmuj¹c pod wzglêdem liczby ludnoci szóste miejsce w Unii
Europejskiej. Wysoki jest odsetek ludzi m³odych  wiek do 35 lat osi¹ga blisko 50%
mieszkañców naszego kraju. W rezultacie Polska ma najwiêksz¹ w Europie liczbê
m³odzie¿y wkraczaj¹cej na rynek pracy (prawie po³owa przyrostu si³y roboczej
w Europie w ostatnich latach). Jest to wprawdzie wielkim problemem dzi,
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ale i potencjalnie naszym najwiêkszym atutem w przysz³oci. Zgodnie z prognozami
demograficznymi, w okresie realizacji Strategii liczba osób w wieku produkcyjnym
w miastach bêdzie spadaæ, podczas gdy na obszarach wiejskich bêdzie rosn¹æ,
co bêdzie wp³ywaæ na sytuacjê na rynku pracy. Jednoczenie wyd³u¿a siê redni
okres ¿ycia oraz ronie liczba emerytów i rencistów. Powoduje to gwa³towny wzrost
kosztów ochrony zdrowia i wydatków systemu emerytalnego i jest g³ównym ród³em
trudnoci z równowag¹ finansów publicznych w Polsce. Ludnoæ Polski cechuje
coraz wy¿szy poziom wykszta³cenia. Od kilkunastu lat obserwuje siê wzrost
zainteresowania kszta³ceniem siê (kilkakrotny wzrost liczby studentów), wród
m³odzie¿y upowszechnia siê ju¿ nie tylko wykszta³cenie rednie, lecz równie¿ wy¿sze.
Wyró¿niamy siê
przedsiêbiorczoci¹

Polacy wyró¿niaj¹ siê przedsiêbiorczoci¹, co obrazuje m.in. wysoka liczba
nowopowsta³ych firm w okresie transformacji. W latach 1991-2005 liczba podmiotów
gospodarczych zwiêkszy³a siê prawie trzykrotnie i w koñcu 2005 r. wynosi³a
3,6 mln.

Koszty pracy
w Polsce s¹
ni¿sze ni¿
w Europie
Zachodniej

Atrakcyjnoæ inwestycyjna kraju: Polska postrzegana jest jako kraj atrakcyjny
dla inwestorów zagranicznych. Przy obecnym poziomie spo³ecznej wydajnoci pracy
i sile waluty, przeciêtny koszt pracy jest w Polsce kilkakrotnie ni¿szy ni¿ w wiêkszoci
krajów zachodnioeuropejskich. Jednoczenie jednak jest on kilkanacie razy
wy¿szy ni¿ w wielkich krajach Azji Po³udniowej i Wschodniej. W porównaniu
z krajami Europy Zachodniej, przeciêtna stopa zwrotu z zainwestowanego kapita³u
jest w Polsce kilkakrotnie wy¿sza. Wraz z postêpem procesów konwergencji
gospodarki Polski z UE, koszty pracy w Polsce bêd¹ jednak wzrastaæ; konkurowanie
niskimi kosztami pracy utrudni równie¿ poszerzenie Unii o Rumuniê i Bu³gariê
w 2007 r., a w dalszej przysz³oci ewentualna akcesja innych krajów kandyduj¹cych.
Dlatego te¿ w okresie objêtym Strategi¹ coraz wiêksz¹ rolê bêd¹ odgrywa³y inne
przewagi konkurencyjne.
Wród najmocniejszych atutów Polski w porównaniu z krajami o niskich kosztach
pracy nale¿y wymieniæ: stosunkowo wysokie kwalifikacje pracowników, stabilnoæ
polityczn¹ i gospodarcz¹, nieskrêpowany dostêp do rynku wewnêtrznego Unii
i niewielk¹ odleg³oæ do najwiêkszych rynków unijnych (zw³aszcza Niemiec). Jakoæ
otoczenia biznesowego nale¿y natomiast uznaæ za co najwy¿ej redni¹; jeszcze gorzej
przedstawia siê sytuacja w przypadku infrastruktury. Mimo to w skali globalnej
Polska lokuje siê stosunkowo wysoko na mapie atrakcyjnoci inwestycyjnej.
Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e w ostatnich latach wy¿ej oceniano atrakcyjnoæ
inwestycyjn¹ naszych s¹siadów z Europy rodkowo-Wschodniej, dysponuj¹cych
wprawdzie mniejszymi zasobami pracy, lecz zazwyczaj lepsz¹ infrastruktur¹.
Polska mo¿e liczyæ w nadchodz¹cych latach na przyci¹gniêcie do kraju znacznych
inwestycji, przede wszystkim tych, które wymagaj¹ wysokich kwalifikacji
pracowników. Jak siê wydaje, mo¿e to dotyczyæ szeregu us³ug (m.in. ksiêgowych,
finansowych, medycznych, logistycznych, informatycznych, zwi¹zanych z badaniami
naukowymi itp.) oraz stosunkowo pracoch³onnych, lecz doæ zaawansowanych
technologicznie dziedzin przemys³u (np. przemys³ motoryzacyjny). Jednoczenie
przewiduje siê wzrost inwestycji polskich firm w krajach o ni¿szych kosztach pracy.

Walory
rodowiska
naturalnego
szans¹
rozwojow¹
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rodowisko i zasoby naturalne: Polskie rodowisko przyrodnicze cechuj¹
zró¿nicowane w wymiarze regionalnym warunki i wyj¹tkowa w skali europejskiej
ró¿norodnoæ biologiczna. Dziêki wysi³kom podjêtym w ostatnich 17 latach mo¿liwe
by³o zahamowanie wielu negatywnych trendów. Podniesiono standardy i zaczêto
je przestrzegaæ. Stworzono ród³a i mechanizmy finansowania przedsiêwziêæ
proekologicznych. Wymiernym efektem tych dzia³añ jest zmniejszenie presji

na rodowisko oraz systematyczna poprawa jakoci jego elementów. Tym niemniej,
transformacja spo³eczno-gospodarcza spowodowa³a pojawienie siê nowych
problemów i zjawisk negatywnych dla rodowiska (np. rozwój motoryzacji). Nowe
wyzwania w zakresie ochrony rodowiska powsta³y równie¿ w wyniku procesu
integracji europejskiej i cz³onkostwa Polski w UE (w tym realizacja zobowi¹zañ
akcesyjnych). Walory rodowiska naturalnego w po³¹czeniu ze znacznym
potencja³em kulturowym oraz korzystnym po³o¿eniem w rodku kontynentu
na skrzy¿owaniu wa¿nych dróg europejskich czyni¹ z naszego kraju atrakcyjne
miejsce do zwiedzania i wypoczynku. Dla wielu s³abiej uprzemys³owionych,
atrakcyjnych rodowiskowo regionów Polski, turystyka stanowi podstawow¹
szansê rozwojow¹. Jej wykorzystanie wymaga jednak wsparcia inicjatyw lokalnych
przez w³adze publiczne, które wyznaczaj¹ szlaki turystyczne i wodne, tereny ³owieckie,
obszary rekreacyjne oraz pomagaj¹ w rozbudowie niezbêdnej infrastruktury.

Polska dysponuje znacznymi zasobami niektórych wa¿nych surowców
mineralnych, w tym zw³aszcza wêgla kamiennego i brunatnego, miedzi, srebra
i siarki, jak równie¿ gazu ziemnego, cynku, o³owiu czy surowców skalnych.
Ich eksploatacja stanowi podstawê rozwoju wielu bran¿ przemys³u przetwórczego
i licz¹ce siê nadal ród³o wp³ywów eksportowych, a oparcie zu¿ycia energii
na wykorzystaniu w³asnych zasobów wêgla zapewnia stosunkowo wysoki stopieñ
samowystarczalnoci energetycznej kraju. S³aboci¹ polskiej bazy surowcowej
s¹ jednak niewielkie zasoby najwa¿niejszego z surowców - ropy naftowej.

Zagospodarowanie przestrzenne kraju: Policentryczne zagospodarowanie
przestrzenne jest atutem w rozwoju kraju. W Polsce stolica nie jest dominuj¹cym
orodkiem ekonomiczno-spo³ecznym (stosunek liczby mieszkañców stolicy
do ogólnej liczby mieszkañców jest w Polsce jednym z najni¿szych w Europie),
równoczenie Polska ma poza stolic¹ kilka innych, du¿ych obszarów
metropolitalnych o porównywalnym znaczeniu i porównywalnych szansach
rozwojowych (Trójmiasto, Katowice z innymi miastami l¹skimi, Kraków, Wroc³aw,
Poznañ, £ód). Istniej¹ce ró¿nice w zabudowie Polski maj¹ pod³o¿e historyczne.
Tereny wiejskie wykazuj¹ du¿y stopieñ zró¿nicowania, zarówno pod wzglêdem
gêstoci zaludnienia, jak i wielkoci gospodarstw. Na obszarach wiejskich wystêpuje
wysokie bezrobocie ukryte, a jednoczenie wiêkszoæ mieszkañców wsi pracuje
poza rolnictwem.

Atutem jest
policentryczne
zagospodarowanie
przestrzenne
kraju

Rozwój gospodarczy: Ostatni okres udowodni³, ¿e polska gospodarka bardzo
dobrze zaadaptowa³a siê do warunków Unii Europejskiej. Obserwuje siê szybkie
tempo wzrostu eksportu do innych krajów Unii (w tym eksportu ¿ywnoci,
co pozwala na poprawê sytuacji na polskiej wsi). Rozwojowi gospodarki sprzyja
dobra sytuacja makroekonomiczna  spadek inflacji i nastêpuj¹cy za nim spadek
stóp procentowych. W wyniku tego postêpuje o¿ywienie inwestycyjne, w tym
na rynku mieszkaniowym, wspierane rosn¹c¹ dostêpnoci¹ kredytów na zakup
mieszkania. Relatywnie wysoki jest nap³yw inwestycji zagranicznych. W najbli¿-

Liczne czynniki
przyspieszenia
wzrostu
gospodarczego
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szych latach bêd¹ finalizowane zasadnicze przekszta³cenia strukturalne
w górnictwie, energetyce i innych sektorach. Szybko rozwija siê sektor prywatny.
Dzia³aj¹ ju¿ nie tylko du¿e firmy prywatne powsta³e w wyniku prywatyzacji dawnych
przedsiêbiorstw pañstwowych, ale te¿ takie, które rozwinê³y siê od podstaw.
Kreowane s¹ w rezultacie liczne czynniki przyspieszania wzrostu gospodarczego.

Bogate zasoby
dziedzictwa
kulturowego

Kultura polska: Polska posiada bogate zasoby dziedzictwa kulturowego, które
s¹ jednym z g³ównych elementów wp³ywaj¹cych na korzystny wizerunek kraju
w Europie i w wiecie oraz atutem w procesie definiowania miejsca i pozycji Polski
w Unii Europejskiej. Osi¹gniêcia polskich twórców s¹ wa¿nym czynnikiem promocji
pozytywnego obrazu Polski w wiecie, a walory naszych zabytków znacznie podnosz¹
atrakcyjnoæ turystyczn¹ kraju. Kultura polska jest tak¿e jednym z czynników rozwoju
spo³eczno-gospodarczego, s³u¿¹cym budowie spo³eczeñstwa innowacyjnego,
kreatywnego i tolerancyjnego. W Polsce rodzina i wiêzi s¹siedzkie s¹ znacznie
wa¿niejsze ni¿ w wielu krajach zachodnich. Wspólnoty lokalne s¹ silnie zintegrowane
w szczególnoci w rodowisku wiejskim.

G³ównym
problemem jest
wysokie
bezrobocie

Rynek pracy: G³ównym problemem polskiej gospodarki jest niski poziom
zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym oraz wysokie bezrobocie. Polskê
charakteryzuje niska aktywnoæ zawodowa i niski odsetek pracuj¹cych,
a w przypadku ludnoci z najni¿szym wykszta³ceniem - bardzo niski. Niski poziom
zatrudnienia wystêpuje szczególnie w przypadku ludzi m³odych od 15 do 24 roku
¿ycia i osób w wieku przedemerytalnym od 50 do 64 roku ¿ycia. Silniej jest te¿
widoczny w przypadku kobiet, ni¿ mê¿czyzn. W zwi¹zku z najwy¿szym w Unii
Europejskiej poziomem bezrobocia i d³ugim okresem poszukiwania pierwszej pracy
trudna jest zw³aszcza sytuacja m³odzie¿y wkraczaj¹cej na rynek pracy, co powoduje
ostatnio jej liczn¹ migracjê zarobkow¹. Szczególnie wysoka jest stopa bezrobocia
rejestrowanego w województwach: warmiñsko-mazurskim, zachodniopomorskim,
lubuskim i kujawsko-pomorskim. W koñcu czerwca 2006 r. przekracza³a ona
w tych województwach 20%. Nale¿y przy tym uwzglêdniæ znaczne bezrobocie
ukryte  w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
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Innowacyjnoæ: Polska gospodarka wykazuje niski poziom innowacyjnoci.
Sektor nauki charakteryzuj¹ m.in. ma³e nak³ady na B+R, rozproszone przy tym
na zbyt du¿¹ liczbê kierunków badawczych. Ponadto nak³ady te w dominuj¹cej czêci
pochodz¹ z sektora publicznego, a nie z prywatnego. S³ab¹ stron¹ sfery B+R
wp³ywaj¹c¹ na innowacyjnoæ gospodarki jest niedopasowanie prowadzonych prac
badawczych i rozwojowych do potrzeb przedsiêbiorców. Ponadto wystêpuje ma³a
sk³onnoæ do wspó³pracy miêdzy przedsiêbiorcami a jednostkami naukowymi,
spowodowana m.in. obawami przedsiêbiorców przed wysokim ryzykiem
inwestowania ich ograniczonych rodków w prace badawcze. Wyznacznikiem
s³aboci sfery B+R i jej dzia³ania dla potrzeb gospodarki jest ni¿sza ni¿ w innych
krajach UE liczba wynalazków, opatentowanych przez polskich twórców w kraju
i za granic¹. Równie¿ udzia³ przemys³ów wysokiej techniki w handlu zagranicznym
znacznie odbiega od wyników osi¹ganych przez kraje wysokorozwiniête.
Wzrasta natomiast udzia³ produktów nowych i zmodernizowanych w produkcji
sprzedanej ogó³em.

S³aboci
sfery B+R

Infrastruktura: Infrastruktura techniczna w Polsce (drogi, linie kolejowe, mosty,
kanalizacja, wodoci¹gi) jest s³abiej rozwiniêta ni¿ w krajach zachodnich, mimo
istotnego postêpu w tym zakresie w ostatnich latach. Bez jej szybkiej poprawy
rozwój gospodarczy bêdzie utrudniony, a inwestycje zagraniczne trudniejsze
do przyci¹gniêcia. Niezadowalaj¹cy jest równie¿ stan infrastruktury niezbêdnej
do tworzenia spo³eczeñstwa informacyjnego. Pod wzglêdem szerokopasmowego
dostêpu do internetu Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej.
Braki w zakresie infrastruktury spo³ecznej utrudniaj¹ dostêp do edukacji, ochrony
zdrowia, administracji i wymiaru sprawiedliwoci, a tak¿e wykorzystanie wolnego
czasu. Wielkim wyzwaniem jest wprowadzenie rozwi¹zañ, które zapewni³yby
poprawê sytuacji mieszkaniowej Polaków, w tym zw³aszcza osób o stosunkowo
niskich dochodach oraz m³odych ma³¿eñstw.

Poprawa
infrastruktury
warunkiem
rozwoju

Zró¿nicowanie regionalne: Coraz bardziej aktywna polityka regionalna
nie zapobieg³a narastaniu zró¿nicowañ w wielkoci PKB na mieszkañca
w poszczególnych regionach Polski. PKB na mieszkañca najsilniejszego gospodarczo
województwa mazowieckiego stanowi³ (w 2003 r.) 73% redniej UE-25, tj. oko³o
dwukrotnie wiêcej ni¿ najs³abszych gospodarczo województw (lubelskie,
podkarpackie, podlaskie, wiêtokrzyskie i warmiñsko-mazurskie). Ró¿nice te
s¹ przede wszystkim efektem szybkiego rozwoju lokalnych biegunów wzrostu
(g³ównie aglomeracji miejskich).

Wzrost
zró¿nicowania
poziomu rozwoju
w ró¿nych
regionach Polski

Cztery województwa uzyskuj¹ PKB na mieszkañca powy¿ej redniej krajowej
(mazowieckie, l¹skie, wielkopolskie i dolnol¹skie) i charakteryzuj¹ siê najlepszymi
perspektywami rozwojowymi. Istnieje te¿ tzw. Polska Wschodnia (województwa:
podkarpackie, lubelskie, podlaskie, warmiñsko-mazurskie oraz zaliczane do tej grupy
województwo wiêtokrzyskie) - piêæ najbiedniejszych województw w Polsce
i w ca³ej Unii, po³o¿onych wzd³u¿ wschodnich i pó³nocnych granic Polski. Ich
przysz³oæ zale¿y m.in. od wspó³pracy transgranicznej (w tym wymiany gospodarczej
z Bia³orusi¹, Ukrain¹ i Rosj¹) i wykorzystania rodków unijnych.

Administracja publiczna: Pomimo znacznych zmian, jakich dokonywano
w ci¹gu ostatnich kilkunastu lat, w administracji publicznej nie uda³o siê w pe³ni
wprowadziæ po¿¹danych nowoczesnych technik zarz¹dzania i systemów
informatycznych, nie usprawniono te¿ zasadniczo zarz¹dzania finansami
publicznymi. Bez znacz¹cej poprawy sytuacji w tym zakresie, stan administracji
publicznej pozostanie ograniczeniem, utrudniaj¹cym rozwój Polski. Ponadto
na funkcjonowanie administracji publicznej negatywnie wp³ywa niskie zaufanie
do w³adz i instytucji publicznych.

Potrzeba poprawy
administracji
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Ocena i konkluzje: Powy¿sze uwarunkowania wskazuj¹ na przes³anki budowy
strategicznej wizji rozwoju. W perspektywie d³ugookresowej Polska nie powinna
opieraæ zdolnoci konkurencyjnych na niskich kosztach pracy. Nie mo¿na równie¿
oczekiwaæ, ¿e przewagi konkurencyjne zostan¹ osi¹gniête przez znaczne nak³ady
kapita³owe. Zasoby naturalne, choæ doæ bogate, równie¿ nie wystêpuj¹ w Polsce
w ilociach pozwalaj¹cych na stworzenie z nich podstawowego ród³a konkurencji
na rynkach wiatowych.
Realizacja celów Strategii bêdzie wymagaæ przezwyciê¿enia szeregu s³aboci,
zwi¹zanych z trudn¹ nadal sytuacj¹ na rynku pracy, w zakresie wiadczeñ spo³ecznych
i ochrony zdrowia, nisk¹ innowacyjnoci¹, z³ym stanem infrastruktury, nadmiernym
zró¿nicowaniem regionalnym czy niedostatecznie efektywnym funkcjonowaniem
administracji publicznej.

Du¿e zdolnoci
adaptacyjne
przedsiêbiorców

Ostatnie lata pokaza³y, ¿e si³¹ polskiej gospodarki s¹ przedsiêbiorczoæ i zdolnoci
adaptacyjne przedsiêbiorców do zmieniaj¹cych siê warunków. Integracja w ramach
UE, oznaczaj¹ca nowe wyzwania rozwojowe i odmienne rodowisko regulacyjne,
sta³a siê w przewa¿aj¹cej mierze szans¹, a nie zagro¿eniem. Kapita³ ludzki
- zw³aszcza zasoby m³odej i wykszta³conej kadry, to chyba nasz najwiêkszy atut,
a wraz z energi¹ i profesjonalizmem polskich firm to walory, które w powi¹zaniu
z dop³ywem rodków unijnych, nowoczesnych technologii i metod organizacji,
mog¹ stanowiæ istotn¹ dwigniê rozwoju.
Zapewniæ one mog¹ szybki wzrost PKB po³¹czony z obni¿eniem bezrobocia
poprzez jednoczesny rozwój eksportu i dzia³alnoci gospodarczej zorientowanej
na rynek krajowy, w tym zw³aszcza generuj¹cych miejsca pracy us³ug. W przysz³oci
nale¿y oczekiwaæ ograniczenia w Polsce przemys³ów pracoch³onnych i nisko
zaawansowanych technologicznie.
Strategia powinna zmierzaæ do podniesienia konkurencyjnoci gospodarki.
W szczególnoci powinna dbaæ o wzmacnianie atutów kraju jako miejsca ¿yczliwego
dla inwestorów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych - przez rozwój kapita³u
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ludzkiego i zmniejszanie uci¹¿liwoci opodatkowania pracy oraz eliminacjê s³abych
punktów, m.in. poprzez rozwój infrastruktury, wzrost innowacyjnoci i poprawê
funkcjonowania instytucji publicznych.

3. Polska w wiecie i w Unii Europejskiej  szanse i zagro¿enia
Strategia Rozwoju Polski na lata 2007-2015 nie mo¿e pomin¹æ tego, co dzieje siê
i mo¿e wydarzyæ w Unii Europejskiej i w wiecie w najbli¿szych latach. Potrzebna
jest obiektywna ocena miejsca i roli Polski w gospodarce Unii Europejskiej
i w gospodarce wiatowej, naszych szans na rozwój i zagro¿eñ dla tego rozwoju.
Rozwój Polski w najbli¿szych latach przebiegaæ bowiem bêdzie w warunkach
nasilaj¹cych siê procesów integracyjnych i globalizacyjnych.

Nasilanie siê
procesów
integracyjnych
i globalizacyjnych

Ca³a Europa bêdzie odczuwaæ szybsze przep³ywy towarów, us³ug i kapita³u,
migracje, ekspansjê korporacji ponadnarodowych, w tym wprowadzenie zasad
planowania strategicznego, optymalizacjê produkcji w skali globalnej i przesuwanie
produkcji przemys³owej do krajów o ni¿szych kosztach. Chiny, Indie i inne kraje,
dotychczas uznawane za rozwijaj¹ce siê, staj¹ siê istotnymi orodkami gospodarczymi. Bêdzie to mia³o wielki wp³yw na spo³eczeñstwa w Polsce i w Europie
oraz na sposób, w jaki nasz przysz³y rozwój bêdzie móg³ byæ prowadzony.
Liberalizacja handlu miêdzynarodowego stwarzaæ bêdzie polskim przedsiêbiorstwom szansê ekspansji na rynki pozaunijne, ale mo¿e te¿ powodowaæ
zagro¿enie nadmiernym importem na rynku krajowym.
Jednoczenie bêdzie nadal postêpowa³ proces integracji europejskiej.
Unia rozszerzy siê o Rumuniê i Bu³gariê, a byæ mo¿e równie¿ o Chorwacjê
i  w perspektywie wykraczaj¹cej zapewne poza okres realizacji Strategii  o Turcjê
i ewentualnie Ukrainê. W interesie Polski i Europy bêdzie dalsze rozszerzanie
Wspólnoty oraz dzia³ania znosz¹ce wewnêtrzne bariery pomiêdzy cz³onkami Unii
w przep³ywie us³ug, ludzi, towarów i kapita³u. W pracach nad przysz³ym kszta³tem
Unii Europejskiej Polska popieraæ bêdzie taki model integracji, który gwarantowaæ
bêdzie zachowanie to¿samoci narodowej oraz odpowiadaæ strategicznym interesom
gospodarki i aspiracjom obywateli.

Perspektywa
dalszego
rozszerzenia UE

Cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej wp³ywa stabilizuj¹co na warunki
funkcjonowania gospodarki polskiej, a wejcie naszych przedsiêbiorstw na jednolity
rynek europejski oraz nap³yw funduszy unijnych stawaæ siê bêd¹ coraz silniejszym
impulsem rozwojowym. Z punktu widzenia d³ugookresowych perspektyw rozwoju
gospodarczego UE i Polski jako jej cz³onka, istotny bêdzie zw³aszcza postêp
we wdra¿aniu Strategii Lizboñskiej oraz  po spe³nieniu kryteriów konwergencji
- okrelenie momentu wejcia Polski do strefy euro. Bez znacz¹cej poprawy
konkurencyjnoci i innowacyjnoci gospodarce unijnej grozi os³abienie pozycji
w gospodarce wiatowej, która w coraz wiêkszym stopniu staje siê gospodark¹ opart¹
na wiedzy. W przypadku wiêkszoci wskaników charakteryzuj¹cych gospodarkê
opart¹ na wiedzy, Polskê dzieli znaczny dystans nie tylko w stosunku do krajów
UE-15, lecz równie¿ w stosunku do nowych krajów cz³onkowskich. Dlatego te¿
wdra¿anie Strategii Lizboñskiej bêdzie dla Polski szczególnie du¿ym wyzwaniem,
ale równie¿ podstawowym ród³em przyspieszenia rozwoju gospodarczego.

Cz³onkostwo
w Unii
Europejskiej

W objêtym Strategi¹ okresie obywatele polscy uzyskaj¹ pe³ny dostêp do rynku
pracy we wszystkich krajach Unii, co mo¿e spowodowaæ nasilanie siê procesów
migracyjnych, tak¿e tych krótkookresowych, których nale¿y oczekiwaæ
po przyst¹pieniu Polski do strefy Schengen. Mo¿e ono wprawdzie przyczyniaæ siê

Nasilanie siê
procesów
migracyjnych
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do zmniejszenia bezrobocia, zw³aszcza wród ludzi m³odych, jednak wobec
postêpuj¹cego starzenia siê ludnoci stawaæ siê bêdzie coraz wiêkszym problemem
dla gospodarki kraju. Drena¿ kapita³u ludzkiego mo¿e doprowadziæ do wzrostu
kosztów pracy, obni¿enia siê potencjalnego tempa wzrostu PKB, spadku stopy
przyrostu naturalnego, nasilenia problemów zwi¹zanych z funkcjonowaniem
systemu emerytalnego i innych negatywnych nastêpstw dla spo³eczeñstwa
i gospodarki kraju. Oczekiwaæ mo¿na jednoczenie rosn¹cej migracji do Polski,
a w konsekwencji pojawienia siê nowych problemów prawnych, spo³ecznych
i dotycz¹cych rynku pracy.
Pomylne
otoczenie
miêdzynarodowe

Oddzia³ywanie otoczenia miêdzynarodowego zapowiada siê dla Polski jako
generalnie pomylne, choæ nie wolne od zagro¿eñ i licznych, narastaj¹cych wyzwañ.
Na Polskê w coraz wiêkszym stopniu wp³ywaæ bowiem bêd¹ czynniki zewnêtrzne,
takie jak: postêp naukowo-techniczny, zmiany rodowiska przyrodniczego i zmiany
demograficzne. Podstawowe znaczenie bêd¹ mia³y zewnêtrzne uwarunkowania
natury gospodarczej. Jak wynika z prognozy Banku wiatowego, w okresie do
2015 r. wzrost gospodarki wiatowej ma byæ znacz¹co szybszy ni¿ w latach 80. i 90.
ubieg³ego stulecia, a tak¿e ni¿ w latach 2001-2006. Wzrost gospodarki wiatowej
dynamizowaæ bêd¹ przede wszystkim regiony oddalone od Polski  Azja Wschodnia
i Po³udniowa (w tym g³ównie Chiny i Indie) oraz nadal pomylnie rozwijaj¹ca siê
gospodarka amerykañska. Oczekuje siê wprawdzie znacz¹cego przyspieszenia
tempa wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej, jednak pozostanie ono ni¿sze
od osi¹ganego przez USA.

Zapewniæ
nap³yw
bezporednich
inwestycji
zagranicznych

Dla Polski istotne jest utrzymanie pozycji kraju atrakcyjnego jako miejsca lokalizacji bezporednich inwestycji zagranicznych, co pozwoli na wykorzystanie tych
inwestycji jako wa¿nego czynnika zwiêkszania potencja³u gospodarki, eksportu
i restrukturyzacji produkcji oraz poprawy konkurencyjnoci i innowacyjnoci
przedsiêbiorstw. Problemem staæ siê mo¿e przenoszenie, tak¿e przez polskie firmy,
niektórych rodzajów produkcji przemys³owej, zw³aszcza tradycyjnej produkcji
pracoch³onnej i surowcoch³onnej, do krajów oferuj¹cych znacznie tañsz¹ si³ê
robocz¹ i surowce.
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Coraz wiêkszym wyzwaniem w skali globalnej, dotycz¹cym równie¿ gospodarki
Polski i polityki pañstwa, bêd¹ kwestie zwi¹zane z zaopatrzeniem w energiê i surowce.
W perspektywie najbli¿szych dziesiêcioleci wiatu nie grozi wprawdzie wyczerpanie
zasobów surowców naturalnych, jednak ich ceny mog¹ byæ znacz¹co wy¿sze ni¿
w latach 90., a w przypadku najwa¿niejszego z surowców  ropy naftowej  liczyæ
nale¿y siê ju¿ w nastêpnej dekadzie z przejciem do spadkowej tendencji wydobycia
w krajach poza OPEC. Narastaæ bêdzie tym samym waga problematyki bezpieczeñstwa energetycznego. Zapewnienie stabilnych dostaw ropy i gazu wymagaæ
bêdzie od Polski, z jednej strony, podejmowania dzia³añ autonomicznych
dla zdywersyfikowania kierunków dostaw importowych, a tak¿e wzrostu wydobycia gazu krajowego, za z drugiej  inicjowania i aktywnego udzia³u we wspó³pracy miêdzynarodowej na rzecz poprawy bezpieczeñstwa energetycznego,
w tym zw³aszcza w ramach Unii Europejskiej. Bezpieczeñstwu energetycznemu
Polski s³u¿yæ bêdzie równie¿ utrzymanie dominuj¹cej roli krajowego wêgla
w strukturze zu¿ycia energii pierwotnej i produkcji energii elektrycznej, rozwój
odnawialnych róde³ energii, ewentualna budowa energetyki atomowej
oraz kontynuowanie dzia³añ na rzecz poprawy efektywnoci wykorzystania energii.

Zaopatrzenie
w energiê
i surowce 
wyzwaniem
w skali globalnej

Jedn¹ z kluczowych kwestii globalnych bêdzie rosn¹ce zagro¿enie rodowiska
naturalnego, wyra¿aj¹ce siê m.in. zmianami klimatycznymi, awariami przemys³owymi, zanieczyszczeniem powietrza, rabunkow¹ eksploatacj¹ zasobów lenych,
zmniejszaniem zasobów wodnych, jak te¿ zanikaniem wielu gatunków rolin
i zwierz¹t, degradacj¹ gleb. Dla przysz³oci rodowiska naturalnego wiata
szczególnie wa¿na bêdzie przewidziana w okresie do 2012 r. realizacja postanowieñ Protoko³u z Kioto o ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych.
Miêdzynarodowe zobowi¹zania Polski, w tym szczególnie zobowi¹zania
akcesyjne, bêd¹ wymagaæ wdra¿ania nowych rozwi¹zañ w zakresie ochrony
rodowiska i ponoszenia na ten cel znacznych nak³adów.

Rosn¹ce
zagro¿enie
rodowiska

Rozwój wiata zapewne nadal bêd¹ zak³ócaæ lokalne konflikty militarne
i ataki terrorystyczne. Obok nastêpstw bezporednich  ofiar ludzkich i strat
materialnych  bêd¹ one powodowaæ okresowe zaburzenia w funkcjonowaniu

Konflikty
miêdzynarodowe
a gospodarka
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gospodarki wiatowej, odbijaj¹ce siê negatywnie równie¿ na gospodarce Polski.
Niezbêdne bêdzie wiêc podejmowanie przez Polskê dzia³añ na rzecz utrzymania
bezpie-czeñstwa miêdzynarodowego, wynikaj¹cych z naszego cz³onkostwa
w NATO, Unii, ONZ, Radzie Europy i OBWE, a tak¿e z realizacji rozwijaj¹cej siê
Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa oraz Wspólnej Polityki
Bezpieczeñstwa i Obrony Unii Europejskiej.
Rosn¹cy wp³yw otoczenia miêdzynarodowego na rozwój gospodarczy Polski
bêdzie wymaga³ sta³ego monitorowania tendencji i nowych zjawisk zachodz¹cych
w gospodarce europejskiej i wiatowej, zarówno dla szybkiego rozpoznawania
i wykorzystywania wy³aniaj¹cych siê szans, jak i w celu sprawnego amortyzowania
mo¿liwych zagro¿eñ.

4. Podstawowe dylematy rozwojowe
Bior¹c pod uwagê przysz³e oczekiwania i potrzeby, stan wyjciowy, warunki
wewnêtrzne i zewnêtrzne oraz mo¿liwoci finansowe, nie jest mo¿liwe usatysfakcjonowanie wszystkich potencjalnych beneficjentów polityki rozwojowej.
W rezultacie wyst¹piæ mo¿e koniecznoæ dokonywania bardzo trudnych nieraz
wyborów. Zapewnienie pracy w kraju, stworzenie warunków dla stabilnego wzrostu
gospodarczego, czy osi¹gniêcie jak najwy¿szej jakoci ¿ycia, to jedne z najwa¿niejszych
celów, które determinuj¹ dokonywanie tych wyborów. Poni¿ej zarysowane s¹
podstawowe dylematy polityki rozwojowej zwi¹zane z wdra¿aniem Strategii,
wraz z kierunkami ich rozstrzygniêcia.
Podzia³
rodków na
inwestycje
i edukacjê

Koncentracja na bie¿¹cych potrzebach gospodarki mo¿e oznaczaæ s³absze
fundamenty pod przysz³y rozwój. Szybszy rozwój dzisiaj mo¿e odbiæ siê niekorzystnie
na przewagach konkurencyjnych w przysz³oci. Prowadziæ do tego mo¿e
np. zaniedbanie budowania innowacyjnej gospodarki, czy jej podstaw w postaci
nowoczesnej edukacji, których owoce mo¿na zbieraæ dopiero w przysz³oci. Innym
przyk³adem jest okrelenie skali rodków przeznaczanych na projekty twarde,
tj. inwestycje, których efekty s¹ bardzo konkretne i bêd¹ szybko widoczne,
i na projekty miêkkie- np. na edukacjê czy szkolenia, efekty których czêsto bêd¹
widoczne dopiero po latach. Nale¿y tu znaleæ wywa¿on¹ strukturê dzia³añ,
aby sprostaæ obu tym wyzwaniom: wzrost bie¿¹cy i podstawy pod rozwój
w przysz³oci.

Kiedy wejæ do
strefy euro?

Wa¿nym dla polityki gospodarczej bêdzie wybór: czy nale¿y d¹¿yæ do szybkiego
wejcia Polski do strefy euro, co narzuca³oby koniecznoæ podporz¹dkowania temu
celowi polityki pieniê¿nej oraz przeprowadzenia szybkiej i gruntownej reformy
finansów publicznych, czy te¿ przesun¹æ planowan¹ akcesjê do Unii Gospodarczej
i Walutowej na okres póniejszy, zachowuj¹c wiêksz¹ autonomiê w polityce
gospodarczej i wykorzystuj¹c j¹ dla przyspieszenia wzrostu gospodarczego
i zmniejszenia ró¿nic rozwojowych w stosunku do obecnych krajów eurolandu?
W najbli¿szych latach Polska bêdzie dzia³aæ na rzecz przyspieszenia tempa wzrostu
i zbli¿ania poziomu rozwoju do redniego w UE, zmierzaj¹c jednoczenie
do osi¹gniêcia kryteriów konwergencji i wejcia w przysz³oci do strefy euro.

Jak¹ politykê
spo³eczn¹ nale¿y
kreowaæ aktywizuj¹c¹,
czy ochronn¹?

Czy rezultaty wzrostu gospodarczego powinny byæ w wiêkszym stopniu
wykorzystywane na ³agodzenie nierównoci spo³ecznych, w tym zw³aszcza w sferze
opieki spo³ecznej, czy te¿ nale¿a³oby wdra¿aæ rozwi¹zania aktywizuj¹ce bierne grupy
spo³eczne? Realizowane bêd¹ oba kierunki dzia³añ z coraz wiêkszym naciskiem
na aktywizacjê spo³eczn¹. Aktywne podejcie wymaga kszta³towania elastycznych
form zatrudnienia oraz skutecznych zachêt do podnoszenia kwalifikacji
i umiejêtnoci adekwatnych do wymogów rynku pracy.
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Kolejny dylemat odnosi siê do okrelenia zakresu gwarantowanych us³ug
publicznych. W jakim zakresie i stopniu nale¿a³oby wspieraæ us³ugi publiczne,
co do których jakoci i efektywnoci mo¿na czêsto mieæ zastrze¿enia, a w jakim
rozwój sektora us³ug prywatnych  który jednak¿e dzia³a na zasadach rynkowych,
co z kolei mo¿e ograniczaæ dostêp do jego oferty? Pañstwo powinno gwarantowaæ
dostêp do podstawowych us³ug wszystkim obywatelom, poprawiaj¹c ich jakoæ
i tworz¹c jednoczenie warunki do rozwoju us³ug niepublicznych.
Jak promowaæ i osi¹gaæ szybki rozwój nie zaniedbuj¹c ochrony rodowiska
i zasad zrównowa¿onego rozwoju? Z pewnoci¹ mo¿na osi¹gaæ szybszy wzrost
kosztem rodowiska. Ale czy mo¿emy zapomnieæ o przysz³ych pokoleniach? Ponadto,
postulaty rodowiskowe bêd¹ tak¿e uwzglêdniane w dzia³aniach prorozwojowych
realizuj¹cych obowi¹zek wynikaj¹cy z miêdzynarodowych zobowi¹zañ traktatowych
Polski, w tym zw³aszcza zobowi¹zañ akcesyjnych.

Rozwój
a ochrona
rodowiska

Innym problemem jest sposób realizacji dzia³añ i wykorzystania dostêpnych
rodków. Czy dostêpne rodki koncentrowaæ na wybrane nieliczne, ale du¿e,
strategiczne projekty, czy te¿ daæ mo¿liwoæ finansowania wielu ma³ych
projektów dla wielu beneficjentów? Koncentracja rodków na wybranych, du¿ych
projektach (np. autostrady) powoduje realizacjê projektów, które s¹ wa¿ne dla
kraju czy regionu, z których skorzysta bardzo wiele osób. Z drugiej strony,
podjêcie wielu ma³ych projektów (np. dróg gminnych) spowoduje, ¿e rodki
ulegn¹ rozproszeniu, nie zostan¹ wybrane projekty, które s¹ wa¿ne dla ca³ego
kraju czy regionu, ale za to koñcowi odbiorcy bêd¹ cile zidentyfikowani,
a inwestycje te bêd¹ rozwi¹zywaæ ich konkretne problemy lokalne. Ostateczne
decyzje powinny w pierwszej kolejnoci uwzglêdniaæ poprawê infrastruktury
decyduj¹cej o konkurencyjnoci kraju i regionów oraz sprzyjaæ nap³ywowi
kapita³u, w tym bezporednich inwestycji zagranicznych, nie zapominaj¹c o tych
mniejszych projektach, które maj¹ znaczenie gospodarcze.

Autostrady,
czy drogi lokalne?

Szybszy wzrost oznacza wiêksze zró¿nicowanie rozwojowe w skali kraju
i w ramach regionów, gdy¿ jego motorami s¹ orodki wzrostu, czyli g³ównie
aglomeracje miejskie i metropolie. Uwzglêdniaj¹c tê wspó³zale¿noæ nale¿y
przes¹dziæ, na ile nasza wizja powinna koncentrowaæ siê przede wszystkim
na wzrocie, a wiêc na wspieraniu najprê¿niejszych regionów i orodków
miejskich, a na ile uwzglêdniaæ obszary wiejskie i regiony zmarginalizowane?
Polityka regionalna pañstwa powinna uwzglêdniaæ dwa te kierunki, wskazuj¹c
na znaczenie dyfuzji wzrostu z du¿ych orodków miejskich bêd¹cych centrami
wzrostu do otoczenia, szczególnie do obszarów wiejskich.

Wspieraæ
regiony
silniejsze?

Kolejnym dylematem jest, czy rodki publiczne powinno siê przeznaczaæ
wy³¹cznie na cele publiczne (np. na infrastrukturê, system edukacji), czy te¿
powinno siê równie¿ finansowaæ wsparcie dla sektora przedsiêbiorstw (przy

rodki publiczne
wy³¹cznie na
cele publiczne?
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zachowaniu obowi¹zuj¹cych w UE zasad pomocy publicznej), np. dla ma³ych
i rednich firm, bo to one p³ac¹ podatki i tworz¹ miejsca pracy? Potrzebne jest
tu wywa¿enie proporcji, jednak waga ma³ych i rednich przedsiêbiorstw,
zw³aszcza w kreowaniu zatrudnienia przes¹dza o celowoci wspierania ich
przedsiêwziêæ. Wzglêdy spo³eczne nakazuj¹ tak¿e wspieranie tradycyjnych
dzia³ów przemys³u, jednak nie ich egzystowania, lecz restrukturyzacji gwarantuj¹cej poprawê efektywnoci, innowacyjnoci i w³asny rozwój.
Jak
ukierunkowaæ
wsparcie
innowacyjne?

Bez innowacji nie mo¿na zbudowaæ konkurencyjnej gospodarki. Ale czy
koncentrowaæ wsparcie wy³¹cznie na najnowszych technologicznych innowacjach na poziomie wiatowym, czy równie¿ wspieraæ proste rozwi¹zania
i innowacje na poziomie firmy? Wdro¿enie wielkich innowacji wymaga wysokich
nak³adów inwestycyjnych i dobrej wspó³pracy z zapleczem naukowo-badawczym.
W praktyce du¿e inwestycje bêd¹ mo¿liwe w relatywnie ograniczonej skali,
choæ podejmowane bêd¹ programy rozwoju sektora wysokich technologii.
Znane s¹ jednak liczne przyk³ady skutecznego wdra¿ania ma³ych innowacji,
które warto wspieraæ i promowaæ.
* * *
Podjêcie konkretnych wyborów wymaga strategicznej wizji, opartej nie tylko
na wiedzy i dowiadczeniach, ale równie¿ wykorzystuj¹cej demokratyczny
i prospo³eczny system wartoci. Rozstrzygniêcie powy¿szych dylematów
dokonywaæ siê bêdzie w ramach szczegó³owych rozwi¹zañ w odpowiednich
dokumentach regulacyjnych. Preferowane kierunki wyborów, odpowiadaj¹ce
na stawiane dylematy, przedstawione s¹ w ramach ni¿ej wyodrêbnionych
priorytetów Strategii.
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WIZJA POLSKI
DO ROKU 2015
Spo³eczeñstwo polskie oczekuje zmian, które doprowadz¹ do wzrostu
standardu ¿ycia. Temu celowi ma s³u¿yæ polityka rozwojowa pañstwa. Zmiany
te powinny byæ zainicjowane przez w³adze publiczne, ale zakoñcz¹ siê
sukcesem, jeli zostan¹ przeprowadzone w dialogu ze spo³eczeñstwem.
Kluczem do sukcesu jest zmiana sposobu sprawowania w³adzy. Zasadniczy
motyw tej zmiany polega na tym, ¿e to w³adze publiczne maj¹ pe³niæ rolê
s³u¿ebn¹ wobec spo³eczeñstwa, a nie odwrotnie.

III
Polityka
rozwojowa
pañstwa
w dialogu ze
spo³eczeñstwem

Planuj¹c dzia³ania prorozwojowe na najbli¿sze lata musimy wiedzieæ, jak¹
Polskê, nasz¹ Ojczyznê, chcielibymy widzieæ i w jakiej ¿yæ w 2015 roku. Musimy
tak¿e wiedzieæ do jakiego modelu spo³eczno-gospodarczego naszego kraju
d¹¿ymy. Dlaczego w 2015 roku? Bo w tym okresie mamy szansê zakoñczyæ
wiele programów rozwojowych (w tym zasilanych rodkami unijnymi) i wtedy
powinnimy poznaæ ich efekty.
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Wizja rozwoju kraju musi uwzglêdniaæ czas i warunki, w jakich bêdzie realizowana. Musi braæ pod uwagê zarówno zdiagnozowany szczegó³owo stan
wyjcia, a wiêc sytuacjê w jakiej jestemy, jak i przysz³e warunki dzia³ania i co
równie wa¿ne - oczekiwania spo³eczne. Przysz³a pozycja Polski zale¿eæ bêdzie
od harmonii pomiêdzy sfer¹ publiczn¹, rynkiem i spo³eczeñstwem obywatelskim.
Polska w 2015 roku to kraj o wysokim poziomie i jakoci ¿ycia mieszkañców
oraz silnej i konkurencyjnej gospodarce, zdolnej do tworzenia nowych
miejsc pracy.
Wzrost
zatrudnienia
i spadek
bezrobocia

Chcemy, aby w Polsce ³atwo by³y tworzone nowe miejsca pracy, aby znacz¹co
wzros³o zatrudnienie osób w wieku produkcyjnym i nast¹pi³ spadek bezrobocia.
Dlatego polityka gospodarcza skoncentruje siê w sposób szczególny na tworzeniu
nowych miejsc pracy, zw³aszcza w sektorze us³ug, przede wszystkim w obszarze
us³ug rynkowych. Tylko sektor us³ug bêdzie móg³ zaabsorbowaæ pracowników
z modernizuj¹cego siê sektora przemys³owego i z restrukturyzowanego rolnictwa.
Dochody ludnoci i PKB na mieszkañca bêd¹ stopniowo zbli¿aæ siê do
redniego poziomu w UE. Chcemy, aby ró¿nice w poziomie ¿ycia mieszkañców
Polski i UE znacz¹co siê zmniejszy³y i aby nie by³o to przyczyn¹ licznych wyjazdów
zarobkowych za granicê m³odych i dobrze wykszta³conych Polaków.

Gospodarka
oparta na wiedzy

Polska musi rozwijaæ gospodarkê opart¹ na wiedzy i szerokim wykorzystaniu
technologii informacyjnych i komunikacyjnych we wszystkich dziedzinach,
w tym us³ugach spo³ecznych, dostêpnych dla ka¿dego obywatela. Pañstwo bêdzie
promowa³o rozwój kapita³u intelektualnego, zarówno w odniesieniu do osób,
jak i organizacji.
Pañstwo powinno jednoczenie tworzyæ sprzyjaj¹ce warunki dla awansu
zawodowego i finansowego osobom najbardziej uzdolnionym, twórczym
i przedsiêbiorczym.
Chcemy, aby wzros³a aktywnoæ i mobilnoæ spo³eczno-zawodowa ludnoci,
aby spo³eczeñstwo posiada³o wysoki poziom wykszta³cenia i aby pracownicy
nieustannie podnosili swoje kwalifikacje.
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Polska gospodarka w roku 2015 musi byæ silna i konkurencyjna na arenie
europejskiej i wiatowej, charakteryzowaæ siê wysokim i stabilnym wzrostem
gospodarczym, wysok¹ innowacyjnoci¹, wydajnym przemys³em, rozwiniêtymi
us³ugami i zmodernizowanym sektorem rolnym.

Polska
konkurencyjna
na arenie
wiatowej

Chcemy, by nasz kraj wykorzystywa³ procesy globalizacji do transferu technologii
i wzrostu innowacyjnoci gospodarki, podniesienia jakoci kapita³u ludzkiego
i tworzenia nowych miejsc pracy.
Polska musi byæ atrakcyjnym i wiarygodnym partnerem w wymianie handlowej,
szczególnie z krajami UE; polskie firmy powinny umieæ wykorzystaæ mo¿liwoci
Wspólnego Rynku UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Chcemy, aby mieszkañcy kraju i przedsiêbiorcy mogli korzystaæ z funkcjonalnej
i efektywnej oraz w³aciwie rozwiniêtej technicznej infrastruktury transportowej,
infrastruktury spo³ecznej i z zakresu ochrony rodowiska. Dotyczy to przede
wszystkim infrastruktury drogowej, kolejowej, transportu lotniczego oraz morskiego,
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i mieszkaniowej oraz sportowo-rekreacyjnej.

Rozbudujemy
infrastrukturê
techniczn¹
i spo³eczn¹

Polskê widzimy jako kraj przyjazny mieszkañcom, w którym warto mieszkaæ
i do którego warto wracaæ, poniewa¿ jest bezpieczny, daje szanse pracy i rozwoju
oraz gwarantuje odpowiedni poziom zabezpieczenia spo³ecznego i opieki
zdrowotnej.
Dlatego pañstwo musi zapewniaæ obywatelom bezpieczeñstwo i poczucie
tego bezpieczeñstwa. Pañstwo musi skutecznie zapobiegaæ i zmniejszaæ
przestêpczoæ oraz zagro¿enie terrorystyczne, przeciwdzia³aæ zagro¿eniom
i katastrofom naturalnym, technologicznym oraz spowodowanym dzia³aniami
cz³owieka. W³aciwe s³u¿by publiczne musz¹ aktywnie wspó³dzia³aæ w sposób
systemowy z europejskimi i miêdzynarodowymi systemami bezpieczeñstwa.

Zapewniæ
poczucie
bezpieczeñstwa

Pañstwo musi skutecznie ograniczaæ zakres biedy i margines wykluczenia
spo³ecznego oraz promowaæ integracjê spo³eczn¹.
System administracji publicznej musi byæ sprawny, efektywny i niedrogi,
wykorzystuj¹cy technologie informacyjne i komunikacyjne, z pe³nym dostêpem
obywatela do informacji, oraz o ograniczonym do niezbêdnego minimum zakresie
interwencji administracji w ¿ycie gospodarcze oraz prywatne ¿ycie obywateli.
W wymiarze funkcji administracyjnych chcemy, aby Polska by³a pañstwem  tam,
gdzie to jest mo¿liwe - zdecentralizowanym.

Niezbêdny jest
sprawny system
administracji
publicznej

Chcemy, aby Polska by³a pañstwem obywatelskim, obfituj¹cym w zró¿nicowane
formy lokalnej i ponadlokalnej aktywnoci obywatelskiej, opieraj¹cym siê
na dialogu i wspó³pracy, promuj¹cym dzia³alnoæ organizacji pozarz¹dowych
i d¹¿¹cym do jak najszerszego ich udzia³u w ¿yciu spo³ecznym.

Budujemy
spo³eczeñstwo
obywatelskie

Dziedzictwo kulturowe oraz rozwój kultury na poziomie lokalnym, regionalnym i narodowym powinny byæ szczególnym przedmiotem ochrony
i opieki ze strony pañstwa i spo³eczeñstwa.
Polska powinna wykorzystywaæ bogactwo swoich zasobów ludzkich, kulturowych i przyrodniczych, jak równie¿ czerpaæ korzyci z rozwoju turystyki
przyczyniaj¹cej siê do wzrostu gospodarczego regionów, tworzenia nowych
miejsc pracy oraz promocji regionów i kraju.

Wykorzystajmy
bogactwo swoich
zasobów

Chcemy, aby Polska potrafi³a wykorzystywaæ dla swego rozwoju potencja³
Polaków mieszkaj¹cych za granic¹.
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Polska powinna byæ krajem uporz¹dkowanym przestrzennie, udostêpniaj¹cym
i chroni¹cym zasoby rodowiska naturalnego, dbaj¹cym o dobry stan rodowiska
i bogat¹ ró¿norodnoæ biologiczn¹.
Polityka
zrównowa¿onego
rozwoju

Pañstwo bêdzie realizowaæ politykê zrównowa¿onego rozwoju przez
integrowanie dzia³añ w sferze gospodarczej, spo³ecznej i rodowiskowej
w interesie przysz³ych pokoleñ.
Chcemy, aby pañstwo d¹¿y³o do zachowania spójnoci spo³ecznej, gospodarczej
i terytorialnej.
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CEL G£ÓWNY
I PRIORYTETY STRATEGII

IV

G³ównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakoci ¿ycia
mieszkañców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin.

Przez podniesienie poziomu ¿ycia rozumie siê wzrost dochodów w sektorze
gospodarstw domowych, u³atwienie dostêpu do edukacji i szkolenia, co prowadzi
do podwy¿szenia poziomu wykszta³cenia spo³eczeñstwa i podnoszenia kwalifikacji
obywateli, wzrost zatrudnienia i wydajnoci pracy, skutkuj¹ce zarówno obni¿eniem
bezrobocia, jak i zwiêkszeniem poziomu aktywnoci zawodowej, oraz poprawê
zdrowotnoci mieszkañców Polski.
Przez podniesienie jakoci ¿ycia rozumie siê istotn¹ poprawê stanu i wzrost
poczucia bezpieczeñstwa wród obywateli, mo¿liwoæ korzystania z funkcjonalnej i ³atwo dostêpnej infrastruktury technicznej i spo³ecznej, ¿ycie w czystym,
zdrowym i sprzyjaj¹cym rodowisku przyrodniczym, uczestnictwo w ¿yciu
demokratycznym, uczestnictwo w kulturze i turystyce, przynale¿noæ do zintegrowanej, pomocnej wspólnoty lokalnej, umo¿liwiaj¹cej lepsz¹ harmonizacjê ¿ycia
rodzinnego i zawodowego oraz aktywnoæ w ramach spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Podniesienie poziomu i jakoci ¿ycia ma umo¿liwiæ polityka pañstwa
pozwalaj¹ca na szybki, trwa³y rozwój gospodarczy w perspektywie d³ugookresowej, oparty na rozwoju kapita³u ludzkiego, zwiêkszaniu innowacyjnoci
i konkurencyjnoci gospodarki i regionów, w tym na inwestycjach w sferze badañ
i rozwoju, oraz na uzyskanie stabilnych warunków ekonomiczno-spo³ecznych
i rodowiskowych zapewniaj¹cych europejski poziom i jakoæ ¿ycia obywateli
i rodzin w kraju i wspólnotach lokalnych. Funkcjonowanie wspólnoty i jej
bezpieczeñstwo powinno byæ oparte o zasadê subsydiarnoci. W sytuacjach
zagro¿eñ przerastaj¹cych mo¿liwoci reagowania spo³ecznoci lokalnej powinna
ona mieæ wsparcie w³aciwych organów administracji publicznej.

Realizacja celu
Strategii
poprzez szybki
rozwój
gospodarczy

Powy¿szy cel mo¿e byæ osi¹gniêty tylko w warunkach realizacji zasad
zrównowa¿onego rozwoju oraz pielêgnowania i zachowania dziedzictwa kulturowego Polski. Cel ten nie mo¿e zostaæ osi¹gniêty w sytuacji znacz¹cych zró¿nicowañ
poziomu rozwoju regionów, marginalizacji obszarów wiejskich oraz przy braku
poszanowania dla ³adu przestrzennego Polski.
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Wskaniki charakteryzuj¹ce cel g³ówny Strategii przedstawia poni¿sza tabela.
Wskaniki
rednie roczne tempo wzrostu PKB (%)
PKB na mieszkañca wg PPS (UE25=100)
rednia stopa inwestycji (%)1)

Polska
Zak³adana wartoæ wskanika
2010
2015

1,7 (2001-05)

3,0 (2001-05)

5,1 (2006-10)

100

50

58

5,2 (2011-15)
66

19,7 (2001-05)

18,8 (200105)

21 (2006-10)

25 (2011-15)

rednia roczna inflacja (%)
Deficyt sektora finansów publicznych
w % PKB3)

2,2 2)

2,1

2,5

2,5

2,3

2,5

2,5

2,0

D³ug publiczny w % PKB3)

63,2

42,0

51,7

47,0

x

732

950

1190

Dochód na osobê4) (z³)
Struktura pracuj¹cych (w wieku powy¿ej
15 lat) wg sektorów gospodarki5) (%)
G³ówny
cel SRK

UE-25
Wartoæ wskanika w roku
bazowym (2005)

- sektor I

4,9

17,4

15,0

11,0

- sektor II

27,5

29,2

27,5

26,0

- sektor III

67,6

53,4

57,5

63,0

.

49,6

51,0

55,0

8,76)

17,6

12,0

9,0

15 (2003)

17 (2003)

15

13

81,2 (2003)
75,1 (2003)

79,4
70,8

80,6
73,3

81,2
74,5

4,5 (2004)

6,4

5,5

5,0

Udzia³ us³ug rynkowych w wartoci
dodanej brutto (%)
Stopa bezrobocia (%)
Wskanik zagro¿enia ubóstwem
relatywnym po transferach socjalnych
(% ludnoci)
Przeciêtna d³ugoæ ¿ycia (lata):
-kobiet
-mê¿czyzn
Umieralnoæ niemowl¹t na 1000 urodzeñ
¿ywych

ród³o: Polska  o ile nie zaznaczono inaczej - dane G³ównego Urzêdu Statystycznego, Ministerstwa Finansów i Eurostat;
UE-25  Eurostat.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Relacja nak³adów brutto na rodki trwa³e do PKB.
Zharmonizowany wskanik cen konsumpcyjnych; dla Polski  2,2.
Wg ESA 95 i przy za³o¿eniu, ¿e w latach 2010 i 2015 OFE s¹ poza sektorem.
Przeciêtny nominalny miesiêczny dochód do dyspozycji na osobê w gospodarstwach domowych.
I  rolnictwo, lenictwo, ³owiectwo i rybactwo, II  przemys³ i budownictwo, III  us³ugi.
Zharmonizowana stopa bezrobocia; dla Polski  17,7.

Cel g³ówny, a tak¿e problemy spo³eczno-gospodarcze wynikaj¹ce z zapónieñ
rozwojowych, niedoinwestowania polskiej gospodarki oraz uwarunkowañ
zewnêtrznych, wskazuj¹ na priorytety. Okrelaj¹ one najwa¿niejsze kierunki i g³ówne
dzia³ania, dziêki którym mo¿liwe bêdzie osi¹gniêcie g³ównego celu SRK.

Priorytetami tymi s¹:
 Wzrost konkurencyjnoci i innowacyjnoci gospodarki
 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i spo³ecznej
 Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakoci
 Budowa zintegrowanej wspólnoty spo³ecznej i jej bezpieczeñstwa
 Rozwój obszarów wiejskich
 Rozwój regionalny i podniesienie spójnoci terytorialnej
Przedstawione priorytety bêd¹ realizowane poprzez dzia³ania regulacyjne,
decyzyjne i wdro¿eniowe w³adz pañstwowych i administracji publicznej,
jak i innych podmiotów ¿ycia spo³eczno-gospodarczego oraz system oceny
postêpu realizacji dzia³añ.
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PRIORY TET

1

Wzrost konkurencyjnoci i innowacyjnoci gospodarki

SRK zak³ada znacz¹ce podwy¿szenie konkurencyjnoci zarówno przedsiêbiorstw,
jak i regionów, niezbêdne dla osi¹gniêcia wysokiego, trwa³ego wzrostu
gospodarczego kraju i wzrostu zatrudnienia oraz zamo¿noci jego obywateli.
Tworzone bêd¹ warunki dla pobudzenia i wykorzystania wewnêtrznych róde³
wzrostu, dla rozwoju przedsiêbiorczoci i podnoszenia poziomu technologicznego
gospodarki. Konieczny jest wzrost nak³adów na badania i rozwój.
Wzrost konkurencyjnoci i innowacyjnoci Polski bêdzie nastêpowa³ poprzez
realizacjê nastêpuj¹cych dzia³añ:

a) Tworzenie stabilnych podstaw makroekonomicznych rozwoju
gospodarczego
Podnoszenie konkurencyjnoci gospodarki powinno nastêpowaæ przy
stabilnoci makroekonomicznej, tworz¹cej sprzyjaj¹ce warunki dla wzrostu.
Oznacza to wdra¿anie takich mechanizmów ekonomiczno  finansowych, które
zmierzaj¹ do mobilizacji oszczêdnoci krajowych i pobudzania inwestycji.
Dla zachowania równowagi makroekonomicznej niezbêdne s¹ dzia³ania na rzecz
finansów publicznych ukierunkowane na obni¿enie deficytu sektora finansów
publicznych i przeciwdzia³anie dalszemu wzrostowi d³ugu publicznego. Wymaga
to inicjatyw prorozwojowych, zwiêkszaj¹cych w efekcie dochody finansów
publicznych oraz poprawiaj¹cych wydolnoæ fiskaln¹, a z drugiej strony
- racjonalizacji wydatków publicznych i poprawy ich struktury. W celu zapewnienia stabilnych warunków gospodarowania istotne jest utrzymanie niskiego
poziomu inflacji oraz salda na rachunku obrotów bie¿¹cych ogra-niczaj¹cego
wahania kursów walutowych, co powinno wp³yn¹æ na korzystny poziom
stóp procentowych. Realizacja kryteriów z Maastricht powinna w przysz³oci
umo¿liwiæ przyst¹pienie Polski do strefy euro. Akcesja do Unii Gospodarczej
i Walutowej przyniesie istotne korzyci dla gospodarki kraju, poszczególnych
podmiotów i obywateli oraz wp³ynie na kszta³towanie korzystnego wizerunku
Polski w otoczeniu miêdzynarodowym, zw³aszcza wród inwestorów zagranicznych, w tym na zwiêkszenie wiarygodnoci kredytowej. Do czasu wejcia
do strefy euro, polityka gospodarcza powinna wykorzystywaæ mo¿liwoci
prowadzenia samodzielnej polityki monetarnej i polityki fiskalnej na rzecz rozwoju
i modernizacji gospodarki, w ramach okrelonych przez Program Konwergencji.

Stabilna polityka
makroekonomiczna
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b) Rozwój przedsiêbiorczoci
Kszta³towanie
warunków
pobudzaj¹cych
przedsiêbiorczoæ

Rozwój przedsiêbiorczoci bêdzie kreowany poprzez tworzenie przyjaznego
otoczenia prawnego, finansowego oraz instytucjonalnego przyczyniaj¹cego
siê do powstawania i wzrostu przedsiêbiorstw, zw³aszcza ma³ych i rednich
oraz kszta³towania postaw przedsiêbiorczych i innowacyjnych. Wspomaganie
konkurencyjnoci gospodarki, wzrostu gospodarczego oraz zmian struktury
gospodarczej wymaga m.in. wspierania przedsiêbiorstw w zakresie tworzenia
i wdra¿ania innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych. W tym celu
przewiduje siê poprawê warunków funkcjonowania przedsiêbiorców - wiêksz¹
swobodê podejmowania dzia³alnoci w efekcie kszta³towania bardziej przyjaznych
regulacji systemowych (uproszczenie prawa i procedur administracyjnych,
obni¿anie kosztów dzia³alnoci gospodarczej (w tym pozap³acowych kosztów
pracy), u³atwienia w dostêpie do technologii i kapita³u. Podejmowane bêd¹
dzia³ania na rzecz rozwoju rynku pieniê¿nego i kapita³owego w celu stworzenia
dogodnych warunków dla finansowania przedsiêbiorczoci. Pobudzaniu
przedsiêbiorczoci bêdzie tak¿e s³u¿yæ ³atwiejszy dostêp do wysokiej jakoci us³ug
wiadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, u³atwienie mo¿liwoci
finansowania inwestycji, dzia³ania na rzecz rozbudowy nowoczesnej infrastruktury
dla prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej oraz pomoc w dostêpie do wiedzy
i doradztwo. Rozwojowi przedsiêbiorczoci sprzyjaæ bêdzie wzmocnienie
powi¹zañ miêdzy sektorem badawczo-rozwojowym a przedsiêbiorstwami
oraz zwiêkszanie dostêpu i zakresu korzystania z us³ug publicznych on-line.
Dla funkcjonowania przedsiêbiorstw istotne znaczenie ma usprawnienie
wymiaru sprawiedliwoci - od rejestrowania spó³ek w Krajowym Rejestrze
S¹dowym, po szybkie orzecznictwo w sprawach gospodarczych.
Propagowany bêdzie rozwój kooperacji i promocja sieci wspó³dzia³ania
gospodarczego, równie¿ w wymiarze miêdzynarodowym. W tym celu przewiduje
siê wspieranie wspó³pracy przedsiêbiorstw w zakresie tworzenia grup
producenckich (m.in. spó³dzielczych i innych grup producentów rolnych),
kooperacyjnych, dystrybucyjnych, kapita³owych, zwi¹zków przedsiêbiorstw
i podmiotów samorz¹dowych. Zak³ada siê te¿ udzielanie pomocy we wdra¿aniu
wspólnych inicjatyw przedsiêbiorstw, jednostek naukowych i instytucji
odpowiedzialnych za rozwój regionalny.

c) Zwiêkszanie dostêpu do zewnêtrznego finansowania inwestycji
Rozwój
instrumentów
u³atwiaj¹cych
finansowanie
MP
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Dostêp do kapita³u stanowi dla polskich przedsiêbiorców, w szczególnoci
ma³ych i rednich, g³ówn¹ barierê prowadzenia dzia³alnoci inwestycyjnej.
Ze wzglêdu na wysokie koszty i trudne warunki pozyskania kredytu przez ma³e
i rednie przedsiêbiorstwa, szczególnego znaczenia nabiera rozwój systemu
gwarancji, porêczeñ kredytowych i funduszy po¿yczkowych. Dotyczyæ to powinno
w szczególnoci przedsiêwziêæ innowacyjnych, g³ównie MP, przede wszystkim
we wczesnej fazie rozwoju. Kluczowe znaczenie ma lepsze wykorzystanie
potencja³u rodzimych instytucji finansowych. Wspierany bêdzie tak¿e rozwój
alternatywnych instrumentów finansowania dzia³alnoci gospodarczej
i inwestycyjnej (fundusze kapita³u podwy¿szonego ryzyka, finansowanie w ramach
wierzytelnoci i inne). Przedsiêbiorcy rozpoczynaj¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹
bêd¹ mieli mo¿liwoæ uzyskania dokapitalizowania z funduszy kapita³u
zal¹¿kowego. Realizowana powinna byæ zasada, ¿e wydatkowane rodki publiczne
s³u¿¹ aktywizacji rodków prywatnych, a nie ich zastêpowaniu.

Cz³onkostwo Polski w UE stopniowo zwiêksza dostêp i poprawia warunki
korzystania przez polskie podmioty gospodarcze z zasilania kapita³em zagranicznym,
w tym zarówno z kredytów organizacji i banków miêdzynarodowych (np. EBI, Bank
wiatowy), jak i banków komercyjnych. Istotne jest te¿ utrzymanie i zwiêkszenie
zainteresowania polsk¹ gospodark¹ ze strony inwestorów zagranicznych.
Bezporednie inwestycje zagraniczne powinny przyczyniaæ siê do wzrostu
innowacyjnoci polskiej gospodarki, dlatego nale¿y zachêcaæ inwestorów
do wspó³pracy z sektorem badawczo-rozwojowym. Szczególn¹ szans¹ dla rozwoju
w okresie objêtym Strategi¹ bêdzie zasilanie z funduszy unijnych, których rozmiar
bêdzie stanowiæ znaczn¹ czêæ ogó³u nak³adów inwestycyjnych.

Poprawa dostêpu
do kapita³u
zagranicznego

d) Podniesienie poziomu technologicznego gospodarki przez wzrost
nak³adów na badania i rozwój oraz innowacje
W celu zwiêkszania konkurencyjnoci gospodarki konieczne s¹ g³êbokie zmiany
w strukturze produkcji przemys³owej, potrzebne jest nasycanie gospodarki
wyrobami wysokiej techniki, opartymi na nowoczesnych technologiach. Zak³ada
siê rozwój inicjatyw sprzyjaj¹cych innowacyjnoci, która odgrywa podstawow¹
rolê nie tylko w walce konkurencyjnej produktów i us³ug (zarówno na rynku
wewnêtrznym, jak i miêdzynarodowym), ale tak¿e wp³ywa na podniesienie
poziomu i jakoci ¿ycia oraz stanu rodowiska. Znacz¹ce zwiêkszenie
innowacyjnoci bêdzie obejmowaæ sektor us³ug, przemys³, jak i rolnictwo.
Sektor nauki w Polsce wymaga konsekwentnego zwiêkszania nak³adów
maj¹cych na celu wzmocnienie jego konkurencyjnoci. Z jednej strony konieczny
jest rozwój bazy badawczej oraz kadry naukowej, a z drugiej ukierunkowanie
ju¿ istniej¹cych zasobów na prowadzenie badañ w dziedzinach priorytetowych
dla rozwoju kraju. Niezbêdne jest zwiêkszenie roli badañ naukowych w rozwoju
gospodarczym, m.in. poprzez promocjê wspó³pracy przedsiêbiorców, instytucji
otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych, a tak¿e poprzez uczestnictwo
w inicjatywach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Zwiêkszyæ
nak³ady na B+R

Kluczow¹ staje siê potrzeba wiêkszego wykorzystania wyników prac badawczorozwojowych przez podmioty gospodarcze, w tym zwiêkszenie transferu
nowoczesnych rozwi¹zañ technologicznych, produktowych i organizacyjnych.

SRK
33

Wzmocnienie
wspó³pracy
placówek
naukowobadawczych
z przedsiêbiorstwami

Najwiêkszy potencja³ w tym zakresie maj¹ regiony, w których istniej¹ jednostki
naukowe, zdolne do generowania nowej wiedzy i technologii oraz zaplecze
gospodarcze pozwalaj¹ce na jej absorpcjê i komercyjne wykorzystanie tej wiedzy.
Zak³ada siê stworzenie sprawnych mechanizmów wspó³pracy pomiêdzy
placówkami naukowo-badawczymi a podmiotami ¿ycia spo³eczno-gospodarczego.
W celu podniesienia poziomu technologicznego gospodarki rozwijane bêd¹
inkubatory i parki technologiczne oraz centra zaawansowanych technologii
w du¿ych orodkach akademickich.

Ukierunkowanie
finansowania
badañ

Zwiêkszanie efektywnoci wydatkowania rodków bud¿etowych na prowadzenie
dzia³alnoci badawczej powinno nastêpowaæ poprzez ukierunkowanie finansowania
badañ, przy jednoczesnym uwzglêdnianiu ich jakoci. Istotnym, oprócz systematycznego wzrostu wydatków publicznych na naukê, jest tak¿e zwiêkszenie udzia³u
przedsiêbiorców w finansowaniu prac badawczo-rozwojowych, w tym tak¿e dziêki
poprawie ich dostêpu do venture capital. Niezwykle wa¿na jest równie¿ zmiana
nastawienia przedsiêbiorców, jak i ca³ego spo³eczeñstwa na bardziej proinnowacyjne.
Zwiêkszeniu efektywnoci funkcjonowania rynku innowacji, a w szczególnoci
przep³ywu rozwi¹zañ innowacyjnych powinno sprzyjaæ upowszechnienie
stosowania prawa w³asnoci przemys³owej oraz prawa autorskiego i praw
pokrewnych. Ponadto wzrostowi konkurencyjnoci i innowacyjnoci przedsiêbiorstw mo¿e te¿ s³u¿yæ intensywne wykorzystywanie wzornictwa przemys³owego.
Jednym z g³ównych róde³ innowacji s¹ uczelnie i inne orodki naukowobadawcze, wobec czego przewiduje siê zwiêkszenie finansowania nauki i szkolnictwa
wy¿szego, tak aby osi¹gn¹æ przynajmniej redni poziom Unii Europejskiej. Niezbêdne
jest odnowienie i wzmocnienie ju¿ istniej¹cej bazy naukowo-badawczej. Dotyczy to
zarówno odm³odzenia kadry badawczej, jak i zwiêkszenia umiejêtnoci (zw³aszcza
w zakresie marketingu i sprzeda¿y osi¹gniêæ naukowych), a tak¿e inwestowania
w infrastrukturê naukow¹. Nale¿y te¿ d¹¿yæ do restrukturyzacji, a w uzasadnionych
przypadkach likwidacji s³abych, nie przynosz¹cych efektów, krajowych i resortowych
orodków badawczych.
Polska potrzebuje kilku uczelni kszta³c¹cych na najwy¿szym wiatowym poziomie.
Nale¿y stymulowaæ rozwój tych kierunków kszta³cenia, które w niedalekiej
przysz³oci bêd¹ stanowiæ o sile konkurencyjnej polskiej gospodarki i przyczyni¹
siê do powstawania gospodarki opartej na wiedzy.

Eko-innowacje
inwestycjami
przysz³oci
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Zrównowa¿ony rozwój wymaga eko-innowacji produktowych, technologicznych
i organizacyjnych, a tak¿e zmian w zachowaniach konsumentów, prowadz¹cych
do uzyskiwania wzrostu PKB i jakoci ¿ycia, przy coraz mniejszym zaanga¿owaniu
zasobów naturalnych i wytwarzaniu zanieczyszczeñ. Inwestowanie prorodowiskowe mo¿e zapewniæ trwa³y i zrównowa¿ony w dalszej perspektywie rozwój
gospodarczy oraz ograniczyæ koszty zewnêtrzne dzia³alnoci gospodarczej. W celu
zintensyfikowania ochrony rodowiska wspierane bêd¹ eko-innowacje, obejmuj¹ce
dzia³ania inwestycyjne oraz rozwi¹zania organizacyjne i sposoby zagospodarowania
przestrzennego. Jednoczenie dziêki m.in. szerszemu stosowaniu ocen oddzia³ywania
na rodowisko, techniki oceny cyklu ¿ycia oraz ocen ryzyka, realizowane dzia³ania
powinny prowadziæ do: zasadniczych ograniczeñ w zu¿ywaniu zasobów naturalnych
na jednostkê produktu czy us³ugi, zmiany stosowania w procesach technologicznych
zasobów nieodnawialnych na zasoby odnawialne, istotnych ograniczeñ emisji
zanieczyszczeñ do powietrza, wody, gleby, zmniejszenia drgañ i wibracji,
zmniejszania degradacji rodowiska i poziomu ha³asu. Bêd¹ one tak¿e polegaæ
na wycofywaniu lub zastêpowaniu substancji uznanych za toksyczne i niebezpieczne,
substancjami o znacznie mniejszej toksycznoci i negatywnych skutkach ubocznych,

zwiêkszaniu ró¿norodnoci biologicznej w rozwoju lokalnym i tworzeniu miejsc
pracy w dziedzinach przyjaznych rodowisku (np. rolnictwo ekologiczne
i powi¹zane z nim przetwórstwo, ekoturystyka). Podejmowane bêd¹ te¿ dzia³ania
na rzecz znacz¹cego ograniczenia przestrzeni trwale zagospodarowanej, zw³aszcza
w obszarach cennych przyrodniczo i kulturowo.

Realizuj¹c zasady zrównowa¿onego rozwoju, dzia³ania w obszarze ochrony
rodowiska powinny wykorzystywaæ mechanizmy rynkowe sprzyjaj¹ce
efektywnemu korzystaniu z zasobów rodowiska naturalnego.

e) Rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego
Przetwarzanie informacji, jej jakoæ i szybkoæ przekazywania s¹ w spo³eczeñstwie informacyjnym kluczowymi czynnikami wzrostu i konkurencyjnoci
przemys³u oraz us³ug. Spo³eczeñstwo informacyjne tworzy warunki dla poprawy
efektywnoci gospodarowania przedsiêbiorstw oraz wysokiej sprawnoci
administracji publicznej (w tym zintegrowania ró¿nych jej czêci za porednictwem technik przetwarzania i przekazywania informacji we wspó³pracuj¹cy
ze sob¹ system). Unikniêcie zagro¿eñ i wykluczenia polskiego spo³eczeñstwa
ze wspólnoty spo³eczeñstw najbardziej rozwiniêtych, tworz¹cych globalne
spo³eczeñstwo informacyjne, wymaga przede wszystkim inwestycji w ludzi,
stworzenia im szans i mo¿liwoci sta³ego rozwoju. Dlatego szczególne znaczenie
dla transformacji do globalnego spo³eczeñstwa informacyjnego ma system
edukacyjny. G³ównym celem edukacji jest wykszta³cenie obywateli informuj¹cych
siê, komunikuj¹cych siê, ucz¹cych siê i tworz¹cych - w warunkach coraz bardziej
powszechnego dostêpu do technik informacyjno-komunikacyjnych. Priorytetem
dla Polski jest zatem upowszechnienie poda¿y us³ug teleinformatycznych
oraz umiejêtnoci w zakresie pos³ugiwania siê teleinformatyk¹ i pozyskiwania
informacji.

Upowszechniæ
umiejêtnoæ
pos³ugiwania siê
i korzystania
z teleinformatyki
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Rozwój us³ug
elektronicznych
szans¹ dla
gospodarki

Zapewnienie powszechnego dostêpu do us³ug elektronicznych oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych tworzy nowe szanse
dla gospodarki i rozwoju spo³ecznego. Rezultatem rozwoju komunikacji
elektronicznej jest wzrost wydajnoci pracy, obni¿ony koszt produkcji, lepsza jakoæ
i dostosowanie oferty do potrzeb konsumenta oraz powstawanie nowych
produktów. Dlatego te¿ przewiduje siê zwiêkszenie dostêpu do internetu,
w tym szerokopasmowego oraz stworzenie zachêt systemowych dla inwestycji
w ICT. Szczególne znaczenie dla potencjalnego wzrostu gospodarczego
i tworzenia nowych us³ug maj¹ dzia³ania na rzecz rozwoju: elektronicznego biznesu
(e-business), elektronicznej administracji (e-government), nauczania na odleg³oæ
(e-learning) oraz elektronicznych us³ug medycznych (e-health). Nale¿y równie¿
d¹¿yæ do wiêkszego upowszechnienia obrotu bezgotówkowego w gospodarce,
jako mechanizmu zwiêkszaj¹cego bezpieczeñstwo obrotu gospodarczego
oraz prowadz¹cego do ograniczenia zakresu szarej strefy. Administracja publiczna
w swych kontaktach z obywatelami i podmiotami gospodarczymi bêdzie
zobowi¹zana zwiêkszaæ ofertê us³ug za porednictwem elektronicznych
noników informacji. Istotne jest powstanie elektronicznych rejestrów, które
pozwol¹ na sprawne weryfikowanie informacji gospodarczej, ogranicz¹ ryzyko
dzia³ania, a wp³ywy z dostêpu do informacji z rejestrów publicznych zwiêksz¹
pulê rodków na bardziej dynamiczny rozwój gospodarki elektronicznej
i bezpieczeñstwo obrotu gospodarczego.

Strategia
informatyzacji
kraju

W ramach strategii informatyzacji kraju nale¿y d¹¿yæ do utworzenia ogólnopolskiego systemu jednolitej gospodarki elektronicznej, co umo¿liwi
m.in. unikniêcie nieefektywnego wydatkowania rodków publicznych
na przedsiêwziêcia dubluj¹ce siê lub konkuruj¹ce ze sob¹.

f) Ochrona konkurencji
Regulacje sprzyjaj¹ce wzrostowi konkurencji przyspieszaj¹ wzrost gospodarczy,
zw³aszcza w krajach (w tym w Polsce), w których istnieje powa¿na luka
technologiczna wobec wiatowej czo³ówki. Zak³ada siê umacnianie i ochronê regu³
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uczciwej konkurencji w gospodarce (przeciwdzia³anie nadu¿ywaniu pozycji
dominuj¹cej, kontrola i zapobieganie fuzjom i przejêciom przedsiêbiorstw
mog¹cych mieæ negatywny wp³yw na konkurencjê). Zintensyfikowane bêd¹
dzia³ania zapobiegaj¹ce i zwalczaj¹ce korupcjê i przestêpczoæ gospodarcz¹
poprzez wzmocnienie instytucjonalne i poprawê wyposa¿enia organów
zajmuj¹cych siê zwalczaniem przestêpczoci. Wzmacniana bêdzie ochrona
w³asnoci intelektualnej m.in. poprzez zwalczanie pirackiej produkcji,
zwalczanie nielegalnej dystrybucji i przemytu, kontrole punktów sprzeda¿y
oraz wdra¿anie systemu zabezpieczeñ i oznakowañ produktów oryginalnych.

g) Eksport i wspó³praca z zagranic¹
Polska wykorzystywaæ bêdzie otwartoæ swej gospodarki, cz³onkostwo w UE
i wspó³pracê ze wiatem do przyspieszenia rozwoju kraju i podwy¿szenia
miêdzynarodowej konkurencyjnoci. S³u¿yæ temu bêdzie wzrost eksportu,
jak te¿ import o charakterze inwestycyjnym i zaopatrzeniowym. Polityka
makroekonomiczna zmierzaæ bêdzie do eliminowania barier rozwoju eksportu
i utrzymywania nierównowagi zewnêtrznej na bezpiecznym poziomie.
Podejmowane bêd¹ dzia³ania prowadz¹ce do unowoczenienia struktury
gospodarczej i oparcia eksportu na rozwoju zmodernizowanych ga³êzi
gospodarki, zwi¹zanych z now¹ technik¹ i technologi¹. Ich efektem bêdzie wzrost
udzia³u wyrobów wysoko przetworzonych i wysokiej techniki w eksporcie.
Szerzej bêd¹ stosowane finansowe instrumenty wspierania eksportu. Powstanie
spójny system promocji gospodarczej Polski jako partnera handlowego oraz kraju
atrakcyjnego pod wzglêdem inwestycyjnym i turystycznym. Lepszej promocji
eksportu polskich towarów i us³ug s³u¿yæ bêdzie wdra¿anie nowych instrumentów w tym zakresie, a tak¿e tworzenie instytucjonalnych ram wspierania
dzia³alnoci eksportowej oraz promocyjnej podejmowanej przez przedsiêbiorców. Dzia³ania w zakresie polityki proeksportowej sprzyjaæ bêd¹ wzrostowi
internacjonalizacji polskich przedsiêbiorstw, w tym zw³aszcza ma³ych i rednich.
Kszta³towane bêd¹ korzystne warunki dla inwestowania, w tym dla nap³ywu
bezporednich inwestycji zagranicznych, tak aby zwiêkszyæ potencja³
rozwojowy kraju oraz przyspieszyæ wdra¿anie nowoczesnych technologii
i metod zarz¹dzania. W celu wzmocnienia konkurencyjnej oferty eksportowej
istotne znaczenie mieæ bêdzie rozwój dzia³alnoci badawczo-rozwojowej, m.in.
poprzez zwiêkszenie nak³adów na ten cel i wzrost uczestnictwa w programach
i projektach miêdzynarodowych, w szczególnoci w ramach UE. Towarzyszyæ temu
bêdzie tworzenie warunków dla zacienienia wspó³pracy nauki z gospodark¹
i nasilenia dyfuzji innowacji do przedsiêbiorstw.

Eksport wa¿nym
czynnikiem
wzrostu

Wzmocniæ
promocjê
gospodarcz¹
Polski

h) Rozwój sektora us³ug
O przewadze ekonomicznej wspó³czesnych gospodarek decyduje sektor us³ug.
Reformy strukturalne zmierzaj¹ce do zwiêkszenia konkurencji na unijnym
i miêdzynarodowym rynku us³ug pozwol¹ polskim firmom wykorzystaæ efekt skali,
a tak¿e powinny podnieæ efektywnoæ gospodarowania. Przyczyni siê to do poprawy
dynamiki ca³ej gospodarki oraz powstania wiêkszej liczby miejsc pracy. Du¿e
znaczenie dla rozwoju us³ug o zasiêgu krajowym i miêdzynarodowym ma pomoc
pañstwa. Zak³ada siê, ¿e bêdzie ona polegaæ m.in. na pobudzaniu i stwarzaniu
dogodnych warunków dla rozwoju us³ug, szczególnie us³ug rynkowych
(w tym turystyki) oraz promocji dzia³alnoci us³ugowej na rynku miêdzynarodowym.
W sektorze us³ug ogólnego interesu spo³eczno-gospodarczego przewiduje
siê wprowadzenie elementów rynkowych z uwzglêdnieniem zabezpieczenia interesu
strategicznego przez pañstwo (energetyka, gaz, ³¹cznoæ, transport, zaopatrzenie
w wodê). Natomiast w sferze us³ug spo³ecznych (edukacja, zdrowie, systemy

Wykorzystaæ
udzia³ Polski
na unijnym
rynku us³ug
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ubezpieczeñ spo³ecznych) reformy rynkowe powinny byæ tak przeprowadzone,
aby zwiêkszaæ dostêp do tych us³ug i poprawiæ ich jakoæ, a w efekcie sprzyjaæ
podnoszeniu poziomu ¿ycia ogó³u spo³eczeñstwa.

i) Restrukturyzacja tradycyjnych sektorów przemys³owych
i prywatyzacja
Ograniczanie
negatywnych
skutków
spo³ecznych
restrukturyzacji

Pomimo zachodz¹cych zmian strukturalnych, w dalszym ci¹gu w gospodarce
istotn¹ rolê odgrywaj¹ tradycyjne ga³êzie przemys³u, a zw³aszcza: górnictwo wêgla
kamiennego, energetyka, hutnictwo ¿elaza i stali, ciê¿ka chemia, przemys³
stoczniowy, przemys³ tekstylno-odzie¿owy. G³ównym celem restrukturyzacji
sektorów przemys³owych jest poprawa efektywnoci ich dzia³ania, jak te¿
mo¿liwoæ oferowania przez polskich producentów konkurencyjnych wyrobów,
zarówno na rynku krajowym, jak i wiatowym. Istotne jest równie¿ ograniczanie
negatywnych skutków spo³ecznych procesów restrukturyzacyjnych, dostosowanie tradycyjnych ga³êzi przemys³u do wymogów ochrony rodowiska
i usuniêcie szkód w rodowisku spowodowanych ich dzia³alnoci¹ w przesz³oci.
Kontynuowany bêdzie proces przekszta³ceñ w³asnociowych, w tym
komercjalizacja i prywatyzacja istniej¹cych jeszcze przedsiêbiorstw pañstwowych.
Procesy prywatyzacji bêd¹ dotyczy³y tak¿e sektorów o charakterze strategicznym,
przy zachowaniu interesów pañstwa, z których wiêkszoæ stoi przed koniecznoci¹
poprawy swojej pozycji finansowej i unowoczenienia produkcji. Istotne jest,
aby wp³ywy z prywatyzacji w coraz wiêkszym stopniu przeznaczane by³y
na modernizacjê, restrukturyzacjê i rozwój.
Zak³ada siê wzmocnienie kontroli nad procesami przekszta³ceñ w³asnociowych,
w tym poprawê standardu nadzoru w³acicielskiego nad spó³kami Skarbu Pañstwa.

j) Rybo³ówstwo
Modernizacja
rybo³ówstwa
i przetwórstwa
rybnego
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Z uwagi na po³o¿enie geograficzne Polski, rozwój wielu miejscowoci i portów
morskich uwarunkowany jest przez rybo³ówstwo. W przypadku wiêkszych
przedsiêbiorstw po³owowych rybo³ówstwa dalekomorskiego i ba³tyckiego mo¿na
stwierdziæ wyran¹ dekapitalizacjê urz¹dzeñ i statków. W kontekcie przyst¹pienia

Polski do UE bran¿a ta znalaz³a siê pod siln¹ presj¹ konkurencji. Podejmowane bêd¹
rozwi¹zania na rzecz racjonalnej gospodarki ¿ywymi zasobami wód i poprawy
efektywnoci sektora rybackiego oraz podniesienia konkurencyjnoci przetwórstwa
rybnego. Ponadto konieczne s¹ m.in. odnowa wyposa¿enia i reorganizacja
przedsiêbiorstw rybackich, ochrona i rozwój rybo³ówstwa przybrze¿nego,
uniezale¿nienie przetwórstwa od sezonowoci po³owów. W celu zachowania
i modernizacji portów i przystani rybackich nast¹pi unowoczenienie istniej¹cej
infrastruktury portowej. W sektorze rybo³ówstwa bêd¹ wprowadzne nowoczesne
systemy technologiczne, organizacyjne oraz innowacyjne.
G³ówne wskaniki charakteryzuj¹ce realizacjê priorytetu 1 Strategii przedstawia
poni¿sza tabela.
UE-25
Wskaniki

Nak³ady ogó³em na dzia³alnoæ badawcz¹
i rozwojow¹ (B+R) w % PKB

Priorytet I
Wzrost
konkurencyjnoci i
innowacyjnoci
gospodarki

Wartoæ wskanika w roku
bazowym (2005)

Polska
Zak³adana wartoæ
wskanika
2010
2015

1,9 (2004)

0,56 (2004)

1,5

2,0

Udzia³ podmiotów gospodarczych
w nak³adach na dzia³alnoæ B+R (%)
Udzia³ produktów wysokiej oraz
redniowysokiej techniki w produkcji
sprzedanej w przemyle2) (%)

54,3 (2003)1)

22,6 (2004)

30

40

.

30,1 (2004)

35

40

Eksport towarów na 1 mieszkañca 
tys. EUR

6,5 (2004)

1,9

3,5

4,9

Wydajnoæ pracy na 1 pracuj¹cego
(UE25=100)

100

62,7

70,0
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Liczba patentów udzielonych rezydentom
polskim (na 1 mln mieszkañców) 3)
Wydatki na technologie informacyjne
i telekomunikacyjne w % PKB
Liczba ³¹czy szerokopasmowych
odniesiona do liczby ludnoci (%)

ród³o: Polska  o ile nie zaznaczono inaczej - dane G³ównego Urzêdu Statystycznego, Ministerstwa Finansów i Eurostat;
UE-25  Eurostat.
1)
2)
3)
4)

Udzia³ przemys³u; dla Polski  27,0.
W przedsiêbiorstwach sekcji przetwórstwo przemys³owe, o liczbie pracuj¹cych powy¿ej 49 osób.
Dla Polski  krajowe, udzielone przez Urz¹d Patentowy RP.
Zg³oszonych do Europejskiego Urzêdu Patentowego (EPO) lub w ramach Uk³adu o Wspó³pracy Patentowej (PCT);
dla Polski  3,1.
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PRIORYTET

2

Poprawa stanu infrastruktur y technicznej i spo³ecznej

W celu przyspieszenia wzrostu gospodarczego i podniesienia poziomu ¿ycia
mieszkañców, Polska musi wykonaæ ogromny wysi³ek zbudowania b¹d
zmodernizowania niezbêdnej infrastruktury warunkuj¹cej prowadzenie
konkurencyjnej dzia³alnoci przez przedsiêbiorców oraz osi¹gniêcie przez obywateli
europejskiego poziomu cywilizacyjnego. Na jakoæ ¿ycia wp³ywa te¿ dostêp do us³ug
spo³ecznych i ich poziom.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Istotnymi uwarunkowaniami przyspieszania rozwoju i podnoszenia
konkurencyjnoci gospodarki s¹ dostêpnoæ i stan infrastruktury. Infrastruktura
techniczna kraju wymaga obecnie modernizacji i rozbudowy, aby mo¿liwe by³o
umacnianie spójnoci spo³eczno-gospodarczej kraju, a tak¿e dyfuzja rozwoju
z orodków o wiêkszym znaczeniu na obszary s³abiej rozwiniête. Ukierunkowane,
uwzglêdniaj¹ce obecny i przysz³y stan rodowiska, wspieranie procesów
inwestycyjnych pozwoli na realizacjê idei zrównowa¿onego rozwoju i spo³eczeñstwa informacyjnego, a tak¿e przyczyni siê do podniesienia standardu ¿ycia
mieszkañców. Umo¿liwi to równie¿ podniesienie atrakcyjnoci kraju dla
inwestorów zewnêtrznych. Dziêki rozwojowi infrastruktury transportowej
i zwiêkszeniu dostêpnoci mieszkañ mo¿liwe bêdzie podnoszenie mobilnoci
spo³eczeñstwa, co z kolei powinno przyczyniæ siê do stopniowego redukowania
regionalnych dysproporcji w poziomie bezrobocia. Dlatego te¿ przewiduje siê
kszta³towanie warunków dla rozwoju inwestycji w infrastrukturê transportow¹,
energetyczn¹, teleinformatyczn¹, ochronê rodowiska, a tak¿e w mieszkalnictwo.

Modernizacja
i rozbudowa
infrastruktury
wymogiem
gospodarczym
i cywilizacyjnym

a) Infrastruktura transportowa
G³ównym celem wspierania inwestycji w infrastrukturê transportow¹ bêdzie
optymalizacja i podniesienie jakoci systemu transportowego kraju,
z uwzglêdnieniem kosztów zewnêtrznych dzia³alnoci transportowej, ponoszonych
przez spo³eczeñstwo i gospodarkê, w tym kosztów zwi¹zanych z oddzia³ywaniem
transportu na rodowisko i zdrowie. Optymalizacji funkcjonowania systemu
transportowego s³u¿yæ bêdzie d¹¿enie do jego zintegrowania w uk³adzie ga³êziowym
i terytorialnym, jak równie¿ podniesienie parametrów eksploatacyjnych sieci
transportowych. Zmniejszanie uci¹¿liwoci transportu dla rodowiska bêdzie
uzyskiwane poprzez wspieranie alternatywnych form transportu wobec transportu
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drogowego i lotniczego, jak równie¿ wyprowadzanie ruchu pojazdów poza tereny
gêsto zamieszkane, realizacjê towarzysz¹cych obiektów i urz¹dzeñ ochronnych oraz,
w przypadku nowych obiektów infrastrukturalnych, poprzez dobór najmniej
koliduj¹cych z potrzeb¹ ochrony rodowiska miejsc ich lokalizacji i tras przebiegu.
Priorytetem bêdzie zapewnienie dostêpnoci komunikacyjnej Polski, jej
regionów, a szczególnie g³ównych orodków gospodarczych. W tym celu akcent
zostanie po³o¿ony na powi¹zanie g³ównych orodków gospodarczych w Polsce
sieci¹ nowoczesnych korytarzy transportowych, zapewnienie im po³¹czeñ
z miêdzynarodow¹ sieci¹ transportow¹ oraz na zapewnieniu dostêpnoci
komunikacyjnej do tych orodków gospodarczych dla terenów je otaczaj¹cych,
szczególnie dla obszarów wiejskich.

Konieczna jest
budowa sieci
autostrad i dróg
ekspresowych

W transporcie drogowym zapewniona zostanie przede wszystkim ci¹g³oæ ruchu
pomiêdzy g³ównymi orodkami na trasach tranzytowych poprzez budowê spójnej
sieci autostrad i dróg ekspresowych, w szczególnoci w ramach systemu TEN-T,
a tak¿e modernizacjê i poprawê parametrów eksploatacyjnych sieci dróg
stanowi¹cych po³¹czenie z tym systemem. Pozwoli to w pe³ni w³¹czyæ Polskê
w europejski system drogowy. Poprawiony zostanie te¿ stan techniczny istniej¹cej
infrastruktury drogowej, który stanowi obecnie istotn¹ barierê rozwoju. Zwiêkszana
bêdzie nonoæ dróg krajowych zgodnie z wymogami UE. W coraz wiêkszym stopniu
drogi krajowe i tranzytowe bêd¹ wyprowadzane poza miasta poprzez budowê
obwodnic. Uzupe³nieniem bêd¹ inwestycje rozwojowe i modernizacyjne
podejmowane przez samorz¹dy wszystkich szczebli.

Poprawa
bezpieczeñstwa
drogowego

W³aciwe zaprojektowanie nowych i modernizacyjnych przedsiêwziêæ
w tym obszarze, z pe³nym respektowaniem odpowiednich przepisów prawa oraz
wykorzystaniem dobrych praktyk zagranicznych i krajowych, powinno znacz¹co
przyczyniæ siê do poprawy bezpieczeñstwa na drogach i w jak najmniejszym
mo¿liwym stopniu zagroziæ rodowisku. Równolegle z rozwojem infrastruktury
prowadzone byæ musz¹ dzia³ania prewencyjne zapewniaj¹ce poprawê przestrzegania
przepisów o bezpieczeñstwie ruchu drogowego oraz dzia³ania wspieraj¹ce
ratownictwo.
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Poprawie bezpieczeñstwa, likwidacji w¹skich garde³ i polepszeniu jakoci ¿ycia
mieszkañców bêd¹ s³u¿yæ tak¿e inwestycje w systemy transportu publicznego,
zwiêkszaj¹ce rolê tego transportu jako alternatywy dla motoryzacji indywidualnej,
zw³aszcza w aglomeracjach. Istotne tu bêdzie m.in. wprowadzanie zintegrowanych
systemów zarz¹dzania ruchem preferuj¹cych transport publiczny, tworzenie
zintegrowanych wêz³ów transportowych i zintegrowanych planów rozwoju
transportu miejskiego, jak równie¿ budowa i rozbudowa publicznego transportu
szynowego (metra, szybkich kolei miejskich, szybkich tramwajów, sieci kolejek
podmiejskich) oraz rozwi¹zañ publicznego dostêpu do lotnisk. W transporcie
publicznym poprawione bêd¹: standard i stan bezpieczeñstwa oraz dostêpnoæ
dla osób starszych i niepe³nosprawnych, m.in. poprzez unowoczenienie
i dostosowanie taboru. Istotn¹ i piln¹ kwesti¹ jest równie¿ uregulowanie w³asnoci
gruntów przeznaczanych na drogi publiczne.
Zwiêkszenie udzia³u kolei w przewozach pasa¿erskich i towarowych wymaga
znacz¹cego podniesienia jakoci us³ug kolei, zw³aszcza w wietle bliskiego otwarcia
tego sektora na siln¹ presjê konkurencyjn¹ w ramach Jednolitego Rynku
Europejskiego. Dlatego te¿ bêd¹ wspierane inwestycje umo¿liwiaj¹ce podniesienie
parametrów eksploatacyjnych g³ównych tras przewozowych, w tym zwiêkszanie
mo¿liwych prêdkoci przewozów i zwiêkszenie interoperacyjnoci kolei, jak równie¿
równoleg³¹ poprawê standardu taboru. Przewiduje siê wspomaganie budowy
systemu szybkiego transportu kolejowego integruj¹cego metropolie Polski.
Inwestycje w infrastrukturê kolejow¹ bêd¹ skierowane przede wszystkim na
likwidacjê w¹skich garde³ na liniach o du¿ym natê¿eniu przewozów, tj. pomiêdzy
wiêkszymi aglomeracjami, oraz na dzia³ania odtworzeniowe i modernizacyjne.
Stymulowane bêdzie przenoszenie ruchu ciê¿kiego, niebezpiecznego dla ludzi
i rodowiska, z dróg na kolej. Wspierane te¿ bêd¹ inwestycje w infrastrukturê
transportu intermodalnego: w budowê i modernizacjê ogólnodostêpnych centrów
logistycznych, terminali kontenerowych na liniach kolejowych, w portach, a tak¿e
wdra¿anie systemów informatycznych pozwalaj¹cych na ledzenie ³adunków
i obs³ugê centrów logistycznych. Przewiduje siê wdro¿enie systemu nowoczesnej
³¹cznoci kolejowej GSM-R i systemów zarz¹dzania ruchem kolejowym (ERTMS).
W miarê mo¿liwoci i przy uwzglêdnieniu racjonalnoci ekonomicznej czynione
bêd¹ równie¿ starania na rzecz zachowania subregionalnych po³¹czeñ kolejowych.

Lepiej
wykorzystaæ
przewozy
kolejowe

W dziedzinie transportu drog¹ wodn¹ realizowana bêdzie koncepcja autostrad
morskich i wzmocnienia znaczenia portów. Powstrzymaniu regresu w transporcie

Wykorzystaæ
transport morski
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morskim pos³u¿y podniesienie atrakcyjnoci polskich portów (g³ównie poprzez
doinwestowanie infrastruktury portowej, zapewnienie sprawnego dostêpu
drogowego i kolejowego do portów morskich, poprawê zarz¹dzania logistyk¹),
odnowa floty, przyspieszenie procesów restrukturyzacji. Wzmocnienie roli orodków
portowych bêdzie nastêpowa³o równie¿ poprzez rozwój us³ug oko³oportowych.
Ze wzglêdu na du¿e przyrodnicze i gospodarcze znaczenie ekosystemów morskich,
a tak¿e ze wzglêdu na ich wysok¹ podatnoæ na degradacjê, w dzia³aniach tych
szczególna uwaga zostanie zwrócona na minimalizowanie mo¿liwych negatywnych
skutków dla rodowiska. Realizowane bêd¹ tak¿e przedsiêwziêcia zmierzaj¹ce
do odnowy floty i do podniesienia udzia³u wodnego transportu ródl¹dowego
w przewozach ³adunków i w przewozach turystycznych, zw³aszcza tam, gdzie rozwój
tej formy transportu bêdzie mo¿liwy na bazie ju¿ istniej¹cego zainwestowania
hydrotechnicznego, po jego ewentualnej modernizacji lub odtworzenia.
Rozwój transportu lotniczego wi¹zaæ siê bêdzie z modernizacj¹ i rozbudow¹
infrastruktury i wyposa¿enia portów lotniczych, popraw¹ dostêpnoci transportu
lotniczego i lotnisk m.in. poprzez budowê i unowoczenienie lotnisk o znaczeniu
miêdzynarodowym, jak i regionalnych oraz infrastruktury dojazdowej. Lotniska
powinny zostaæ w³¹czone w krajow¹ i unijn¹ sieæ transportu intermodalnego,
co wymaga m.in. unowoczenienia infrastruktury nawigacyjnej. Kontynuowane
bêd¹ prace nad koncepcj¹ i realizacj¹ drugiego lotniska centralnego, zgodnie
z Programem rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urz¹dzeñ naziemnych.
Usprawnione i doinwestowane zostanie lotnicze pogotowie ratunkowe
Przyspieszeniu budowy infrastruktury transportu mo¿e sprzyjaæ wypracowanie
wspó³pracy miêdzy sektorem publicznym i prywatnym w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego.

b) Infrastruktura mieszkaniowa
Program
rozwoju
budownictwa
mieszkaniowego

Stwarzane bêd¹ bodce instytucjonalne i finansowe do inwestowania
w mieszkalnictwo. Wspierane bêd¹  przy wykorzystaniu zró¿nicowanych
instrumentów - ró¿ne formy budownictwa (w³asnociowe, spo³eczne czynszowe,
socjalne). Promowane bêd¹ inwestycje odtworzeniowe i rewitalizacyjne,
w tym wykorzystanie obiektów poprzemys³owych i innych, co pozwoli na efektywniejsze zagospodarowanie przestrzeni i infrastruktury. Równolegle podejmowane
bêd¹ dzia³ania na rzecz inwentaryzacji zasobów, w których zastosowano materia³y
niebezpieczne dla zdrowia i zastêpowania tych materia³ów nowoczesnymi.
Podniesienie atrakcyjnoci inwestycyjnej miejscowoci oraz rozwój
mieszkalnictwa uzale¿nione s¹ od eliminacji barier prawno-administracyjnych
na rzecz usprawnienia procesu inwestycyjnego, dzia³añ przyspieszaj¹cych
przyjmowanie miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania
oraz uzbrojenia terenów. Podejmowane bêd¹ zatem dzia³ania o charakterze
regulacyjnym, a tak¿e wspierane bêdzie wyposa¿anie terenów w podstawowe media,
w tym budowê sieci kanalizacyjnych, wodoci¹gowych, gazowych i energetycznych.
Zak³ada siê, ¿e inwestycje te bêd¹ prowadzone w sposób komplementarny
do modernizacji infrastruktury transportu.

c) Infrastruktura teleinformatyczna
Podnoszenie konkurencyjnoci gospodarki i wyrównywanie szans rozwojowych
polskich regionów nie jest mo¿liwe bez nowoczesnych technologii informatycznych
i szeroko dostêpnych us³ug sektora publicznego i biznesowego. Dlatego te¿ zak³ada
siê rozwijanie technik informacyjnych i komunikacyjnych. Wspierane bêd¹
przedsiêwziêcia rozwijaj¹ce ró¿ne modele komunikacji oraz szybkiego
i bezpiecznego dostêpu do internetu (zw³aszcza szerokopasmowego), a tak¿e
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tworzenie punktów dostêpu i zwiêkszanie pokrycia sieci¹ ³¹cznoci ca³ego kraju.
Liberalizacja rynku us³ug telekomunikacyjnych sprzyjaæ bêdzie zwiêkszeniu
dostêpnoci i potanieniu tych us³ug. Niezale¿nie od tego, pañstwo, administracja
rz¹dowa i samorz¹dowa bêd¹ tworzyæ punkty publicznego dostêpu do sieci.
Rozwojowi infrastruktury teleinformacyjnej administracji publicznej towarzyszyæ
bêdzie zwiêkszenie oferty i poprawa jakoci us³ug publicznych oraz rozwój
i dostêpnoæ zasobów informacyjnych administracji w formie elektronicznej.
Wspierany bêdzie rozwój infrastruktury teleinformatycznej w administracji
skarbowej oraz s¹downictwie. Rozwijany bêdzie te¿ system elektronicznego dostêpu
do us³ug medycznych i edukacyjnych. Poród wielu nowych zastosowañ, sieci¹
teleinformatyczn¹ objête zostan¹ tak¿e systemy zarz¹dzania kryzysowego i policja.

d) Infrastruktura energetyki
Tworzenie rozwi¹zañ na rzecz inwestycji i modernizacji maj¹tku wytwórczego,
przesy³owego i dystrybucyjnego w energetyce przyczyni siê do poprawy
bezpieczeñstwa energetycznego kraju. Pierwszoplanowymi zadaniami bêd¹
poprawa sprawnoci i jakoci wykorzystania g³ównych krajowych noników energii,
jakimi s¹ wêgiel kamienny i brunatny, rozwijanie innowacyjnych technologii
produkcji energii z tych paliw oraz dywersyfikacja róde³ energii, w szczególnoci
dostaw surowców energetycznych, a zw³aszcza gazu i ropy naftowej. W zwi¹zku
z tym zak³ada siê import gazu ziemnego z nowych kierunków np. nowym,
bezporednim po³¹czeniem infrastrukturalnym z³ó¿ skandynawskich z terytorium
Polski. Rozwa¿ane s¹ równie¿ inne ród³a i drogi przesy³u tego surowca, a tak¿e
ropy (np. z regionu kaspijskiego). Zak³ada siê tak¿e zwiêkszanie wydobycia gazu
krajowego oraz podjêcie dzia³añ na rzecz wdro¿enia technologii gazyfikacji wêgla
kamiennego i wytwarzania benzyny syntetycznej.

Niezbêdna
dywersyfikacja
dostaw
energetycznych

Poprawie ulegnie efektywnoæ dzia³ania przedsiêbiorstw energetycznych,
zw³aszcza w wyniku liberalizacji rynku energii. Przewiduje siê tworzenie silnych
struktur organizacyjnych firm energetycznych, zdolnych do konkurencji miêdzynarodowej. Rozwijane bêd¹ systemy przesy³owe oraz po³¹czenia transgraniczne
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poprawiaj¹ce bezpieczeñstwo energetyczne i zwiêkszaj¹ce mo¿liwoci udzia³u
w europejskim rynku energii elektrycznej. Postêpowaæ bêd¹ prace rozwojowe
i inwestycyjne w zakresie energetyki odnawialnej jako alternatywnego ród³a zasilania
gospodarki. Nast¹pi wzrost udzia³u produkcji energii pierwotnej z odnawialnych
róde³ energii (z uwzglêdnieniem uwarunkowañ rodowiskowych, w szczególnoci
przy wielkoobszarowych uprawach rolin energetycznych czy du¿ych farmach
wiatrowych).
Alternatywne
ród³a i nowe
technologie
wytwarzania

Promowane bêd¹ i wspierane finansowo nowe, ekonomicznie efektywne
technologie wytwarzania energii. W dziedzinie perspektywicznych noników
energii konieczne stanie siê rozpoczêcie dzia³añ nad wykorzystaniem energetyki
wodorowej i wytwarzaniem energii w elektrowniach atomowych. Przewiduje
siê dywersyfikacjê dostaw gazu ziemnego poprzez import gazu skroplonego LNG,
co wymaga przede wszystkim budowy terminala odbiorczego do jego roz³adunku
oraz infrastruktury potrzebnej do rozprê¿ania i wprowadzania w sieæ przesy³ow¹.
Na skutek rosn¹cego zu¿ycia gazu ziemnego niezbêdne bêdzie pilne powiêkszanie
zdolnoci magazynowania tego gazu oraz rozbudowa sieci dystrybucyjnych.

e) Infrastruktura ochrony rodowiska
Szeroka skala
potrzeb i dzia³añ
inwestycyjnych

W zakresie ochrony rodowiska wspierane bêd¹ przedsiêwziêcia zwi¹zane
z oczyszczaniem cieków, zapewnieniem wody pitnej wysokiej jakoci, zagospodarowaniem odpadów i rekultywacj¹ terenów zdegradowanych, ochron¹
powietrza, ochron¹ przed ha³asem, drganiami i wibracjami. Wspierana bêdzie
zatem budowa oczyszczalni cieków i systemów kanalizacyjnych, a tak¿e podjête
zostan¹ dzia³ania ograniczaj¹ce odprowadzanie do wód szkodliwych substancji,
w tym z rolnictwa. Wdra¿ane bêd¹ te¿ dzia³ania zmniejszaj¹ce emisje CO2, SO2,
NOx i py³ów pochodz¹cych z sektora komunalnobytowego oraz przemys³u,
zw³aszcza energetyki, jak równie¿ przedsiêwziêcia termomodernizacyjne.
Po¿¹dane jest przygotowanie i wdro¿enie wieloletnich programów rozwoju
bran¿, przy zapewnieniu utrzymania lub redukcji emisji CO2 na poziomie
uwzglêdniaj¹cym potrzeby rozwojowe kraju i zobowi¹zania miêdzynarodowe.
Przewiduje siê tak¿e wsparcie tworzenia nowoczesnych systemów utylizacji
odpadów. Ze wsparciem publicznym realizowane te¿ bêd¹ przedsiêwziêcia
z dziedziny ochrony przyrody i ró¿norodnoci biologicznej, w tym tworzenia
europejskiej sieci obszarów chronionych NATURA 2000, ochrony i kszta³towania
krajobrazu, a ponadto rozwój parków narodowych i krajobrazowych jako wyraz
dba³oci o zachowanie dziedzictwa przyrody. Promowane bêd¹ równie¿
dzia³ania z zakresu ochrony przed katastro-fami naturalnymi (zw³aszcza
powodziami i ich skutkami), w tym o charakterze prawnym i organizacyjnym,
oraz zagro¿eniami technologicznymi, jak te¿ dotycz¹ce zwiêkszania zasobów
lenych. Techniczne dzia³ania w zakresie ochrony przeciwpo-wodziowej bêd¹
obejmowaæ przede wszystkim inwestycje modernizacyjne i odtworzeniowe,
a tak¿e rozwój ma³ej, sztucznej retencji oraz budowy polderów. Bêd¹ one stanowiæ
niezbêdne uzupe³nienie dzia³añ dotycz¹cych retencji naturalnej.

INFRASTRUKTURA SPO£ECZNA
Us³ugi spo³eczne
kszta³tuj¹ jakoæ
kapita³u ludzkiego

SRK
46

Podnoszenie poziomu ¿ycia mieszkañców oznacza, poza inwestycjami
w infrastrukturê techniczn¹, równie¿ koniecznoæ zapewniania wystarczaj¹cego
dostêpu do edukacji, us³ug zdrowotnych, opiekuñczych i socjalnych, us³ug
zwi¹zanych z administracj¹ i wymiarem sprawiedliwoci, a tak¿e infrastruktury
do wykorzystania czasu wolnego. Infrastruktura us³ug spo³ecznych, rozumiana
zarówno jako infrastruktura fizyczna, jak i jakoæ wiadczonych us³ug, s³u¿y
kszta³towaniu jakoci kapita³u ludzkiego.

a) Infrastruktura edukacji
Dla zapewnienia dobrej jakoci edukacji konieczna jest kompetentna kadra,
skuteczne zarz¹dzanie, system ewaluacji oraz odpowiednia baza materialna
na wszystkich poziomach kszta³cenia, zarówno w odniesieniu do podmiotów
publicznych, jak i niepublicznych placówek edukacyjnych.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej podporz¹dkowana
bêdzie zapewnieniu równego dostêpu do edukacji dobrej jakoci, zw³aszcza
dzieciom i m³odzie¿y ze wsi i ma³ych miast. Dzia³ania te musz¹ jednak
uwzglêdniaæ zmiany demograficzne i zwi¹zan¹ z nimi koniecznoæ spo³ecznoekonomicznej optymalizacji sieci szkolnej (rozumianej szerzej ni¿ jedynie
likwidacja ma³ych szkó³). Dla poprawy dostêpnoci konieczna bêdzie wiêc
rozbudowa obiektów socjalno-bytowych (internatów, sto³ówek, wietlic)
oraz usprawnienie systemu dowozu dzieci i m³odzie¿y do szkó³. Kolejnym
kierunkiem rozwoju infrastruktury owiaty bêdzie stworzenie warunków
dla kszta³cenia zawodowego, w tym praktycznego oraz upowszechnienie
uczenia siê przez ca³e ¿ycie.

Zwiêkszyæ
dostêpnoæ
do edukacji

Ponadto rozbudowa infrastruktury w owiacie bêdzie ukierunkowana
na upowszechnienie edukacji przedszkolnej, tak w miecie, jak i na terenach
wiejskich.
Poprawiany bêdzie stan techniczny szkó³ i placówek owiaty, ich wyposa¿enie
w rodki dydaktyczne oraz inne wyposa¿enie niezbêdne do prowadzenia procesu
dydaktycznego (w tym internet, multimedia). Rozbudowywana bêdzie baza
sportowa.

Poprawiæ
wyposa¿enie
szkó³

Przebudowa systemu edukacji bêdzie mieæ równie¿ na celu ograniczenie barier
finansowych dostêpu do owiaty. W zwi¹zku z tym podejmowane bêd¹ dzia³ania
s³u¿¹ce m.in. obni¿aniu kosztów nabywania podrêczników i rodków
dydaktycznych oraz rozwijaniu systemów stypendialnych.
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W celu poprawy jakoci kszta³cenia konieczne jest opracowanie i wdro¿enie
skutecznego systemu oceny jakoci pracy szkó³ i nauczycieli wraz z modyfikacj¹
systemu awansu zawodowego w owiacie, która s³u¿y³aby promowaniu dobrego
nauczania.

b) Infrastruktura ochrony zdrowia i socjalna
Poprawiæ bazê
i funkcjonowanie
systemu ochrony
zdrowia

Infrastruktura
ratownictwa
medycznego

Zak³ada siê poprawê efektywnoci funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
i dostosowanie opieki zdrowotnej do dynamiki d³ugookresowych trendów
demograficznych. Dzia³anie te, po³¹czone z promocj¹ zdrowego stylu ¿ycia, zmierzaj¹
do zapewnienia poprawy stanu zdrowia spo³eczeñstwa w stopniu zmniejszaj¹cym
dystans istniej¹cy pomiêdzy Polsk¹ a rednim poziomem stanu zdrowia ludnoci
w Unii Europejskiej. W tym celu przewiduje siê m.in. lepsze wykorzystanie istniej¹cej
infrastruktury ochrony zdrowia i jej sta³e unowoczenianie, zarówno podmiotów
publicznych, jak i poprzez rozwój placówek niepublicznych. Wspierane bêd¹
inwestycje podnosz¹ce jakoæ i konkurencyjnoæ wiadczenia us³ug zdrowotnych
(m.in. modernizacja placówek wiadcz¹cych us³ugi medyczne, zakup nowoczesnego
sprzêtu diagnostycznego, leczniczego i rehabilitacyjnego) i ich dostêpnoæ
dla wszystkich obywateli (w tym poprzez sprawny system informacji i transportu).
Pomocne mo¿e byæ udoskonalanie systemu informacyjnego w s³u¿bie zdrowia,
w tym zbudowanie ogólnopolskiego, elektronicznego rejestru us³ug medycznych,
który pomóg³by równie¿ zracjonalizowaæ wydatki sektora. Budowa, rewitalizacja
i wyposa¿anie sieci placówek ochrony zdrowia i sieci szpitali powinny byæ
dostosowane do trendów chorobowoci i zachorowalnoci spo³eczeñstwa
oraz do rozwoju metod leczenia i uwzglêdniaæ racjonalnoæ ekonomiczn¹,
jak równie¿ do koncepcji zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego.
Sprzyjaæ temu bêd¹ m.in. inwestycje w infrastrukturê ratownictwa medycznego,
w tym w nowoczesne systemy komunikacyjno-informatyczne. Konieczne jest tak¿e
kontynuowanie istniej¹cych oraz opracowanie i wdro¿enie nowych narodowych
programów walki z chorobami cywilizacyjnymi. Przewiduje siê równie¿ wzmocnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami oraz profilaktyki chorób
zawodowych.

Poprawa stanu zdrowia spo³eczeñstwa bêdzie mieæ korzystny wp³yw na konkurencyjnoæ polskiej gospodarki, a w rezultacie na relatywne zmniejszenie obci¹¿eñ
dla finansów publicznych.
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Niezbêdne s¹ te¿ inwestycje w obiekty s³u¿¹ce wiadczeniu us³ug spo³ecznych
dla osób starszych, niepe³nosprawnych i dzieci oraz osób dotkniêtych patologiami
spo³ecznymi (takimi jak alkoholizm czy narkomania). Równolegle konieczne s¹
dzia³ania na rzecz wzmocnienia zasobów kadrowych tych placówek. Pozwoli to
podnieæ dostêpnoæ us³ug spo³ecznych i ich jakoæ oraz zmniejszyæ skalê
wystêpuj¹cego w kraju zjawiska wykluczenia spo³ecznego. Wi¹¿e siê z tym zadanie
ograniczenia problemu bezdomnoci. Stwarzane bêd¹ warunki (w³¹czaj¹c w to bazê
materialn¹) dla osób wykluczonych do powrotu do samodzielnoci i aktywnoci
zawodowej, a tak¿e pe³nego dostêpu do us³ug edukacyjnych.

Potrzebne
inwestycje
w obiekty us³ug
spo³ecznych

c) Infrastruktura kultury, turystyki i sportu
Wspierana bêdzie budowa i modernizacja obiektów kultury na poziomie
ogólnokrajowym, lokalnym i regionalnym (w tym dla dzieci i m³odzie¿y), które
pozwalaj¹ upowszechniaæ dobra kultury oraz umacniaæ to¿samoæ narodow¹,
a tak¿e wiêzi w ramach spo³ecznoci lokalnych przez pielêgnowanie i promocjê
ich dziedzictwa. Dzia³aniem mog¹cym poprawiæ wizerunek naszego kraju na wiecie
jest wspieranie i promocja wybitnych twórców narodowych oraz znacz¹cych dzie³
i produktów kultury polskiej. Szczególn¹ rolê w krzewieniu kultury na najwy¿szym
jakociowo poziomie bêd¹ mieæ placówki o statusie narodowym. Nowoczesne,
dostosowane do wspó³czesnego konsumenta obiekty przyczyni¹ siê do promocji
kultury narodowej i wiatowej oraz pos³u¿¹ integracji i wymianie miêdzynarodowej,
a ponadto przyczyni¹ siê do uzupe³nienia oferty turystycznej i zagospodarowania
czasu wolnego mieszkañców. Równolegle z budow¹ nowych obiektów kultury
bêd¹ rozwijane dzia³ania nakierowane na zachowanie, ochronê i rewitalizacjê
materialnego dziedzictwa kulturowego, poprzez renowacjê, konserwacjê,
adaptacjê obiektów zabytkowych dla celów kulturalnych i turystycznych, a tak¿e
wdro¿enie systemu monitoringu i zabezpieczeñ tych obiektów. Dzia³ania te bêd¹
dotyczyæ równie¿ obiektów kultu religijnego. Bezporednia dostêpnoæ
do obiektów kultury powinna iæ w parze z tworzeniem przestrzeni wirtualnego
dostêpu do polskich zasobów kulturowych. Mo¿liwe to bêdzie dziêki propagowaniu w sieci internetowej informacji o ofertach turystycznych i edukacji
kulturalnej.

Inwestycje
w obiekty kultury
promocj¹ Polski

Wspierane bêd¹ te¿ dzia³ania na rzecz infrastruktury turystycznej. Polskie
miejscowoci, aby funkcjonowaæ i konkurowaæ na rynku turystycznym, musz¹
mieæ bogaty wachlarz us³ug wymagaj¹cych powstania lub rozbudowy obiektów
bazy: noclegowej, gastronomicznej, konferencyjno-kongresowej, infrastruktury
rekreacyjnej i rozrywkowej. Ponadto przewiduje siê budowê obiektów o charakterze turystyczno-rekreacyjnym na terenie uzdrowisk, zagospodarowanie na cele
turystyczne obiektów i terenów poprzemys³owych i powojskowych. Rozwijane
bêd¹ kompleksowe szlaki turystyczne rozumiane jako zespó³ bazy noclegowej,
gastronomicznej, informacyjnej oraz infrastruktury towarzysz¹cej (paraturystycznej), w tym np. wypo¿yczalni sprzêtu turystycznego, skupionej wokó³
atrakcji turystycznych tworz¹cych rdzeñ szlaku. Polska dysponuje zró¿nicowanymi,
a czêsto unikatowymi w skali europejskiej walorami przyrodniczymi, które mog¹
staæ siê podstaw¹ rozwoju turystyki specjalistycznej, jak i powszechnej (siedliska
ptaków, zwierzyny, obszary lene, jeziora, góry). Jednym z podstawowych
czynników rozwoju turystyki jest jednak dostêpnoæ terenów i obiektów,
a to zale¿y przede wszystkim od stanu infrastruktury transportu.

Inwestycje
i wsparcie
dla turystyki

Jednoczenie wspomagane bêdzie upowszechnianie sportu jako istotnego
czynnika podnoszenia poziomu kondycji fizycznej oraz przeciwdzia³ania
negatywnym zjawiskom i patologiom spo³ecznym. Tworzenie nowych oraz
modernizacja istniej¹cych obiektów sportowych i rekreacyjnych dostêpnych

Rozwój sportu
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dla obywateli bêdzie poszerzaæ mo¿liwoci aktywnego spêdzenia wolnego czasu
i promocji zdrowego trybu ¿ycia. Zwiêkszany bêdzie równie¿ dostêp osób
niepe³nosprawnych do ró¿nych form aktywnoci sportowej i rekreacyjnej. W sferze
sportu wyczynowego tworzone bêd¹ warunki organizacyjne i finansowe
do powstawania nowych klubów przy kontynuacji dzia³alnoci ju¿ istniej¹cych.
Poniewa¿ za naturalny kierunek sportu wyczynowego uznaje siê jego profesjonalizacjê, doskonalone bêd¹ przyjête rozwi¹zania organizacyjne i finansowe
odnosz¹ce siê do rozwoju sportu profesjonalnego. Dope³nieniem tego typu
przedsiêwziêæ bêdzie budowa nowoczesnych obiektów sportowych rangi
narodowej. Znacz¹c¹ rolê w rozwoju sportu mog¹ odegraæ inicjatywy samorz¹dowe
oraz dzia³aj¹cych w tych obszarach organizacji spo³ecznych i wspieraj¹cych.
Niektóre wskaniki charakteryzuj¹ce realizacjê priorytetu 2 Strategii przedstawia
poni¿sza tabela.
UE-25
Wskaniki

Priorytet II
Poprawa stanu
infrastruktury
technicznej
i spo³ecznej

Wartoæ wskanika w roku
bazowym (2005)

Polska
Zak³adana wartoæ
wskanika
2010
2015

£¹czna d³ugoæ dróg ekspresowych (km)

x

258

901

2890

£¹czna d³ugoæ autostrad (km)

x

552

1629

1913

Energoch³onnoæ gospodarki (kg paliwa
umownego na 1 EUR PKB w c. 2000 r.)

.

0,27

0,24

0,20

Udzia³ energii elektrycznej ze róde³
odnawialnych w ogólnym jej zu¿yciu (%)

13,7 (2004)

2,6

7,5

9,0

17 (2003)
24 (2003)

36 (2003)
21 (2003)

22
17

15
15

Recykling odpadów opakowaniowych
(% ogó³u wprowadzonych opakowañ)

.

28,3 (2004)

min. 38

55-80

Odsetek mieszkañców obs³ugiwanych
przez oczyszczalnie cieków

.

60

75

85

Emisje zanieczyszczeñ powietrza
(kg na mieszkañca)
 SO2
- NOx

Zgony z powodu chorób uk³adu kr¹¿enia
(liczba na 100 tys. mieszkañców)

.

442

400

380

Turyci zagraniczni (przyjazdy w mln osób)

.

15,2

18,3

22,0

ród³o: Polska  o ile nie zaznaczono inaczej - dane G³ównego Urzêdu Statystycznego, Ministerstwa Finansów i Eurostat;
UE-25  Eurostat.
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PRIORY TET

3

Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakoci

Efektywne wykorzystanie zasobów pracy powinno wspieraæ wzrost gospodarczy
oraz zmniejszanie dysproporcji w rozwoju regionalnym. Wzrost zatrudnienia jest
podstawowym czynnikiem zmniejszania zagro¿enia napiêciami i niespójnoci¹
spo³eczn¹.
Polska potrzebuje utworzenia, w mo¿liwie krótkim czasie, du¿ej liczby nowych
miejsc pracy o wysokiej jakoci, szczególnie dla osób m³odych i wykszta³conych.
Takie miejsca pracy mog¹ powstaæ w przemyle i przede wszystkim w us³ugach.
Ponadto potrzebne s¹ dzia³ania, które pozwol¹ osobom w wieku powy¿ej 50 lat
na pozostanie na rynku pracy. Konieczne s¹ zdecydowane dzia³ania na rzecz
podniesienia poziomu wykszta³cenia osób o niskich kwalifikacjach, które nie s¹
aktywne zawodowo, b¹d s¹ zagro¿one utrat¹ pracy oraz stworzenia dla tej grupy
wiêkszych mo¿liwoci zatrudnienia.
Kluczowe dla wzrostu zatrudnienia s¹ uwarunkowania makroekonomiczne
a zw³aszcza trwa³y, wysoki wzrost gospodarczy, stabilnoæ pieni¹dza oraz wysokie
tempo inwestycji. Podstawowe uwarunkowania mikroekonomiczne, to przede
wszystkim rozwój przedsiêbiorczoci wspierany likwidacj¹ barier administracyjnoorganizacyjnych oraz stabilnoci¹ zasad prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
i elastycznymi mechanizmami p³acowymi, jak te¿ wzrost dostêpu do kapita³u,
szczególnie dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw.

Uwarunkowania
makroekonomiczne
kluczowe
dla wzrostu
zatrudnienia

Realizacji jednego z najwa¿niejszych zadañ pañstwa, jakim jest wzrost zatrudnienia,
s³u¿yæ bêd¹ nastêpuj¹ce dzia³ania:

a) Tworzenie warunków sprzyjaj¹cych przedsiêbiorczoci
i zmniejszanie obci¹¿eñ pracodawców
Przedsiêbiorczoci sprzyja likwidacja wszelkich barier organizacyjnoadministracyjnych prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej oraz wprowadzenie
u³atwieñ dla osób j¹ rozpoczynaj¹cych. Dla podejmowania decyzji o prowadzeniu
dzia³alnoci gospodarczej oraz o zwiêkszaniu zatrudnienia niezbêdne jest
zapewnienie stabilnoci otoczenia regulacyjnego. Wa¿nym rozwi¹zaniem
usprawniaj¹cym kontakty przedsiêbiorca-urz¹d jest wdra¿anie interaktywnych
us³ug administracji elektronicznej (e-administracja).
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Obni¿anie
pozap³acowych
kosztów pracy

Podejmowane dzia³ania ukierunkowane bêd¹ na uproszczenie procedur
i obni¿enie kosztów zak³adania i prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
oraz doradztwo, zw³aszcza dla osób po raz pierwszy j¹ rozpoczynaj¹cych.
Zasadniczym wyzwaniem jest stworzenie warunków dla wiêkszej op³acalnoci
zatrudniania pracowników. Wymaga to przede wszystkim stopniowego obni¿ania
pozap³acowych kosztów pracy, szczególnie w ramach zobowi¹zañ nak³adanych
na pracodawcê przez system podatkowy i ubezpieczeniowy.
Obni¿anie kosztów zatrudnienia sprzyjaæ bêdzie ograniczeniu zasiêgu tzw. szarej
strefy i przesuniêciu czêci zasobów pracy do legalnego zatrudnienia.

b) Upowszechnienie elastycznych form zatrudnienia oraz wzrost
mobilnoci zasobów pracy
Promowaæ
elastyczne
i alternatywne
formy zatrudnienia

Tworzenie nowych miejsc pracy wymaga m.in. promowania i zastosowania
na wiêksz¹ ni¿ dot¹d skalê elastycznych i alternatywnych form zatrudnienia
(samozatrudnienie, praca na czêæ etatu, praca tymczasowa, sezonowa, telepraca
i in.) oraz organizacji czasu i warunków pracy. Podejmowane dzia³ania zmierzaæ
bêd¹ do wdro¿enia bardziej racjonalnych rozwi¹zañ prawnych, sprzyjaj¹cych
³atwiejszemu dysponowaniu zasobami pracy w dostosowaniu do sytuacji
ekonomicznej pracodawcy i wymagañ rynku pracy, a tak¿e uwzglêdniaj¹cych
specyfikê funkcjonowania ma³ych przedsiêbiorstw. Realizacja tych dzia³añ wymagaæ
bêdzie cis³ej wspó³pracy z partnerami spo³ecznymi i wypracowania z nimi
mechanizmów przeciwdzia³aj¹cych rozszerzaniu siê pracy op³acanej poni¿ej
poziomu wynagrodzenia minimalnego oraz degradacji jakociowej miejsc pracy.
Istotnym warunkiem dla szerszego zastosowania elastycznych i alternatywnych
form zatrudnienia jest zapewnienie powszechnego i taniego dostêpu do internetu.
Wyzwaniem bêdzie równie¿ tworzenie warunków do wzrostu mobilnoci
zawodowej, m.in. poprzez szersze uczestnictwo pracowników w kszta³ceniu
ustawicznym oraz umo¿liwienie pracownikom i osobom poszukuj¹cym pracy
wielokrotn¹ zmianê zawodu i specjalnoci.

Zwiêkszanie
mobilnoci
zawodowej

Warunkiem niezbêdnym dla zwiêkszenia mobilnoci zasobów rynku pracy jest
te¿ sprawny i wydajny transport publiczny, umo¿liwiaj¹cy podejmowanie pracy
poza miejscem zamieszkania oraz optymalizuj¹cy czas dojazdu do niej. Równie istotna
jest aktywna polityka mieszkaniowa, u³atwiaj¹ca pod¹¿anie zasobów pracy za prac¹.

.
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Zwiêkszaniu mobilnoci sprzyjaæ bêdzie, wprawdzie trudny do osi¹gniêcia,
odpowiedni poziom wynagrodzeñ, u³atwiaj¹cy podjêcie decyzji o pracy poza
miejscem zamieszkania.

c) Inicjatywy na rzecz równoci szans na rynku pracy
Wa¿nym zadaniem jest opracowanie i realizacja d³ugookresowych programów
przywracania na rynek pracy osób pozostaj¹cych poza nim (w tym zw³aszcza
d³ugotrwale bezrobotnych), ze szczególnym uwzglêdnieniem programów
aktywizacji osób z grup znajduj¹cych siê w trudniejszej sytuacji na rynku pracy,
tj. m³odzie¿y-absolwentów, kobiet, osób powy¿ej 50. roku ¿ycia, osób niepe³nosprawnych.

Programy
aktywizacji
zawodowej

Szczególne znaczenie ma wzrost mo¿liwoci zatrudniania kobiet, zw³aszcza
na rynku us³ug, co - bior¹c pod uwagê ich przeciêtnie wy¿szy poziom wykszta³cenia
- powinno byæ korzystne dla podmiotów gospodarczych.
Aktywizacja bezrobotnych i zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym
dokonywaæ siê bêdzie m.in. poprzez zwiêkszenie dostêpnoci oraz wzbogacenie
form i metod porednictwa pracy, a tak¿e wiêksz¹ dostêpnoæ do us³ug poradnictwa
zawodowego. Du¿e znaczenie mieæ bêd¹ inicjatywy na rzecz przekwalifikowania
zawodowego.
Wzmocniony zostanie udzia³ sektora ekonomii spo³ecznej  organizacji
pozarz¹dowych w procesie zatrudnienia, m.in. poprzez takie dzia³ania jak: realizacja
programów wspierania zatrudnienia oraz promocja organizacji pozarz¹dowych
jako pracodawców, a tak¿e ³¹czenie zatrudnienia w organizacjach pozarz¹dowych
ze wsparciem grup zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym. Realizowane bêd¹,
przy jak najszerszym udziale organizacji pozarz¹dowych, programy zatrudnienia
socjalnego i przedsiêbiorstw spo³ecznych.

Organizacje
pozarz¹dowe
jako
pracodawcy

W wiêkszym stopniu wykorzystane bêd¹ równie¿ mo¿liwoci kreowania miejsc
pracy w ramach dzia³alnoci prorodowiskowej, jak np. rolnictwo ekologiczne,
ochrona przyrody i krajobrazu, ekoturystyka, alternatywna energetyka (tzw. zielone
miejsca pracy).

Zielone
miejsca pracy
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Podniesieniu atrakcyjnoci osób m³odych na rynku pracy s³u¿yæ bêd¹ adresowane
do nich programy aktywizacji zawodowej (sta¿e, szkolenia, poradnictwo zawodowe),
które obejm¹ wiêksz¹ ni¿ dot¹d czêæ m³odzie¿y. Wa¿nym elementem aktywizacji
tej grupy bêdzie równie¿ promowanie przedsiêbiorczoci i stworzenie ludziom
m³odym wiêkszych mo¿liwoci zak³adania w³asnych firm. W tym celu rozwijana
bêdzie m.in. sieæ instytucji inkubuj¹cych przedsiêbiorczoæ, zak³adanych
w rodowiskach szkó³ wy¿szych, stowarzyszeñ gospodarczych i organizacji
pozarz¹dowych.
£¹czenie funkcji
zawodowych
i rodzinnych

Istotne bêdzie tworzenie warunków dla ³¹czenia funkcji zawodowych
i rodzinnych poprzez m.in. wprowadzenie mechanizmów u³atwiaj¹cych zatrudnianie
w niepe³nym wymiarze czasu pracy, uelastycznienie warunków organizacyjnych
pracy dla osób wychowuj¹cych ma³e dzieci lub maj¹cych pod opiek¹ osoby
zale¿ne (mo¿liwoæ pracy w domu). Oprócz wykorzystania elastycznych form
zatrudnienia i organizacji pracy wa¿ne jest zapewnienie powszechnego dostêpu
do taniej i dobrej jakociowo opieki nad dzieæmi lub osobami zale¿nymi.
Ponadto wskazane jest stopniowe wprowadzanie elementów prorodzinnych
w systemie podatkowym, tak by zachêca³y one przedsiêbiorców do zatrudniania
osób wychowuj¹cych dzieci lub maj¹cych pod opiek¹ osoby zale¿ne.
W polityce utrzymania zatrudnienia osób z grupy 50+ istotne bêdzie
kontynuowanie reform emerytalnych wraz z ograniczeniem zachêt
instytucjonalnych do wczeniejszego przechodzenia na emeryturê, zwiêkszenie
efektywnoci profilaktyki zdrowotnej, jak te¿ promowanie utrzymywania
zatrudnienia osób z tej grupy w przedsiêbiorstwach. Kontynuowane bêd¹
dzia³ania uzupe³niaj¹ce lub podnosz¹ce kwalifikacje zawodowe i kompetencje,
skierowane na lepsze wykorzystanie dowiadczenia zawodowego.

Praca dla
niepe³nosprawnych

Wa¿nym zagadnieniem jest równie¿ u³atwianie niepe³nosprawnym dostêpu
do rynku pracy. Z jednej strony, podejmowane bêd¹ dzia³ania na rzecz u³atwienia
osobom niepe³nosprawnym zdobywania kwalifikacji, przydatnych na rynku
pracy, a z drugiej strony - doskonalone bêd¹ mechanizmy zachêcaj¹ce
pracodawców do zatrudniania osób niepe³nosprawnych. Du¿¹ rolê w integracji
zawodowej osób niepe³nosprawnych pe³ni rehabilitacja zdrowotna i spo³eczna.
Rozbudowywane i wspierane bêd¹ w zwi¹zku z tym instytucje zapewniaj¹ce
ten rodzaj rehabilitacji. Istotnym warunkiem u³atwienia niepe³nosprawnym
dostêpu do rynku pracy jest równie¿ lepsze dostosowanie infrastruktury
lokalnej do ich potrzeb.

d) Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy
Szko³y powinny
lepiej
przygotowywaæ
do zawodu

Poprawie wykszta³cenia i kwalifikacji osób pracuj¹cych i wchodz¹cych na rynek
pracy sprzyjaæ bêdzie m.in. podniesienie jakoci edukacji w szko³ach na wszystkich
szczeblach oraz zwiêkszenie odsetka osób doros³ych dokszta³caj¹cych siê.
Podejmowane bêd¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do tego, by szko³y lepiej przygotowywa³y
do pracy we wspó³czesnej gospodarce poprzez naukê jêzyków obcych, uczenie
przedsiêbiorczoci i innowacyjnoci, upowszechnianie umiejêtnoci informatycznych, naukê zarz¹dzania w³asn¹ karier¹. Wiêkszy nacisk po³o¿ony bêdzie
na wzrost umiejêtnoci z obszaru przedmiotów cis³ych; wykorzystanie technologii we wspó³czesnym wiecie i przetwarzanie informacji wymaga bowiem
odpowiednich kwalifikacji.

Przywrócenie
rangi i jakoci
edukacji
zawodowej

Przywróciæ nale¿y równie¿ rangê i jakoæ edukacji zawodowej (zasadnicze szko³y
zawodowe, technika, szko³y policealne). Konieczne bêdzie zwiêkszenie znaczenia
praktycznej nauki zawodu, g³ównie poprzez cis³¹ wspó³pracê z pracodawcami.
Takie podejcie do kszta³cenia zawodowego zwiêkszy szansê absolwentów na rynku
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pracy i pozwoli na dostosowanie kwalifikacji do potrzeb konkretnego stanowiska
pracy. Przyczyni siê do tego równie¿ rozwój programów modu³owych,
wzbogacenie oferty kszta³cenia policealnego i kszta³cenia zawodowego na
poziomie wy¿szym. Edukacja zawodowa powinna umo¿liwiaæ uzyskanie
specjalizacji zawodowej uznawanej równie¿ w innych pañstwach UE.
Rozwijany i upowszechniany bêdzie system kszta³cenia na odleg³oæ, w tym
na wsiach, umo¿liwiaj¹cy uzyskiwanie i uzupe³nianie wiedzy i kwalifikacji
zawodowych w formach pozaszkolnych. Wymagaæ to bêdzie zapewnienia
odpowiedniej jakoci tej formy kszta³cenia.
Wymogiem konkurencyjnoci w nowoczesnej gospodarce jest m.in.
adaptacyjnoæ przedsiêbiorstw oraz pracowników. Podejmowane bêd¹ wiêc
dzia³ania na rzecz rozwoju uczenia siê przez ca³e ¿ycie, zarówno w systemie
edukacji (owiaty i szkolnictwa wy¿szego), jak i poza nim. Dzia³ania te dotyczyæ
bêd¹ zarówno zwiêkszenia dostêpnoci i wzbogacenia oferty programowej szkó³
i instytucji edukacyjnych, jak i stworzenia trwa³ych mechanizmów aktualizacji
i rozwoju kwalifikacji zawodowych w miejscu pracy, w szczególnoci
dla pracowników starszych lub o niskich kwalifikacjach. Przewiduje siê
opracowanie i wdro¿enie ogólnokrajowego systemu informacji o mo¿liwociach
kszta³cenia ustawicznego w poszczególnych regionach kraju. Wprowadzane bêd¹
jednoczenie zachêty do inwestowania w edukacjê, tak przez pracowników,
jak i pracodawców. Wa¿nym zadaniem bêdzie stworzenie Krajowych Ram
i Systemu Kwalifikacji, co pozwoli na uznawanie nabytych kwalifikacji przez
pracodawców w kraju, jak i za granic¹.

Rozwój uczenia
siê przez ca³e
¿ycie

Dla kszta³towania programów edukacji zawodowej konieczne bêdzie
usprawnienie systemu prognozowania popytu na pracê, tak aby oferta edukacyjna
by³a adekwatna do potrzeb rynku pracy. System, poprzez wskazywanie nisz
poda¿y pracy, powinien przyczyniaæ siê do uzupe³niania oferty edukacyjnej
(szkoleniowej) na poziomie zapewniaj¹cym dobór wykwalifikowanej,
konkurencyjnej kadry, a tak¿e pozwalaæ na przekazywanie i obieg informacji
na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy i prognozowanych zmian.

Usprawnienie
systemu
prognozowania
popytu na pracê

e) Rozwijanie instytucji dialogu spo³ecznego i wzmacnianie
negocjacyjnego systemu stosunków miêdzy pracownikami
i pracodawcami
Poprawa zdolnoci adaptacyjnych pracowników i przedsiêbiorstw oraz
wykorzystanie elastycznoci rynku pracy bêd¹ wymaga³y doskonalenia instytucji
dialogu spo³ecznego, zarówno w wymiarze makrospo³ecznym, jak i na poziomie
funkcjonowania ka¿dej organizacji gospodarczej.
Dzia³ania w tym zakresie koncentrowaæ siê bêd¹ na zwiêkszaniu roli partnerstwa
spo³ecznego zapewniaj¹cego równowagê na polskim rynku pracy, umacnianiu
pokojowego rozwi¹zywania konfliktów w stosunkach pracy oraz wdra¿aniu
dwukana³owego (tj. zwi¹zki zawodowe i rady pracownicze) systemu informowania
i konsultowania pracowników.

Rola
partnerstwa
spo³ecznego

Przedsiêwziêcia te przyczyni¹ siê do budowy instytucji efektywnego dialogu
spo³ecznego w sprawach dotycz¹cych zatrudnienia, bardziej rygorystycznego
przestrzegania i skuteczniejszej egzekucji prawa pracy, stworzenia zinstytucjonalizowanego systemu mediacji, koncyliacji i arbitra¿u dla indywidualnych
i zbiorowych stosunków pracy oraz tworzenia przedstawicielstw pracowniczych
i popularyzacji tej formy aktywnoci pracowników.
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f) Poprawa bezpieczeñstwa i warunków pracy
Kontynuowane bêd¹ dzia³ania na rzecz tworzenia przyjaznego rodowiska pracy.
Wspierane bêd¹ inicjatywy w zakresie skutecznego zapobiegania i ograniczania
ryzyka zawodowego w przedsiêbiorstwach oraz rozwoju edukacji i szkoleñ
w dziedzinie bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia pracowników. Kontynuowane
te¿ bêd¹ wysi³ki dostosowuj¹ce warunki pracy w Polsce do standardów UE.

Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz
standardów prawa pracy wymagaæ bêdzie zwiêkszenia skutecznoci publicznych
s³u¿b inspekcji pracy.

g) Wzrost efektywnoci instytucjonalnej obs³ugi rynku pracy
Rozwój us³ug
zatrudnieniowych

W celu wzrostu efektywnoci instytucjonalnej obs³ugi rynku pracy, istotne jest
zwiêkszenie wspó³pracy pomiêdzy publicznymi s³u¿bami zatrudnienia, s³u¿bami
spo³ecznymi oraz przedsiêbiorcami, a tak¿e zwiêkszenie roli i zadañ s³u¿b spo³ecznych
w aktywizacji zawodowej osób zagro¿onych wykluczeniem.
Zwiêkszeniu efektywnoci funkcjonowania us³ug zatrudnieniowych sprzyjaæ
bêdzie wprowadzenie nowego modelu instytucjonalnej obs³ugi rynku pracy,
tak by mog³a byæ ona w szerszym zakresie podejmowana przez podmioty komercyjne,
jak i organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce na lokalnych rynkach pracy. W tym celu
przewiduje siê wprowadzenie systemu kontraktowania us³ug wiadczonych na rzecz
bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy. Wspierany bêdzie rozwój profesjonalnych
niepublicznych agencji zatrudnienia, czemu pos³u¿y stworzenie systemu wspó³pracy
publicznych s³u¿b zatrudnienia z tymi agencjami (w tym np. wspólnej bazy
informatycznej dotycz¹cej rynku pracy). Zwiêkszona zostanie rola instytucji
partnerskich w us³ugach zatrudnieniowych. Konieczne jest przy tym zapewnienie
jasnego podzia³u kompetencji oraz lepszej koordynacji dzia³añ publicznych s³u¿b
zatrudnienia z samorz¹dem, jednostkami pomocy spo³ecznej, instytucjami
edukacyjnymi, biznesem, zwi¹zkami zawodowymi i organizacjami pozarz¹dowymi.
Otwarciu rynku us³ug zatrudnieniowych powinna towarzyszyæ dba³oæ o jakoæ
tych us³ug, m.in. poprzez podnoszenie kwalifikacji kadr.
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h) Prowadzenie racjonalnej polityki migracyjnej
Odpowiednio prowadzona polityka migracyjna powinna byæ wynikiem
optymalnego wykorzystania zasobów pracy. W sytuacji wysokiego bezrobocia
zatrudnianie cudzoziemców bêdzie mia³o charakter uzupe³niaj¹cy i odpowiadaj¹cy
rzeczywistym potrzebom. Musz¹ byæ jednak respektowane standardy i umowy
miêdzynarodowe, w tym zobowi¹zania wynikaj¹ce z cz³onkostwa Polski w UE.

Uzupe³niaj¹ce
zatrudnianie
cudzoziemców

W perspektywie d³ugoterminowej, zmniejszanie poziomu ludnoci w wieku
produkcyjnym wystêpowaæ bêdzie, podobnie jak obecnie w wiêkszoci krajów
UE, równie¿ na polskim rynku pracy, co skutkowaæ mo¿e niedoborami
pracowników ró¿nych specjalnoci. Dlatego te¿ istotnym elementem polityki
w zakresie migracji zarobkowych bêdzie opracowanie odpowiednich zasad
i warunków dopuszczania cudzoziemców do polskiego rynku pracy na podstawie
analizy bilansu migracyjnego. Wprowadzane bêd¹ jednoczenie rozwi¹zania,
maj¹ce na celu przeciwdzia³anie powstawaniu na rynku pracy ewentualnych
niedoborów kadr specjalistycznych ró¿nych dziedzin.
Opracowania i wdro¿enia wymaga system monitoringu rynku pracy w kontekcie
mobilnoci miêdzynarodowej (utworzenie bazy danych migracyjnych), w oparciu
o który przygotowywane bêd¹ propozycje polityki migracyjnej.
W rezultacie wst¹pienia do UE Polska stopniowo uzyska pe³ny dostêp
do unijnego rynku pracy, co bêdzie wp³ywa³o na coraz wiêksz¹ mobilnoæ polskich
pracowników na europejskim rynku pracy. W zwi¹zku ze wzmo¿onymi ju¿ obecnie
zarobkowymi wyjazdami Polaków za granicê (w tym zw³aszcza absolwentów
uczelni i szkó³), rosn¹cym problemem staj¹ siê ponoszone koszty kszta³cenia
i pojawiaj¹ce siê braki wykwalifikowanej kadry na krajowym rynku pracy.
Sk³ania to do rozwiniêcia dzia³añ informacyjno-organizacyjnych i innych,
zachêcaj¹cych do pozostania i realizowania kariery zawodowej w kraju oraz do
powrotu do kraju i inwestowania w Polsce. Tworzone bêd¹ w szczególnoci
warunki daj¹ce mo¿liwoæ wykorzystania nabytej za granic¹ wiedzy i umiejêtnoci w dzia³alnoci gospodarczej w Polsce. Odrêbnym zadaniem bêdzie
budowa instytucji ochrony interesów polskich pracowników za granic¹.

Przeciwdzia³anie
negatywnym
skutkom migracji
zarobkowych

Wskaniki charakteryzuj¹ce realizacjê priorytetu 3 Strategii przedstawia poni¿sza
tabela.
UE-25
Wskaniki

Wartoæ wskanika w roku
bazowym (2005)

Polska
Zak³adana wartoæ
wskanika
2010
2015

Wskanik zatrudnienia: (%)

Priorytet III
Wzrost
zatrudnienia i
podniesienie
jego jakoci

- osób w wieku 15-64 lata

63,8

52,8

57,0

- kobiet w wieku 15-64 lata

56,3

46,8

51,0

53,0

- osób w wieku 55-64 lata

42,5

27,2

31,0

37,0

- osób niepe³nosprawnych
Stopa bezrobocia osób w wieku 15-24 lata (%)

.

13,1 (2004)

18

25

18,5

34,6

26,0

18,0

.

35,2

38,0

41,0

.

13,9

15,0

18,0

24

15 (2004)

20

25

11,0

5,5

7

10

Odsetek osób z wykszta³ceniem rednim w
populacji 15-64 lata (bez zasadniczego
zawodowego)
Odsetek osób z wykszta³ceniem wy¿szym
w populacji 15-64 lata
Absolwenci na kierunkach matematycznych,
przyrodniczych i technicznych (%
absolwentów szkó³ wy¿szych ogó³em)
Odsetek osób w wieku 25-64 lata ucz¹cych siê
i dokszta³caj¹cych

62,0

ród³o: Polska  o ile nie zaznaczono inaczej - dane G³ównego Urzêdu Statystycznego, Ministerstwa Finansów i Eurostat;
UE-25  Eurostat.
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PRIORY TET

4

Budowa zintegrowanej wspólnoty spo³ecznej i jej bezpieczeñstwa

Jakoæ ¿ycia okrelana jest równie¿ przez zintegrowanie spo³ecznoci, w której
ka¿dy cz³owiek i ka¿da rodzina mog¹ realizowaæ swoje plany ¿yciowe i aspiracje
oraz uzyskiwaæ wsparcie w trudnej sytuacji. W takiej wspó³dzia³aj¹cej wspólnocie
mog¹ umacniaæ swoje szanse, jak i dzia³aæ na rzecz dobra wspólnego .
Jakoæ ¿ycia kszta³towana jest tak¿e poczuciem bezpieczeñstwa zewnêtrznego
i wewnêtrznego.

ZINTEGROWANA WSPÓLNOTA
Zintegrowana wspólnota wymaga przede wszystkim poczucia solidarnoci
lokalnej, zapewnienia bezpieczeñstwa i poczucia bezpieczeñstwa. Wa¿ne jest tak¿e
poczucie istotnoci wp³ywu obywatela na sprawy spo³eczne i gospodarczozawodowe oraz przestrzenne zagospodarowanie terenu i stan rodowiska

Wzmacnianie
filarów
zintegrowanej
wspólnoty
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naturalnego otoczenia m.in. poprzez praktykê dialogu spo³ecznego. Po¿¹dane jest
wiêc dzia³anie zró¿nicowanych form lokalnej i ponadlokalnej aktywnoci spo³ecznej
oraz wspieranie dzia³añ organizacji pozarz¹dowych i edukacji obywatelskiej.
Szczególnie wa¿ne znaczenie ma rozwój dialogu spo³ecznego, jak i dialogu
obywatelskiego. W tym celu wskazane jest prowadzenie debaty publicznej, s³u¿¹cej
wypracowaniu koncepcji przyjaznej obywatelowi i sprawnej administracji
pañstwowej, która zwiêkszy ufnoæ obywateli wobec w³adzy publicznej.
Stabilna i skuteczna w³adza publiczna wp³ywa na wzrost aktywnoci obywateli,
wzmacnia to¿samoæ (narodow¹, regionaln¹ czy lokaln¹) oraz zdolnoci
organizacyjne spo³eczeñstwa.
Zadania wzmacniaj¹ce wspólnotê spo³eczn¹ i funkcjonowanie w³adzy publicznej
koncentrowaæ siê bêd¹ na nastêpuj¹cych dzia³aniach:

a) Budowa zas³uguj¹cej na spo³eczne zaufanie, sprawnej w³adzy
publicznej oraz przeciwdzia³anie korupcji
W³adza publiczna powinna byæ wiarygodnym partnerem dla innych (obywateli,
organizacji obywatelskich, organizacji przedsiêbiorców, organizacji eksperckich).
Aby to osi¹gn¹æ administracja s³u¿¹ca pañstwu i spo³eczeñstwu musi byæ otwarta,
przejrzysta, nastawiona na dialog, sprawna i zdolna do adaptacji.
Uprociæ
procedury
administracyjne

Niezbêdne s¹ zatem skoordynowane dzia³ania upraszczaj¹ce procedury
administracyjne i wzmacniaj¹ce potencja³ kadrowy oraz modernizacja techniczna i technologiczna sektora publicznego, które zwiêksz¹ jego skutecznoæ.
W przypadkach gdy jest to mo¿liwe, korzystne bêdzie powierzanie partnerom
spo³ecznym realizacji niektórych zadañ publicznych.
W tym obszarze zak³ada siê wzmocnienie i przeprowadzenie reform
funkcjonalnych tak¿e w wymiarze sprawiedliwoci i prokuraturze. Przewiduje
siê m.in. uproszczenie procedur s¹dowoadministracyjnych, wiêksz¹ sprawnoæ
w wydawaniu orzeczeñ i ich skuteczn¹ egzekucjê oraz reformê policji
zwiêkszaj¹c¹ profesjonalizm w jej dzia³aniu. Poprawie jakoci funkcjonowania
prokuratury, s¹downictwa, wiêziennictwa oraz innych instytucji porz¹dku
publicznego s³u¿yæ bêdzie m.in. lepsza infrastruktura teleinformatyczna
i wyposa¿enie w rodki ³¹cznoci, a tak¿e doskonalenie dzia³ania krajowego
rejestru s¹dowego. Konieczne bêdzie przeprowadzenie reformy prawa i funkcjonowania administracji publicznej, jak równie¿ budowanie narodowego systemu
prawoci, który wspomo¿e proces przeciwdzia³ania korupcji w sektorze
publicznym, m.in. dziêki szerokiemu uczestnictwu obywateli, sektora prywatnego i rodków masowego przekazu w ¿yciu spo³ecznym.

b) Wspieranie samoorganizacji spo³ecznoci lokalnych
Wspieranie
inicjatyw
lokalnych
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Jednym z elementów Strategii jest budowanie zintegrowanych i obywatelsko
wiadomych wspólnot przede wszystkim na poziomie lokalnym. Wa¿ne jest
wspieranie inicjatyw w zakresie lokalnego rozwoju gospodarczego, tworzenia
miejsc pracy, edukacji, troski o rodowisko, dobroczynnoci, itp. Istotnym
celem rz¹du i samorz¹du terytorialnego powinno byæ umacnianie kapita³u
spo³ecznego oraz wspieranie spo³eczeñstwa obywatelskiego  mo¿liwoci
artykulacji interesów i potrzeb obywateli oraz dzia³ania na rzecz ich realizacji
m.in. poprzez spo³eczn¹ samoorganizacjê. Potrzebne bêdzie kszta³towanie
infrastruktury obywatelskiej takiej, jak np. centra wolontariatu, dostêp do
bezp³atnego poradnictwa obywatelskiego i informacji oraz miejsca, gdzie
inkubowaæ siê mog¹ inicjatywy obywatelskie.

System ³adu publicznego i bezpieczeñstwa bêdzie oparty o wspó³pracê w³adz
centralnych z samorz¹dem terytorialnym oraz wspólnotami lokalnymi. Wspierana
bêdzie dzia³alnoæ rad osiedli i rad wiejskich (na szczeblu ni¿szym ni¿ gmina).
Rozszerzane bêd¹ mo¿liwoci przekazywania niektórych kompetencji rad gmin
na poziom rad osiedli. Uzupe³nieniem tych dzia³añ bêdzie inicjowanie
i wspieranie programów edukacji spo³ecznej s³u¿¹cych budowaniu spójnoci
spo³ecznej, promowaniu postaw prorodowiskowych i to¿samoci kulturowej.
Bêd¹ one te¿ s³u¿yæ kszta³towaniu umiejêtnoci wspólnego dzia³ania na poziomie
gmin lub wsi (osiedli), jak równie¿ organizacji pozarz¹dowych.

Zapewnianie dobrej wspó³pracy mieszkañców i w³adz lokalnych wymaga
skutecznego rozwijania egovernment, wdra¿ania przejrzystoci procedur
decyzyjnych na szczeblu lokalnym, uczestnictwa obywateli w procesie decyzyjnym na szczeblu lokalnym, inicjowania oraz wspierania praktyki lokalnej
policji rodowiskowej (korzystaj¹c z dowiadczeñ innych krajów). Tworzone
bêd¹ warunki do rozwoju mechanizmów w³¹czaj¹cych obywateli do wspó³decydowania o swojej wspólnocie, takich jak: konsultacje spo³eczne, lokalne
inicjatywy uchwa³odawcze, demokratyczna debata publiczna, referenda i inne.
Ponadto rozwijane bêd¹ lokalne sieci komunikacji spo³ecznej (prasa lokalna,
lokalne strony internetowe i in.).

Uczestnictwo
obywateli
w procesach
decyzyjnych

c) Promocja polityki integracji spo³ecznej, w tym prorodzinnej,
zw³aszcza w zakresie funkcji ekonomicznych, opiekuñczych
i wychowawczych
Politykê w tym zakresie wzmacniaæ powinno ³¹czne zaanga¿owanie aktywnej
polityki spo³ecznej pañstwa (rz¹du i samorz¹dów) i aktywnoci spo³eczeñstwa.
Celem strategicznym jest zbudowanie zintegrowanego systemu polityki pañstwa,
którego efektem bêdzie zwiêkszenie integracji spo³ecznej, przy wzajemnym
wspieraniu siê polityki spo³ecznej i polityki gospodarczej oraz wzrostu
zatrudnienia. W realizacji tego celu po¿¹dane jest zaanga¿owanie wszelkich
podmiotów w projektowanie, wdra¿anie i monitorowanie polityki spo³ecznej.
Pierwszoplanowym zadaniem polityki spo³ecznej bêdzie systemowe wsparcie
rodzin, szczególnie w pierwszych latach wychowywania dzieci, obejmuj¹ce
dzia³ania w obszarze zdrowia, bytu, edukacji i wychowania, a tak¿e budowanie
systemu wspierania ³¹czenia rodzicielstwa i pracy zawodowej. Wymaga to
kompleksowych inicjatyw zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym,
administracji publicznej, ale tak¿e organizacji pozarz¹dowych, pracodawców

Systemowe
wsparcie rodzin
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i rodowisk lokalnych, w tym lokalnego wolontariatu. W efekcie tych dzia³añ
oczekiwaæ nale¿y wzrostu stabilnoci rodzin, zwiêkszenia dzietnoci, a tak¿e
ograniczenia zjawisk niepo¿¹danych, takich jak dziedziczenie biedy i wykluczenia
spo³ecznego. Realizowany bêdzie program wsparcia niezamo¿nych rodzin
w zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych poprzez u³atwienie pozyskiwania
mieszkania na w³asnoæ.
Promowana bêdzie integracja i aktywizacja spo³eczna, w szczególnoci rozwój
instytucji zatrudnienia socjalnego, spó³dzielczoci socjalnej, budownictwa
socjalnego, rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych,
jak te¿ rozwój kontraktów socjalnych i innych instrumentów aktywizuj¹cych,
stosowanych przez s³u¿by spo³eczne. Prowadzone bêd¹ dzia³ania na rzecz
tworzenia integracyjnego rynku pracy dla osób znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji lub osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym.
Wspieraæ
organizacje
pozarz¹dowe

Aktywna polityka spo³eczna wymaga zaanga¿owania rodowisk lokalnych.
Aby to osi¹gn¹æ, niezbêdna jest rozbudowa i kszta³towanie dobrej jakoci s³u¿b
spo³ecznych, a tak¿e rozwój sektora organizacji pozarz¹dowych.
Polityka integracji spo³ecznej zale¿y w du¿ej mierze od inicjatyw obywatelskich,
dialogu obywatelskiego i partycypacji spo³ecznej. Warunki takie sprzyjaj¹
dynamicznemu rozwojowi us³ug spo³ecznych prowadz¹cych do integracji.

Rozwój us³ug
spo³ecznych
sprzyja integracji
spo³ecznej

Istotnym zadaniem jest budowa poczucia bezpieczeñstwa socjalnego,
zwi¹zanego z poziomem i jakoci¹ us³ug zdrowotnych (w tym ratownictwa
medycznego), us³ug pomocy spo³ecznej oraz zabezpieczenia spo³ecznego
(renty, system emerytalny).
Wa¿ne te¿ bêdzie, w warunkach wyd³u¿enia wieku ¿ycia, budowanie systemu
wsparcia dla osób starszych, przede wszystkim zbudowanie kompleksowego
systemu opiekuñczego, aktywizuj¹cego i integruj¹cego osoby starsze
w rodowiskach lokalnych oraz rozwój opieki d³ugoterminowej i paliatywnohospicyjnej. Brak takiego podejcia, w szczególnoci brak skoordynowanego
wsparcia zdrowotnego osób starszych powodowaæ mo¿e narastanie wykluczenia
spo³ecznego w tej grupie.
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BEZPIECZEÑSTWO ZEWNÊTRZNE I WEWNÊTRZNE
Istotnym zadaniem pañstwa jest:

a) Zapewnienie bezpieczeñstwa narodowego i poczucia
bezpieczeñstwa
Bezpieczeñstwo kraju rozumiane z jednej strony jako ochrona suwerennoci
i niezawis³oci Rzeczypospolitej oraz  z drugiej strony  jako mo¿liwoæ
skutecznego przeciwstawiania siê wyzwaniom globalnym, zagro¿eniom i kryzysom zewnêtrznym w sferze politycznej, ekonomiczno-spo³ecznej i militarnej.
Oznacza to potrzebê udzia³u w inicjatywach miêdzynarodowych, w tym
w misjach pokojowych, dzia³aniach na rzecz reagowania i eliminowania napiêæ
i niestabilnoci wywo³anych przez konflikty lokalne, terroryzm miêdzynarodowy,
jak równie¿ katastrofy naturalne, czy technologiczne. Wymaga to ca³ociowego
i zintegrowanego cywilno-wojskowego podejcia do rozwi¹zywania konfliktów
oraz przygotowania systemu bezpieczeñstwa narodowego do skutecznego
reagowania na mo¿liwe wyzwania i zagro¿enia. Ronie bowiem rola pozamilitarnych aspektów bezpieczeñstwa narodowego (bezpieczeñstwo energetyczne,
informacyjne, ekologiczne).

Ronie rola
pozamilitarnych
aspektów
bezpieczeñstwa
narodowego

Udzia³ w NATO oraz jego transformacja polityczno-wojskowa powoduj¹,
¿e zachodzi koniecznoæ uczestnictwa Polski we wspólnych akcjach
sojuszniczych. Ponadto cz³onkostwo w Unii Europejskiej nadal wymagaæ bêdzie
cilejszej wspó³pracy i realizacji zadañ podejmowanych w ramach Wspólnej
Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa oraz Europejskiej Polit yki
Bezpieczeñstwa i Obrony, w tym w ujêciu kierunkowym - Europejskiej Strategii
Bezpieczeñstwa. Elementami tych dzia³añ s¹ m.in.: Europejski Cel Operacyjny
 EHG2010, Cywilny Cel Operacyjny CHG2008, unijne si³y szybkiego
reagowania, Grupy Bojowe, operacje i misje pokojowe UE, wspó³praca
w ramach Europejskiej Agencji Obrony. Ponadto Polska bêdzie nadal aktywnym
uczestnikiem Europejskiej Polityki S¹siedztwa UE.

Udzia³ w NATO
i UE gwarancj¹
bezpieczeñstwa

Strategicznym zadaniem pozostaje przyst¹pienie Polski do obszaru Schengen
i zwi¹zane z tym wype³nienie standardów Schengen w zakresie ochrony granic
zewnêtrznych, wspó³pracy policyjnej i s¹dowej, ochrony danych osobowych

Realizacja
standardów
Schengen
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oraz budowy Systemu Informacyjnego Schengen II, co wydatnie przyczyni siê
do poprawy bezpieczeñstwa wewnêtrznego i zewnêtrznego Polski.
W interesie Polski jest wzmocnienie dobros¹siedzkich i partnerskich form
wymiany i wspó³pracy z krajami s¹siedzkimi. S³u¿yæ temu bêdzie m.in. udzia³
w realizacji programów europejskiej wspó³pracy terytorialnej (przygranicznej,
transnarodowej i miêdzyregionalnej).

b) Bezpieczeñstwo wewnêtrzne i porz¹dek publiczny
Pañstwo bêdzie dzia³aæ na rzecz zapobiegania i zmniejszania przestêpczoci,
w tym gospodarczej, zagro¿enia terrorystycznego, zapobiegania i ³agodzenia
skutków katastrof naturalnych, technologicznych i spowodowanych dzia³alnoci¹ cz³owieka.
Przewiduje siê zintensyfikowanie rozwi¹zañ na rzecz poprawy infrastruktury
bezpieczeñstwa wewnêtrznego, usprawnienia funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwoci, policji, systemu informowania o zagro¿eniach oraz przygotowania odpowiednich kadr. Prowadzone bêd¹ równie¿ dzia³ania prewencyjne
zapewniaj¹ce poprawê przestrzegania przepisów o bezpieczeñstwie ruchu
drogowego, zapobiegaj¹ce wyst¹pieniom awarii technicznych oraz dzia³ania
wspieraj¹ce system ratownictwa i bezpieczeñstwo ratowników.
System
reagowania
kryzysowego
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Priorytetem staje siê zakoñczenie prac nad systemem bezpieczeñstwa, w tym
reagowania kryzysowego. System taki powinien siê opieraæ na sprawnie
funkcjonuj¹cym krajowym systemie ratowniczym, skoordynowanym ze wszystkimi
s³u¿bami ratowniczymi, w szczególnoci z systemem ratownictwa medycznego.
Realizacja zadañ w zakresie bezpieczeñstwa narodowego powinna obejmowaæ
wszystkie struktury pañstwa od organów samorz¹dowych pocz¹wszy, na których
spoczywa du¿a czêæ obowi¹zków zwi¹zanych z obronnoci¹ i bezpieczeñstwem
pañstwa. Model powszechnego systemu ochrony ludnoci powinien zostaæ oparty
na zasadzie prymatu uk³adu terytorialnego. Oznacza to samodzielnoæ decyzyjn¹
na poszczególnych szczeblach podzia³u terytorialnego i ograniczenia mo¿liwoci
dyrektywnej ingerencji w³adzy zwierzchniej, do chwili przejêcia przez ni¹
(w sytuacjach kryzysowych) odpowiedzialnoci za podejmowane decyzje. Nale¿y
przyj¹æ te¿ zasadê wspó³udzia³u obywateli, cz³onków lokalnej lub regionalnej
wspólnoty w dzia³aniach zwi¹zanych z opanowaniem sytuacji kryzysowej.

Przy wspó³pracy z lokalnymi spo³ecznociami nale¿y d¹¿yæ do tworzenia
efektywnych lokalnych systemów bezpieczeñstwa oraz wspieraæ dzia³ania na rzecz
poprawy bezpieczeñstwa lokalnego, w szczególnoci maj¹ce na celu ograniczenie
najbardziej dokuczliwej dla obywateli przestêpczoci pospolitej.

Poprawa
bezpieczeñstwa
lokalnego

W celu zapobiegania i przeciwdzia³ania przestêpczoci, jak równie¿ innym
zagro¿eniom bezpieczeñstwa obywateli, rozwijana bêdzie wspó³praca ze
s³u¿bami publicznymi krajów s¹siednich oraz z w³aciwymi organizacjami
miêdzynarodowymi.

Transgraniczne
aspekty
bezpieczeñstwa

Istotnym zadaniem jest te¿ podejmowanie inicjatyw edukacyjnych w zakresie
obronnego przygotowania spo³eczeñstwa i rozpowszechniania wiedzy na temat
postêpowania w sytuacjach kryzysowych.
Wybrane wskaniki charakteryzuj¹ce realizacjê priorytetu 4 Strategii przedstawia
poni¿sza tabela.
UE-25
Wskaniki
Odsetek dzieci objêtych wychowaniem
przedszkolnym
Priorytet IV
Budowa
zintegrowanej
wspólnoty
spo³ecznej
i jej
bezpieczeñstwa

Udzia³ w wyborach parlamentarnych
(w % uprawnionych)

Wartoæ wskanika w roku
bazowym (2005)

Polska
Zak³adana wartoæ
wskanika
2010
2015

85,8 (2004)

38

50

55
50

69,9

40,6

43

Poziom zaufania do administracji publicznej1)

x

38

45

50

Wskanik postrzeganej korupcji 2)

.

3,4

5,0

6,0

Wskanik wykrywalnoci sprawców przestêpstw (%)

.

56,2 (2004)

60

65

Wskanik efektywnoci rz¹dzenia3)

.

0,58

0,75

1,0

Wskanik poczucia bezpieczeñstwa (%)4)

x

46

50

60

ród³o: Polska  o ile nie zaznaczono inaczej - dane G³ównego Urzêdu Statystycznego, Ministerstwa Finansów i Eurostat;
UE-25  Eurostat.
1)
2)
3)
4)

Wg badañ CBOS
Wg Transparency International; indeks percepcji korupcji (10  oznacza brak korupcji).
Badanie Banku wiatowego; wartoci od -2,5 do +2,5.
Wg badañ CBOS. Odsetek odpowiedzi TAK na pytanie: Czy Polska jest krajem, w którym ¿yje siê bezpiecznie?

SRK
65

SRK
66

PRIORY TET

5

Rozwój obszarów wiejskich

Prowadzona od lat polityka wobec wsi i obszarów wiejskich nie doprowadzi³a
do zmniejszenia ró¿nic w poziomie rozwoju i ¿ycia miêdzy miastem a wsi¹.
Wrêcz przeciwnie, w ostatnich latach przepaæ cywilizacyjna pomiêdzy miastem
a terenami wiejskimi pog³êbia siê. Koniecznym staje siê takie ukszta³towanie polityki
i jej instrumentów, aby ten proces zatrzymaæ i istotnie zmieniæ sytuacjê na polskiej wsi.
Obszary wiejskie powinny staæ siê dla mieszkañców Polski konkurencyjnym
miejscem do zamieszkania i prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
Konkurencyjnoæ taka oznacza po¿¹dane (ze wzglêdów gospodarczych
i spo³ecznych) i dobrze funkcjonuj¹ce us³ugi, zarówno prywatne jak i publiczne,
dobr¹ infrastrukturê, sprawny transport publiczny  wszystko, co ³¹cznie sprawia,
¿e ¿ycie i praca na wsi lub w ma³ym miecie mo¿e staæ siê prawdziw¹ alternatyw¹
dla du¿ego miasta.

Niezbêdne
zmniejszenie
ró¿nic
cywilizacyjnych
miêdzy miastem
a wsi¹

Polityka pañstwa wobec obszarów wiejskich musi uwzglêdniaæ zarówno
rolnictwo, jak i pozarolniczy rozwój wsi. Celem takiej polityki jest skuteczniejsze
i konsekwentne podnoszenie poziomu i jakoci ¿ycia mieszkañców obszarów
wiejskich.
Kierunki wsparcia rozwoju obszarów wiejskich musz¹ byæ komplementarne
i powinny siê uzupe³niaæ z innymi krajowymi politykami i strategiami, które okrelaj¹
g³ówne cele i priorytety rozwojowe Polski w obszarze polityki spójnoci.
Zrównowa¿ony rozwój obszarów wiejskich nie jest mo¿liwy bez bezporedniego
i szerokiego udzia³u spo³ecznoci lokalnych.
Rozwojowi obszarów wiejskich s³u¿yæ bêdzie:

a) Rozwój przedsiêbiorczoci i aktywnoci pozarolniczej
O¿ywienie gospodarcze obszarów wiejskich jest mo¿liwe g³ównie dziêki ma³ym
przedsiêbiorstwom. Urynkowienie gospodarki sprawi³o, ¿e coraz wiêcej
mieszkañców wsi zajmuje siê dzia³alnoci¹ handlow¹, us³ugow¹, rzemielnicz¹ (tzw.
drobna wytwórczoæ) i turystyczn¹, wykorzystuj¹c zasoby w³asne gospodarstw
rolnych. Z uwagi jednak na ograniczony dostêp do rodków finansowych,
pozarolnicza aktywnoæ gospodarcza na obszarach wiejskich jest wci¹¿ s³abo
rozwiniêta.

Rozwój
pozarolniczej
aktywnoci
gospodarczej

SRK
67

Wspieranie
modernizacji
przetwórstwa
rolno-spo¿ywczego

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e obszary wiejskie to tak¿e miejsce, gdzie prowadzona jest
dzia³alnoæ przetwórcza, zarówno w makro, jak i mikro skali. Jednym z istotnych
elementów wspierania tego sektora, a w szczególnoci w obszarze rolnictwa oraz
¿ywnociowym, bêdzie realizacja projektów zwi¹zanych z modernizacj¹ zak³adów
przetwórstwa rolno-spo¿ywczego, sprzyjaj¹cych poprawie konkurencyjnoci sektora
rolnego i lenego oraz handlu hurtowego artyku³ami rolnymi.
Przyspieszenie rozwoju ma³ej i redniej przedsiêbiorczoci na obszarach wiejskich
bêdzie mo¿liwe dziêki realizacji projektów poprawiaj¹cych i rozwijaj¹cych
infrastrukturê techniczn¹, niezbêdn¹ do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
Zasad¹ bêdzie synchronizowanie zadañ inwestycyjnych z planowaniem
przestrzennym i urbanistycznym. Jednoczenie wa¿na bêdzie dba³oæ o walory
przyrodnicze obszarów wiejskich, tak by rozwój gospodarczy nie prowadzi³
do degradacji rodowiskowej. Atrakcyjnoæ przyrodnicza, krajobrazowa i kulturowa
obszarów wiejskich stanowi¹ równie¿ podstawowy warunek rozwoju agroturystyki.

b) Wzrost konkurencyjnoci gospodarstw rolnych
Dostosowanie
do wymogów
wspólnotowych

Bior¹c pod uwagê niski stopieñ specjalizacji gospodarstw rolnych,
niedoinwestowanie w zakresie infrastruktury produkcji rolnej i rozdrobnienie
struktury obszarowej, które przek³ada siê na mniejsz¹ efektywnoæ produkcji,
konieczne jest zapewnienie odpowiednich instrumentów wsparcia i podniesienie
nak³adów finansowych na pokrycie kosztów dostosowuj¹cych gospodarstwa rolne
do rosn¹cych wymagañ wspólnotowych oraz wzmo¿onej presji konkurencyjnej.
W celu poprawy konkurencyjnoci gospodarstw rolnych wspierana bêdzie
m.in. techniczna i organizacyjna modernizacja gospodarstw rolnych, inwestycje
w nowe technologie, wysokowydajny sprzêt, a tak¿e budowa urz¹dzeñ
melioracyjnych nawadniaj¹cych i odwadniaj¹cych, wp³ywaj¹cych na rezultaty
produkcji rolnej.
Wsparcie rozwoju tzw. integrowanej produkcji, stanowi¹cej podstawê
gospodarowania w krajach UE, polegaj¹cej na wykorzystaniu zrównowa¿onego
postêpu technicznego i biologicznego w uprawie, ochronie rolin i nawo¿eniu oraz
produkcji zwierzêcej wp³ynie na podniesienie poziomu efektywnoci rolnictwa
i dostosowanie produkcji do wymogów konsumenta oraz na utrzymanie dobrej
pozycji polskich produktów rolno-spo¿ywczych na rynku unijnym i wiatowym.
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W obliczu narastania problemu gospodarstw bez nastêpców, realizowane bêd¹
dzia³ania ukierunkowane na wspieranie m³odych rolników, co mo¿e wp³yn¹æ
na poprawê konkurencyjnoci rolnictwa.

Wsparcie
m³odych
rolników

Du¿e znaczenie dla rozwoju gospodarstw rolnych bêdzie mia³a mo¿liwoæ
realizacji projektów zwi¹zanych z produkcj¹ biopaliw i biokomponentów,
z zachowaniem obowi¹zuj¹cych norm, chroni¹cych produkcjê rolinn¹ i zwierzêc¹
przed nadmiern¹ intensyfikacj¹ i modyfikacj¹.
Wspierane bêd¹ równie¿ us³ugi doradcze, co w konsekwencji przyczyni siê
do poprawy efektywnoci produkcji rolniczej.
Istotnym elementem jest mo¿liwoæ korzystania przez rolników z programów
wspieraj¹cych rozwój produkcji i promocji produktów tradycyjnych i ekologicznych.
Zwiêkszy to szanse na restrukturyzacjê i poprawê dochodów w ma³ych i rednich
gospodarstwach rolnych.
Tworzone bêd¹ równie¿ sprzyjaj¹ce warunki do:
- organizowania siê rolników w grupy producenckie oraz upowszechniania
trwa³ych powi¹zañ miêdzy producentami rolnymi i przetwórcami,
- poprawy dochodowoci gospodarstw rolnych,
- stabilizowania sytuacji na poszczególnych rynkach rolnych.

c) Rozwój i poprawa infrastruktury technicznej i spo³ecznej
na obszarach wiejskich
Niedostateczny stopieñ rozwoju infrastruktury na wsi nie tylko obni¿a
standard ¿ycia i gospodarowania, lecz tak¿e decyduje o jego s³abszej efektywnoci
i mniejszej atrakcyjnoci obszarów wiejskich dla potencjalnych inwestorów.
Dlatego te¿ niezbêdne s¹ znacz¹ce inwestycje maj¹ce na celu wyrównywanie
dysproporcji rozwojowych miêdzy obszarami wiejskimi i miejskimi, co przyczyni
siê do zwiêkszenia spójnoci gospodarczej, spo³ecznej oraz przestrzennej.

Poprawa
infrastruktury
zwiêkszy
atrakcyjnoæ
inwestycyjn¹

Niezbêdne jest zatem dalsze inwestowanie w infrastrukturê techniczn¹
na obszarach wiejskich. Wobec powy¿szego, wspierane bêd¹ projekty w zakresie:
zaopatrzenia w wodê i gospodarki ciekowej, tworzenia systemu zbioru,
segregacji, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych, rozwoju lokalnej
infrastruktury dostêpu do internetu, elektryfikacji i reelektryfikacji wsi oraz
infrastruktury transportowej. Projekty te powinny byæ realizowane zarówno
przez rolników, jak te¿ przez jednostki samorz¹du terytorialnego.
Wspierane bêd¹ tak¿e inwestycje w zakresie: modernizacji przestrzeni
publicznej, obiektów pe³ni¹cych funkcje turystyczne, kulturalne i rekreacyjne
oraz tradycyjnego, regionalnego budownictwa wiejskiego. W efekcie przyczyni
siê to do wzrostu atrakcyjnoci inwestycyjnej, zaspokojenia potrzeb spo³ecznych
i kulturalnych oraz wp³ynie na rozwój to¿samoci spo³ecznoci wiejskiej
i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

d) Wzrost jakoci kapita³u ludzkiego oraz aktywizacja zawodowa
mieszkañców wsi
W sytuacji s³abo wykszta³conego rynku pracy i wysokiego bezrobocia strukturalnego wystêpuj¹cego na obszarach wiejskich, niezbêdna jest realizacja
projektów w zakresie: tworzenia nowych miejsc pracy, kszta³cenia ustawicznego
i zawodowego osób pracuj¹cych w rolnictwie i poza nim, szkoleñ podnosz¹cych
kwalifikacje zawodowe mieszkañców obszarów wiejskich oraz innych inicjatyw
s³u¿¹cych rozwojowi kapita³u ludzkiego.
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Aktywizacja
spo³ecznoci
lokalnych

Skala i tempo przemian na wsi w du¿ej mierze zale¿eæ bêdzie od stopnia
samoorganizacji rodowisk lokalnych i ich aktywnoci. Wzmacniane bêd¹ dzia³ania
na rzecz rozwoju organizacji pozarz¹dowych i wolontariatu. Istotne znaczenie
dla rozwoju wsi maj¹ programy wspieraj¹ce dzia³ania szkoleniowe, informacyjne
i promocyjne na rzecz: przygotowywania i wdra¿ania lokalnych strategii rozwoju,
aktywizacji spo³ecznoci lokalnych, promocji obszarów wiejskich itp.

Rozwój szans
dzieci
i m³odzie¿y
wiejskiej

Szczególny nacisk powinien byæ po³o¿ony na rozwój szans dzieci i m³odzie¿y
wiejskiej z terenów zaniedbanych pod wzglêdem spo³ecznym i ekonomicznym,
zw³aszcza z obszarów popegeerowskich. Naczelnym motywem podejmowanych
dzia³añ powinno byæ niedopuszczenie do miêdzypokoleniowej transmisji
negatywnych tendencji socjalnych, tj. przejmowaniu przez m³odzie¿ wartoci
i postaw w³aciwych syndromowi wyuczonej bezradnoci. Podniesienie jakoci
kszta³cenia w szko³ach wiejskich nierozerwalnie zwi¹zane jest z zatrudnianiem
kadry pedagogicznej o wysokich kwalifikacjach zawodowych. W zwi¹zku z tym
celowym staje siê wprowadzenie systemu zachêt dla nauczycieli podejmuj¹cych
pracê w szko³ach na obszarach wiejskich. Istotne jest utrzymanie zainteresowania
i odpowiedniego wsparcia dla redniego szkolnictwa rolniczego.

Ponadto wa¿nym elementem w eliminowaniu dysproporcji edukacyjnych
pomiêdzy miastem a obszarami wiejskimi jest rozwój lokalnej infrastruktury
owiatowej (budowa i modernizacja obiektów dydaktycznych, w tym pracowni
do praktycznej nauki zawodu, nauki jêzyków obcych, pracowni komputerowych),
jak te¿ rozwój teleedukacji.
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Niektóre wskaniki charakteryzuj¹ce realizacjê priorytetu 5 Strategii przedstawia
poni¿sza tabela.
UE-25
Wskaniki
Wskanik zatrudnienia na wsi (%)1)
Przeciêtna powierzchnia indywidualnego
gospodarstwa rolnego (ha u¿ytków) 2)
Priorytet V
Rozwój
obszarów
wiejskich

Odsetek dzieci zamieszka³ych na wsi
objêtych wychowaniem przedszkolnym
Odsetek gospodarstw domowych
korzystaj¹cych z dostêpu do Internetu
na wsi (%)
Liczba pracuj¹cych w rolnictwie na 100 ha
u¿ytków rolnych 2) 4)

Wartoæ wskanika w roku
bazowym (2005)

Polska
Zak³adana wartoæ
wskanika
2010
2015

.

46,1

51

54

16 (2003) 3)

7,6

8,5

10,0

.

17,5

25

35

.

19

40

70

9 (2003) 3)

15

12

10

ród³o: Polska  o ile nie zaznaczono inaczej - dane G³ównego Urzêdu Statystycznego, Ministerstwa
Finansów i Eurostat; UE-25  Eurostat.
1)
2)
3)
4)

Wg BAEL.
Dotyczy gospodarstw powy¿ej 1 ha.
UE-25  szacunek w³asny na podstawie danych Eurostat.
W przeliczeniu na pe³nozatrudnionych w rolnictwie indywidualnym.
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PRIORY TET

6

Rozwój regionalny i podniesienie spójnoci ter ytorialnej

Polska jest krajem zró¿nicowanym regionalnie; istotne ró¿nice w poziomie
rozwoju oraz w jego uwarunkowaniach wystêpuj¹ zarówno miêdzy regionami,
jak i wewn¹trz regionów.
Polityka regionalna pañstwa w latach 2007-2015 koncentrowaæ siê bêdzie
na tworzeniu warunków dla wzrostu konkurencyjnoci wszystkich regionów
w taki sposób, aby sprzyjaæ spójnoci ekonomicznej, spo³ecznej i terytorialnej
oraz d¹¿yæ do wyrównywania szans rozwojowych województw, przy zachowaniu
zasady zrównowa¿onego rozwoju.
Oznacza to d¹¿enie do poprawienia konkurencyjnoci gospodarczej
poszczególnych regionów i ca³ego kraju, jak równie¿ wyrównywania szans
rozwojowych tych obszarów, które bez wsparcia ze strony pañstwa skazane
s¹ na marginalizacjê lub d³ugotrwa³e trudnoci rozwojowe. W myl zasady
subsydiarnoci oraz zasady wspierania endogenicznego rozwoju, polityka
regionalna pañstwa bêdzie ukierunkowana na elastyczne ró¿nicowanie celów
i wykorzystanie potencja³u wewnêtrznego poszczególnych obszarów.

Wyrównywanie
szans
rozwojowych
regionów Polski

Dla osi¹gniêcia celów rozwojowych Polski najwa¿niejsze jest:
a) zapewnienie ³adu przestrzennego kraju,
b) decentralizacja procesów rozwojowych i id¹ca za tym decentralizacja
finansów publicznych, powoduj¹ca zwiêkszenie roli samorz¹dów
terytorialnych w inwestowaniu w infrastrukturê techniczn¹ i spo³eczn¹
oraz w gospodarczy rozwój regionów i wykorzystanie potencja³u
lokalnego,
c) rozwój obszarów metropolitalnych,
d) rozwój obszarów wiejskich, które czêstokroæ stanowi¹ obszar marginalizacji gospodarczej, spo³ecznej, edukacyjnej i kulturowej kraju.
Kluczowym zadaniem w rozwoju regionalnym jest pe³niejsze wykorzystanie
potencja³u endogenicznego najwiêkszych orodków miejskich oraz wzmocnienie
zwi¹zków miêdzy metropoliami i terenami zurbanizowanymi a otaczaj¹cymi je
terenami wiejskimi i ma³ymi miasteczkami. Zasadniczym rezultatem powinno

Wykorzystanie
potencja³u
orodków
miejskich
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byæ rozprzestrzenianie wzrostu gospodarczego na tereny przylegaj¹ce
i wykorzystanie relatywnych przewag wielkiego miasta - tworzenie nowych
miejsc pracy, mo¿liwoci kooperacji gospodarczej, uczestnictwa
w infrastrukturze spo³ecznej i kulturalnej. Warunkiem niezbêdnym tego procesu
jest zbudowanie powi¹zañ komunikacyjnych i teleinformatycznych miêdzy
metropoli¹ lub terenem zurbanizowanym i ich otoczeniem, a tak¿e powi¹zañ
gospodarczych, us³ugowych, kulturalnych itp. Wiêzi te powinny byæ wspierane
zarówno przez administracjê rz¹dow¹, jak i samorz¹dow¹.

Dzia³ania inwestycyjne nie powinny prowadziæ do niekontrolowanego
rozprzestrzeniania siê miast. Warunkiem tego jest przyspieszenie i usprawnienie
procesu planowania przestrzennego.
Istotne znaczenie dla rozwoju regionalnego bêdzie mia³o sfinalizowanie
prac nad now¹ Koncepcj¹ Przestrzennego Zagospodarowania Kraju nakrelaj¹c¹ kierunki po¿¹danych d³ugookresowych zmian w zagospodarowaniu polskiej
przestrzeni, co powinno zapewniæ ³ad przestrzenny kraju.
Jednym z warunków wzrostu atrakcyjnoci inwestycyjnej, a przez to
i konkurencyjnoci województw, jest rozwój ich wspó³pracy zarówno w wymiarze
miêdzynarodowym (w tym transgranicznym), jak i ponadregionalnym. Polityka
regionalna pañstwa wspieraæ bêdzie podejmowanie takich ponadwojewódzkich
inicjatyw, jak Karpaty, Zielone P³uca Polski, zlewnie Odry i Wis³y i inne.
Wszystkie dzia³ania polityki regionalnej pañstwa bêd¹ podejmowane
w powi¹zaniu z politykami sektorowymi rz¹du, m.in. ukierunkowanymi
na podniesienie konkurencyjnoci gospodarki, budowê i modernizacjê
infrastruktury i rozwój kapita³u ludzkiego. G³ówne kierunki rozwoju regionalnego s¹ okrelone w strategiach rozwoju województw opracowywanych przez
w³adze samorz¹dowe i realizowanych poprzez regionalne programy operacyjne,
przygotowywane przy wspó³pracy z ministrem w³aciwym do spraw rozwoju
regionalnego.
Zwiêkszenie roli
samorz¹dów

Zak³ada siê zwiêkszanie roli samorz¹dów terytorialnych w inwestowaniu
w infrastrukturê techniczn¹ i spo³eczn¹ oraz w gospodarczy rozwój regionów
i wykorzystanie potencja³u lokalnego dziêki decentralizacji procesów rozwojowych i id¹cej za tym decentralizacji finansów publicznych.
Podstawowymi kierunkami dzia³añ pañstwa bêd¹:

a) Podniesienie konkurencyjnoci polskich regionów
Wzrost
konkurencyjnoci
regionów
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Potencja³ konkurencyjno-innowacyjny regionów okrela zdolnoæ regionu
do trwa³ego rozwoju i wzrostu dobrobytu mieszkañców w warunkach
gospodarki rynkowej. Rozwój regionalny zale¿y od wystêpowania na danym

terenie czynników wzrostowych tj. inwestycji, zw³aszcza innowacyjnych,
mo¿liwoci eksportowych, a tak¿e kapita³u ludzkiego i przedsiêbiorczoci.
Potencja³ konkurencyjno-innowacyjny regionu jest równie¿ zwi¹zany ze zdolnoci¹ przyci¹gania przez region czynników produkcji spoza tego regionu
 zarówno pracowników, jak i kapita³u w postaci np. inwestycji zagranicznych.
Dla podniesienia konkurencyjnoci polskich regionów niezbêdne jest:
 wspieranie rozbudowy infrastruktury decyduj¹cej o konkurencyjnoci polskiej
gospodarki i poszczególnych regionów. Istotne znaczenie ma poprawa
infrastruktury transportowej w relacjach pomiêdzy g³ównymi orodkami
miejskimi a innymi miastami, w relacjach miasto - wie oraz zwiêkszenie
dostêpnoci do systemów transportu zbiorowego, jak równie¿ - w rejonach
nadmorskich  wsparcie infrastruktury portowej przyczyniaj¹cej siê do
rozwoju sektorów zwi¹zanych z gospodark¹ morsk¹. Wspomagana te¿ bêdzie
odbudowa i modernizacja infrastruktury komunalnej i spo³ecznej;
 wykorzystanie zasobów rodowiska przyrodniczego jako istotnego potencja³u
rozwojowego;
 wsparcie dla ochrony i poprawy stanu materialnego dziedzictwa kulturowego
oraz rozwoju inwestycji kultury regionów;
 wspieranie rozwoju infrastruktury naukowo-badawczej i edukacyjnej oraz
dzia³alnoci badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i przedsiêbiorstw,
a tak¿e rozwoju instytucji otoczenia przedsiêbiorstw zajmuj¹cych siê transferem
nowoczesnych technologii do gospodarki. Wystêpowanie sprawnego systemu
innowacyjnego na danym terenie, tj. uk³adu podmiotów generuj¹cych wiedzê
i innowacje, okrela mo¿liwoci budowania konkurencyjnej gospodarki;
 wspieranie rozwoju instytucji szkoleniowych oraz innych, dzia³aj¹cych na rzecz
poprawy jakoci kapita³u ludzkiego, wspieranie kszta³cenia ustawicznego
w regionach, upowszechnianie doradztwa dla przedsiêbiorców. Polityka
regionalna wspieraæ bêdzie powi¹zania szkolnictwa wy¿szego z regionaln¹
gospodark¹ i rynkiem pracy, tak aby programy edukacyjne i badawcze by³y
bezporednio powi¹zane z oczekiwaniami regionalnych przedsiêbiorstw
i uwarunkowaniami na regionalnych rynkach pracy;
 wspieranie upowszechniania dostêpu do us³ug elektronicznych. Dzia³ania
inwestycyjne powinny obj¹æ zarówno us³ugi i bazy informatyczne administracji
terytorialnej, jak równie¿ rozwój komercyjnych sieci i us³ug elektronicznych
w województwach. Osobnym dzia³aniem wymagaj¹cym wsparcia ze strony
pañstwa bêdzie tworzenie w regionach bazy danych o zasobach innowacyjnych
i tworzenie mo¿liwoci powszechnego dostêpu do takich baz;
 wspieranie rozwoju regionalnej przedsiêbiorczoci, a tak¿e stymulowanie
rozwoju gron przemys³owych. Jednym z wa¿niejszych dzia³añ powinny te¿
byæ inicjatywy na rzecz rozwoju turystyki, przyczyniaj¹ce siê do zwiêkszania
liczby miejsc pracy i wp³ywaj¹ce na wzrost konkurencyjnoci regionów;
 rozszerzanie zasiêgu oddzia³ywania obszarów metropolitalnych oraz innych
du¿ych miast poprzez rozwijanie powi¹zañ funkcjonalnych oraz uzupe³nianie
powi¹zañ infrastruktury transportu zbiorowego i ³¹cznoci z innymi mniejszymi
orodkami.
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b) Wyrównanie szans rozwojowych obszarów problemowych
Obszary
wymagaj¹ce
pomocy pañstwa

Obszarami problemowymi, wymagaj¹cymi szczególnych dzia³añ aktywizuj¹cych ze strony pañstwa, regionów i rodowisk lokalnych s¹:
 obszary wiejskie, zw³aszcza obszary popegeerowskie, obszary o niskotowarowym, rozdrobnionym rolnictwie, oddalone od centrów miejskich, obszary
ze s³abo rozwiniêt¹ pozarolnicz¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
 obszary koncentracji przemys³u, poprzemys³owe oraz powojskowe wymagaj¹ce restrukturyzacji dzia³alnoci gospodarczej, rynku pracy, aktywnych
dzia³añ na rzecz poprawy stanu rodowiska przyrodniczego (m.in. ich rekultywacji i ponownego wykorzystania),
 obszary cechuj¹ce siê niekorzystnymi warunkami po³o¿enia, ograniczaj¹cego
mo¿liwoæ podejmowania zdywersyfikowanej i konkurencyjnej dzia³alnoci
gospodarczej, np. obszary uzale¿nione od sezonowej turystyki, przygraniczne,
rzadko zaludnione i oddalone od centrów miejskich,
 obszary wymagaj¹ce szczególnych dzia³añ na rzecz poprawy stanu rodowiska
przyrodniczego i inwestycji zapobiegaj¹cych katastrofom, np. ¯u³awy, tereny
zagro¿one powodziami, tereny pokopalniane.

G³ówne dziedziny
wsparcia
obszarów s³abiej
rozwiniêtych

W okresie objêtym Strategi¹ pañstwo wspomagaæ bêdzie regiony s³abiej
rozwiniête gospodarczo przede wszystkim poprzez:
 wspieranie rozwoju szeroko rozumianej infrastruktury (podstawowej,
infrastruktury niezbêdnej dla rozwoju i restrukturyzacji obszarów rolniczych,
ochrony zdrowia, turystycznej czy regionalnych zasobów kultury);
 wspieranie procesów modernizacyjnych i drobnej przedsiêbiorczoci,
w tym us³ug;
 wspieranie dzia³añ wykorzystuj¹cych specyficzne uwarunkowania rozwoju
regionów np. turystyczno-krajobrazowe, klimatyczne, wodne, itp.;
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 wspieranie rozwoju sieci osadniczej i miejskiej, wzmacnianie procesu
odbudowy gospodarczego potencja³u ma³ych miast i miasteczek, opartego
na endogenicznych walorach tych orodków;
 wspieranie rozwoju mieszkalnictwa; sprzyjaæ to bêdzie rozwojowi miast
oraz poprawie sytuacji na rynku pracy poprzez zatrudnienie osób bezrobotnych i osób o relatywnie niskich kwalifikacjach przy pracach budowlanych;
 wspieranie samorz¹dów i organizacji pozarz¹dowych w dzia³aniach
anga¿uj¹cych spo³ecznoci lokalne i instytucje rozwoju lokalnego
do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju spo³eczno-gospodarczego.
Odrêbnym zadaniem SRK jest wspieranie najs³abiej rozwiniêtych województw
Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmiñskomazurskie oraz wiêtokrzyskie). Regiony te charakteryzuj¹ siê najni¿szym PKB
na mieszkañca w UE, niskim poziomem przedsiêbiorczoci i niskim poziomem
dochodów w³asnych samorz¹dów gminnych. Nadanie impulsu rozwojowego
Polsce Wschodniej i podniesienie jej poziomu rozwoju gospodarczego
oraz wskaników uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym (edukacja, praca, zdrowie)
stanowi¹ istotny cel polityki regionalnej pañstwa. Szczególnego wsparcia
wymagaj¹ stolice województw wschodnich, których poziom rozwoju jest
relatywnie niski w porównaniu do innych, o podobnym statusie. Podniesienie
poziomu ich rozwoju jest kluczem do zmniejszenia dysproporcji województw
wschodniej Polski wzglêdem centralnych i zachodnich regionów kraju.
Wymaga to stworzenia warunków dla poprawy standardu ¿ycia ludnoci
(rozwój infrastruktury, szkolnictwa, dostêpnoci do podstawowych us³ug,
w tym zw³aszcza z zakresu ochrony zdrowia), jak równie¿ promocji mechanizmów
wspieraj¹cych wykorzystanie w³asnego potencja³u rozwojowego.

Wspieranie
województw
Polski
Wschodniej

KIERUNKI POLITYKI REGIONALNEJ PAÑSTWA WOBEC WOJEWÓDZTW
Polityka regionalna pañstwa wobec województw zmierzaæ bêdzie
do lepszego identyfikowania regionalnych szans i barier rozwojowych
oraz inicjowania wiêkszej specjalizacji regionalnej. Ró¿norodnoæ celów
polityki regionalnej wzbogaca strukturê spo³eczno-gospodarcz¹ kraju
i podwy¿sza jego pozycjê miêdzynarodow¹. Specjalizacja poszczególnych
regionów prowadzi do ukszta³towania ró¿nych profili spo³ecznych i gospodarczych, cechuj¹cych siê wysokim poziomem konkurencyjnoci.

W odniesieniu do wszystkich województw, polityka regionalna pañstwa
bêdzie wspiera³a dzia³ania zwi¹zane z popraw¹ jakoci kapita³u ludzkiego.
W tym kontekcie wa¿na bêdzie poprawa kszta³cenia i dostêpu do wiedzy.
Wzmacniane te¿ bêd¹ wysi³ki w zakresie inwestycji w B+R oraz promocji innowacji
i poprawienia relacji miêdzy nauk¹ a gospodark¹. Rozwój gospodarczy wszystkich
regionów wymaga wzmocnienia instytucji wspieraj¹cych przedsiêbiorczoæ
i instytucji otoczenia biznesu. W zakresie powi¹zañ transportowych wspierane
bêd¹ inwestycje drogowe i kolejowe oraz budowa lub rozbudowa lotnisk
regionalnych. Nacisk zostanie po³o¿ony równie¿ na dzia³ania na rzecz poprawy
stanu i ochrony rodowiska, materialnego dziedzictwa kulturowego regionów,
rozwoju infrastruktury kultury oraz rozwoju turystyki.

Kierunki
wsparcia
wszystkich
województw
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Kierunki
wsparcia
poszczególnych
województw

W odniesieniu do poszczególnych województw, polityka regionalna pañstwa
 obok wspierania wy¿ej wspomnianych dzia³añ - bêdzie nakierowana
na nastêpuj¹ce dziedziny lub przedsiêwziêcia:
Województwo dolnol¹skie wspierane bêdzie w dzia³aniach zmierzaj¹cych

do zwiêkszenia miêdzynarodowej dostêpnoci transportowej regionu, a tak¿e
powi¹zañ transportowych Wroc³awia z Warszaw¹, Poznaniem oraz Szczecinem.
Wspomagana te¿ bêdzie wspó³praca przygraniczna.

Wa¿nym kierunkiem dzia³ania bêdzie wzmocnienie funkcji metropolitalnych
Wroc³awia wraz z jego obszarem metropolitalnym.
Szczególn¹ rolê w interwencji pañstwa przypisano poprawie rodowiska
naturalnego, wykorzystaniu walorów przyrodniczych regionu, w tym uzdrowisk,
ochronie przeciwpowodziowej oraz przystosowaniu Odry do mo¿liwoci
¿eglugowych. Wa¿na bêdzie miêdzynarodowa promocja regionu, jako miejsca
atrakcyjnego zarówno dla turystów, jak i dla inwestycji zagranicznych.

Województwo kujawsko-pomorskie wspierane bêdzie w dzia³aniach zmierzaj¹cych
do rozwoju uk³adu transportowego w osi A1 oraz poprawy powi¹zañ
transportowych z Warszaw¹, Szczecinem, Poznaniem i Olsztynem.

Przewiduje siê dzia³ania na rzecz integracji duopolu Bydgoszczy i Torunia poprzez
rozwój szybkiej kolei oraz wzmacnianie funkcji metropolitalnych tych miast.
Istotne bêdzie wykorzystanie duopolu dla rozwoju otaczaj¹cych go obszarów
wiejskich (w tym zw³aszcza obszarów popegeerowskich) poprzez zwiêkszenie
dostêpnoci ludnoci wiejskiej do rynku pracy, edukacji (zw³aszcza na poziomie
wy¿szym), us³ug otoczenia biznesu, kulturalnych i wyspecjalizowanej opieki
zdrowotnej.
Wa¿nym z punktu widzenia rozwoju regionu bêd¹ dzia³ania zapobiegaj¹ce
katastrofom, skierowane do obszaru zagro¿onego, jakim jest dolina Wis³y poni¿ej
stopnia wodnego we W³oc³awku.
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Województwo lubelskie wspierane bêdzie w dzia³aniach zmierzaj¹cych
do poprawy jego infrastruktury transportowej, zw³aszcza miêdzynarodowych
korytarzy transportowych (S12, S17, S19) i lepszego powi¹zania
z najwa¿niejszymi orodkami kraju. Promowana bêdzie wspó³praca
transgraniczna  tak¿e w wyniku wspierania procesów modernizacyjnych
na Ukrainie. Wsparcie uzyska budowa, rozbudowa i modernizacja przejæ
granicznych.
Wzmacniane bêd¹ funkcje metropolitalne Lublina oraz dzia³ania skierowane
na rozwój orodków o randze ponadregionalnej. Wzmocniony zostanie potencja³
badawczo-rozwojowy i szkolnictwa wy¿szego regionu.
Kluczowe dla rozwoju województwa bêd¹ dzia³ania zmierzaj¹ce
do restrukturyzacji rolnictwa w kierunku podniesienia jego efektywnoci
i konkurencyjnoci oraz realokacji zatrudnionych w rolnictwie do innych
sektorów. Wspierane bêdzie rolnictwo ekologiczne i specjalistyczne.
Nacisk zostanie po³o¿ony na zwiêkszenie udzia³u sektora kultury i turystyki
w gospodarce. Promowane bêd¹ uzdrowiska oraz zespo³y zabytkowe o unikalnej
architekturze.

Województwo lubuskie wspierane bêdzie w dzia³aniach zmierzaj¹cych

do integracji jego dwóch najwiêkszych miast: Gorzowa Wielkopolskiego
i Zielonej Góry (m.in. poprzez poprawê ich relacji transportowych).

Wzmacniany bêdzie potencja³ naukowo-badawczy i akademicki regionu,
równie¿ w jego wymiarze transgranicznym  Uniwersytet Viadrina.
Niezbêdnym elementem rozwoju regionu jest wzmocnienie sieci instytucji
wspieraj¹cych przedsiêbiorczoæ, w tym na obszarach wiejskich.
Istotnym elementem polityki regionalnej pañstwa bêdzie poprawa warunków
¿eglugowych na Dolnej Odrze. Potencja³ województwa bêdzie równie¿
wykorzystywany poprzez wspó³pracê przygraniczn¹ i rozwój turystyki.
Wspierane bêd¹ te¿ dzia³ania na rzecz utrzymania wysokiej jakoci zasobów
przyrodniczych i wykorzystania ich jako potencja³u rozwojowego regionu.

Województwo ³ódzkie wspierane bêdzie w dzia³aniach zmierzaj¹cych do poprawy

jego dostêpnoci transportowej (drogowej, kolejowej, a tak¿e lotniczej  w tym
z centralnym lotniskiem Polski), a w szczególnoci do: poprawy po³¹czeñ
z Warszaw¹ oraz innymi metropoliami i rozwoju Centralnego Wêz³a
Komunikacyjnego (skrzy¿owanie autostrad A1, A2, a tak¿e dróg ekspresowych
S8, S14, S74).

Polityka regionalna bêdzie wspiera³a dzia³ania zmierzaj¹ce do wzmocnienia
funkcji metropolitalnych £odzi. Wspomagana bêdzie rewitalizacja materialnej
substancji poprzemys³owej i historycznej tego miasta oraz innych, które
posiadaj¹ zabytkowe uk³ady architektoniczno-urbanistyczne. Zwiêkszy
to zainteresowanie turystyczne £odzi¹ i regionem, w tym równie¿ ze strony
inwestorów zagranicznych.
Ponadto gospodarka bêdzie wspierana m.in. w oparciu o rozwój regionalnego
potencja³u akademickiego i naukowo-badawczego.
Niezbêdnym elementem rozwoju regionu jest wzmocnienie sieci instytucji
wspieraj¹cych przedsiêbiorczoæ, w tym na obszarach wiejskich.
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Województwo ma³opolskie wspierane bêdzie w dzia³aniach zmierzaj¹cych
do zwiêkszenia miêdzynarodowej dostêpnoci komunikacyjnej regionu
oraz poprawy jego spójnoci przestrzennej. Szczególnie istotne bêdzie
wzmocnienie osi komunikacyjnej zachód-wschód (autostrada A4
wraz z dojazdami, po³¹czenia kolejowe) oraz po³¹czeñ Kraków-Zakopane.
Istotne znaczenie mieæ bêdzie podtrzymanie rozwoju funkcji metropolitalnych
Krakowa wraz z jego obszarem metropolitalnym, ze szczególnym uwzglêdnieniem potencja³u gospodarczego, naukowego i akademickiego.
Polityka regionalna bêdzie tak¿e wspiera³a d¹¿enia do wykorzystania potencja³u
regionu tkwi¹cego w bogatych zasobach przyrodniczych, do zachowania
walorów krajobrazowych i poprawy stanu rodowiska naturalnego
w najwa¿niejszych przyrodniczo, kulturowo i turystycznie czêciach regionu.
Wzmacniaæ bêdzie równie¿ wysi³ki regionu w sferze jego miêdzynarodowej
promocji.

Województwo mazowieckie, z uwagi na najwiêksze w kraju zró¿nicowanie

wewn¹trzwojewódzkie, wspierane bêdzie w dzia³aniach, zmierzaj¹cych
do uzyskania jego wiêkszej spójnoci przestrzenno-funkcjonalnej,
polegaj¹cych g³ównie na poprawie wewn¹trzwojewódzkich powi¹zañ
transportowych. Wzmacniane bêd¹ powi¹zania Warszawy z innymi orodkami
miejskimi o istotnym znaczeniu subregionalnym, zw³aszcza by³ymi miastami
wojewódzkimi. Poprawie spójnoci regionu sprzyjaæ bêd¹ te¿ dzia³ania,
w wyniku których przedsiêwziêcia gospodarcze oraz inicjatywy zwi¹zane
z rozwojem przedsiêbiorczoci lokowane bêd¹ poza obszarem metropolitalnym, a w szczególnoci poza miastem sto³ecznym Warszaw¹. Wspierany
bêdzie rozwój komunikacji lotniczej w regionie oraz budowa lotnisk, w tym
rozpoczêcie prac przygotowawczych zwi¹zanych z budow¹ centralnego
lotniska miêdzynarodowego, których powstanie determinuje stale rosn¹cy
ruch pasa¿erski. Równie istotne bêdzie wsparcie rozwoju powi¹zañ
transportowych w obszarze metropolitalnym stolicy (komunikacja publiczna,
system centralnego sterowania ruchem). Istotna bêdzie poprawa dostêpnoci
warszawskiego rynku pracy, us³ug edukacyjnych, kulturalnych i z zakresu
opieki zdrowotnej dla otaczaj¹cych Warszawê obszarów Mazowsza.

Polityka regionalna wzmacniaæ bêdzie metropolitalne funkcje Warszawy,
szczególnie za te, które maj¹ istotne znaczenie dla miêdzynarodowej roli
tej metropolii i jej relacji w wiatowej sieci metropolitalnej.
Ponadto polityka pañstwa bêdzie d¹¿y³a do poprawy stanu rodowiska
naturalnego województwa w cennych przyrodniczo obszarach o znaczeniu
ponadregionalnym.

Województwo opolskie wspierane bêdzie w dzia³aniach zmierzaj¹cych

do poprawy powi¹zañ transportowych województwa w uk³adzie pó³nocpo³udnie (S11) i wschód-zachód. Istotna bêdzie modernizacja g³ównych
dróg wojewódzkich i linii kolejowych o znaczeniu regionalnym, w tym szlaków
w rejonach górskich i podgórskich.
Polityka pañstwa wspomagaæ bêdzie realizacjê przedsiêwziêæ w ramach
wspó³pracy transgranicznej z Republik¹ Czesk¹.

Wspierany bêdzie rozwój funkcji metropolitalnych aglomeracji opolskiej
w powi¹zaniu z obszarami wiejskimi i miastami regionu opolskiego.
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Polityka regionalna pañstwa bêdzie wspiera³a równie¿ przedsiêwziêcia
podejmowane na rzecz rozwoju potencja³u naukowo-badawczego, istniej¹cego
potencja³u turystycznego regionu i jego promocji.
Polityka pañstwa wspomagaæ bêdzie przedsiêwziêcia dotycz¹ce poprawy
infrastruktury ochrony rodowiska, ze szczególnym uwzglêdnieniem dzia³añ
w zakresie budowy systemu ochrony przeciwpowodziowej górnej Odry
wraz z przywróceniem rzece funkcji transportowych.
Wspierane bêd¹ tak¿e dzia³ania zwi¹zane z rewitalizacj¹ terenów zdegradowanych
i obszarów popegeerowskich.

Województwo podkarpackie wspierane bêdzie w dzia³aniach zmierzaj¹cych

do modernizacji i rozbudowy infrastruktury transportowej, celem poprawienia dostêpnoci zewnêtrznej i spójnoci wewnêtrznej województwa
(A4, S19, modernizacja linii kolejowych).

Polityka regionalna bêdzie tak¿e podtrzymywa³a wspó³pracê transgraniczn¹.
Wspierana bêdzie rozbudowa istniej¹cych oraz budowa nowych przejæ
granicznych z Ukrain¹ oraz budowa centrów logistycznych w oparciu
o istniej¹ce uk³ady komunikacyjne.
Specyfika Podkarpacia wymaga wzmocnienia ma³ych miast, które bêd¹ stanowiæ
lokalne centra rozwoju, przede wszystkim w zakresie ró¿nego rodzaju us³ug.
Stymulowany te¿ bêdzie zrównowa¿ony rozwój obszarów wiejskich w regionie.
Wspierane bêd¹ równie¿ dzia³ania na rzecz rozwoju funkcji metropolitalnych
Rzeszowa.
Jednym z priorytetów polityki regionalnej bêdzie utrzymanie wysokich walorów
przyrodniczych regionu i ich wykorzystanie jako potencja³u rozwojowego,
w tym wspieranie uzdrowisk. Istotn¹ kwesti¹ bêdzie równie¿ budowa systemu
ochrony przeciwpowodziowej (rozwój ma³ej i du¿ej retencji na terenie
województwa oraz regulacja rzek i potoków).

Województwo podlaskie wspierane bêdzie w dzia³aniach zmierzaj¹cych

do poprawy jego dostêpnoci transportowej, szczególnie na wa¿nym
dla miêdzynarodowych powi¹zañ kierunku litewskim (Via Baltica, Rail Baltica
z uwzglêdnieniem powi¹zañ Warszawa-Bia³ystok oraz drogi krajowej S19).

Istotnym potencja³em województwa jest po³o¿enie przygraniczne. Polityka
pañstwa bêdzie wspomaga³a rozbudowê i modernizacjê przejæ granicznych,
co pozwoli rozwijaæ wspó³pracê kulturaln¹, naukow¹ i gospodarcz¹ z Bia³orusi¹.
Polityka regionalna bêdzie tak¿e wspieraæ rozwój funkcji metropolitalnych
Bia³egostoku oraz wzmocnienie jego powi¹zañ z mniejszymi miastami regionu
podlaskiego. Wspierane bêd¹ inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Wspomagana bêdzie przedsiêbiorczoæ i us³ugi, w tym turystyka bazuj¹ca
na bogatych zasobach rodowiskowych województwa (Zielone P³uca Polski).

Województwo pomorskie wspierane bêdzie w dzia³aniach zmierzaj¹cych

do poprawy dostêpnoci regionu dziêki usprawnieniu krajowej i europejskiej
sieci transportowej, zarówno w uk³adzie pó³noc-po³udnie, jak i wschód-zachód.

Wzmacniane bêd¹ funkcje regionu, jako ba³tyckiego wêz³a logistycznego,
wi¹¿¹cego autostrady morskie z zapleczem zespo³u portowego Gdañsk-Gdynia
i oferuj¹cego atrakcyjne warunki dla rozwoju dzia³alnoci gospodarczej.
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Polityka regionalna pañstwa wesprze rozwój funkcji metropolitalnych
Trójmiasta i innych biegunów rozwoju z naciskiem na podniesienie
europejskiej (ba³tyckiej) rangi obszaru metropolitalnego Trójmiasta.
Istotna bêdzie trwa³a aktywizacja gospodarcza ¯u³aw, m.in. poprzez realizacjê
inwestycji infrastrukturalnych niezbêdnych dla prawid³owego funkcjonowania gospodarki wodnej w Delcie i dolinie Dolnej Wis³y.
Wspierane bêd¹ wysi³ki regionu na rzecz zrównowa¿onego i efektywnego
wykorzystania jego walorów kulturowych i przyrodniczych, jako zasobu
turystycznego o znaczeniu miêdzynarodowym.

Województwo l¹skie wspierane bêdzie w dzia³aniach zmierzaj¹cych do poprawy

jego infrastruktury technicznej, w tym transportowej, co jest istotne
zw³aszcza w odniesieniu do dwóch g³ównych szlaków komunikacyjnych
przecinaj¹cych województwo w uk³adzie po³udnikowym (korytarz A1)
i równole¿nikowym (korytarz A4).

Polityka regionalna bêdzie wspomagaæ wysi³ki regionu nakierowane
na zmniejszenie barier w rozwoju nowoczesnych sektorów gospodarki,
szczególnie w centralnej czêci regionu, wraz z rewitalizacj¹ zdegradowanej
przestrzeni poprzemys³owej. Istotne bêdzie przeobra¿anie tej przestrzeni
dla nowych funkcji, w tym dziêki inwestycjom zagranicznym.
Wspierany bêdzie rozwój funkcji metropolitalnych konurbacji l¹skiej, a zw³aszcza
rozwój us³ug wy¿szego rzêdu, w tym naukowo-badawczych.
Istotnym elementem polityki regionalnej pañstwa w odniesieniu do regionu
l¹skiego bêd¹ dzia³ania nakierowane na poprawê stanu rodowiska
przyrodniczego oraz rekultywacjê terenów pokopalnianych.

Województwo wiêtokrzyskie wspierane bêdzie w dzia³aniach zmierzaj¹cych
do poprawy jego dostêpnoci komunikacyjnej, co sprzyjaæ powinno rozwojowi
przedsiêbiorczoci oraz nap³ywowi kapita³u zagranicznego.

Wa¿nym zadaniem polityki regionalnej jest rozwój funkcji metropolitalnych Kielc.
Wspierane bêd¹ zw³aszcza dzia³ania na rzecz rozwoju szkolnictwa wy¿szego
oraz rozwoju us³ug tworz¹cych nowe miejsca pracy.
Polityka regionalna bêdzie te¿ zmierzaæ do utrzymania wysokich walorów
przyrodniczych i krajobrazowych regionu, oraz wykorzystania tych zasobów
jako potencja³u rozwojowego.
Wspomagane bêd¹ m.in. wysi³ki na rzecz pe³niejszego gospodarczego
wykorzystania walorów przyrodniczych i potencja³u turystycznego skupionego
w Górach wiêtokrzyskich  tak poprzez promocjê ogólnopolsk¹,
jak i miêdzynarodow¹.

Województwo warmiñsko-mazurskie wspierane bêdzie w dzia³aniach

zmierzaj¹cych do zwiêkszenia zewnêtrznej dostêpnoci komunikacyjnej
(w tym w szczególnoci w relacji z Obwodem Kaliningradzkim)
oraz wewnêtrznej (m.in. w³¹czenie do g³ównej sieci infrastruktury
transportowej w Polsce, w szczególnoci S16, S7). Wsparcie uzyska rozbudowa przejæ granicznych w po³¹czeniu z modernizacj¹ dróg dojazdowych.

Polityka regionalna pañstwa bêdzie umacnia³a rozwój wspó³pracy
miêdzynarodowej województwa w regionie Morza Ba³tyckiego, ze szczególnym
uwzglêdnieniem kontaktów kulturalnych i naukowo-badawczych.
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Wspomagany bêdzie rozwój funkcji metropolitalnych Olsztyna, w tym g³ównie
jego potencja³u akademickiego i naukowo-badawczego.
Polityka regionalna pañstwa bêdzie zmierza³a do utrzymania wysokich walorów
przyrodniczych i krajobrazowych regionu (Zielone P³uca Polski) m.in. poprzez
konserwacjê przyrodniczych obszarów funkcjonalnych. Wa¿nym celem bêdzie
zachowanie dziedzictwa kulturowego ¯u³aw, a zw³aszcza tworzenie sprawnie
dzia³aj¹cego systemu hydrotechnicznego, reguluj¹cego stosunki wodne.
Wzmacniana bêdzie miêdzynarodowa promocja turystyczna regionu
(w tym promocja Wielkich Jezior Mazurskich i Kana³u Elbl¹skiego).

Województwo wielkopolskie wspierane bêdzie w dzia³aniach zmierzaj¹cych
do rozwoju infrastruktury komunikacyjnej zbli¿aj¹cej obszary peryferyjne
do g³ównych orodków wzrostu. Zrównowa¿ony, przestrzenny rozwój
Wielkopolski wymaga wsparcia orodków subregionalnych, co wzmocni
dyfuzjê czynników rozwojowych na ca³y obszar województwa.

Wzmacniana bêdzie miêdzynarodowa rola kszta³tuj¹cej siê metropolii
poznañskiej, m.in. jako miejsca wystaw i imprez miêdzynarodowych. Wspierana
bêdzie poprawa uk³adu komunikacyjnego regionu oraz kontynuowana
rozbudowa infrastruktury transportowej, w tym kolejowej. Istotnym kierunkiem
dzia³añ bêdzie rozwój potencja³u akademickiego Poznania.
Z uwagi na znacz¹cy udzia³ rolnictwa w gospodarce regionu szczególnym
wsparciem zostan¹ objête obszary wiejskie.
Polityka regionalna pañstwa bêdzie wpiera³a dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy stanu
rodowiska, z uwzglêdnieniem sieci Natura 2000, poprawy bilansu wodnego,
zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz zaopatrzenia w wodê. Wspomaga³a
bêdzie wysi³ki zmierzaj¹ce do promocji w skali miêdzynarodowej kultury regionu.

Województwo zachodniopomorskie wspierane bêdzie w dzia³aniach zmierzaj¹cych
do poprawy skomunikowania transportowego Szczecina w uk³adzie
po³udnikowym, a tak¿e z Poznaniem i Warszaw¹ (zarówno w uk³adzie drogowym,
jak i kolejowym).

Polityka regionalna bêdzie d¹¿yæ do zwiêkszenia miêdzynarodowej
konkurencyjnoci zespo³u portowego oraz funkcji oko³oportowych, g³ównie
us³ugowych, spedycyjnych i finansowych.
Kontynuowane bêd¹ i rozwijane ró¿ne formy wspó³pracy przygranicznej
z Niemcami, jak i w regionie Morza Ba³tyckiego.
Wa¿nym elementem polityki regionalnej bêdzie umocnienie funkcji metropolitalnych Szczecina, jak równie¿ wzmocnienie potencja³u akademickiego
Koszalina.
Istotne bêdzie wsparcie obszarów wiejskich oraz dzia³añ na rzecz poprawy
stanu rodowiska, utrzymania wysokich walorów przyrodniczych, bazy
uzdrowiskowej oraz miêdzynarodowej promocji turystycznej regionu.
Wa¿nym elementem polityki regionalnej pañstwa bêdzie ochrona
przeciwpowodziowa, regulacja stosunków wodnych w dorzeczu Odry
oraz przywrócenie funkcji transportowej dolnego biegu tej rzeki.
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Wybrane wskaniki charakteryzuj¹ce realizacjê zadañ priorytetu 6 Strategii
przedstawia poni¿sza tabela.
UE-25
Wskaniki

Priorytet VI
Rozwój
regionalny
i podniesienie
spójnoci
terytorialnej

Wartoæ wskanika w roku
bazowym (2005)

Polska
Zak³adana wartoæ
wskanika
2010
2015

rednie zró¿nicowanie poziomu PKB
na mieszkañca wg województw (%)1)

x

25 (2003)

24

23

redni wskanik bezrobocia
w 3 podregionach (NTS 3)o najwy¿szych
stopach bezrobocia

x

37,0

30

20

Udzia³ województw Polski Wschodniej 2)
w PKB

x

15,9 (2003)

18

20

Poziom urbanizacji3)

.

61,4

62

65

ród³o: Polska  o ile nie zaznaczono inaczej - dane G³ównego Urzêdu Statystycznego, Ministerstwa
Finansów i Eurostat; UE-25  Eurostat.
1)
2)
3)
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Liczone wg wspó³czynnika zmiennoci (wa¿one liczb¹ ludnoci odchylenie standardowe PKB na mieszkañca/rednie
PKB w kraju).
Województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, wiêtokrzyskie, warmiñsko-mazurskie.
Odsetek ludnoci zamieszka³ej w miastach.

U WA R U N K O WA N I A
REALIZACJI CELÓW STRATEGII
1.

V

Kier unki z m i a n

Wizja Polski w 2015 roku jest wizj¹ mia³¹ i odwa¿n¹, wizj¹ na miarê historycznych
wyzwañ, przysz³ych spo³ecznych oczekiwañ i mo¿liwoci.
Szansa jej osi¹gniêcia wynika z mo¿liwoci dokonania wielkich inwestycji dziêki
wsparciu polityki spójnoci, która tak¿e umo¿liwi lepsze wykorzystanie w³asnego
potencja³u i w rezultacie dokonanie skoku cywilizacyjnego. Pozyskane zasilanie
finansowe powinno przyspieszyæ pokonanie zapónieñ cywilizacyjnych w wielu
dziedzinach, takich jak infrastruktura, innowacje i B+R. Aby efektywnie
wykorzystaæ mo¿liwe do uzyskania fundusze, nale¿y usprawniæ zdolnoæ
administracji, wprowadziæ odpowiednie regulacje i dzia³ania, które zapewni¹
sprawn¹ absorpcjê tych funduszy.

Niezbêdna jest
poprawa ³adu
instytucjonalno
-regulacyjnego
i efektywnego
wykorzystania
funduszy

Polska potrzebuje spójnego i ca³ociowego podejcia do zmian regulacyjnych.
Takie podejcie umo¿liwi budowê konkurencyjnej gospodarki i bêdzie decydowaæ
o skutecznoci rywalizacji polskich firm na rynkach wiatowych oraz o zachowaniu
harmonii spo³ecznej wraz z poszanowaniem rodowiska. Konkurencyjnoæ Polski
oparta o ³ad instytucjonalno-regulacyjny jest bowiem silniejsza, skuteczniejsza
i trwalsza ni¿ wy³¹cznie oparta o zewnêtrzne zasilanie finansowe. Dlatego te¿ wizja
Polski 2015 wymaga podejmowania dwu równoleg³ych wyzwañ: po pierwsze
i najbardziej pilne - poprawy ³adu instytucjonalno-regulacyjnego oraz po drugie sprawnego i efektywnego wykorzystania rodków, zw³aszcza z funduszy unijnych.
Te dwa wyzwania w najwiêkszej mierze zdecyduj¹ o pozycji Polski w 2015 roku.
Podstawowym warunkiem realizacji celów Strategii Rozwoju Kraju na lata 20072015 jest poprawa systemu instytucjonalno-regulacyjnego.
Zmiany prawne, o których mowa, stworz¹ warunki do przyspieszonego rozwoju,
w wyniku którego m. in. w istotny sposób zmniejszy siê dystans gospodarczy
w stosunku do innych pañstw UE, nast¹pi zwiêkszenie zdolnoci instytucji
publicznych do wype³niania ich zadañ, a tak¿e wzrost satysfakcji mieszkañców Polski
i firm dzia³aj¹cych w Polsce z poziomu us³ug wiadczonych przez sektor publiczny.
Ten ostatni wymiar reform powinien byæ oparty o zorientowanie us³ug na klienta,
decentralizacjê, oddzielenie wdra¿ania (dostarczania) dzia³añ/us³ug
od programowania politycznego, wdra¿anie instrumentów poprawy jakoci
(np. wspólne zasady ocen), wspó³pracê ze spo³eczeñstwem obywatelskim.

Pañstwo
regulatorem
procesów
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Ca³oæ dzia³añ musi byæ po³¹czona z ponownym zdefiniowaniem roli pañstwa.
Starzej¹ce siê spo³eczeñstwo, sta³y i szybki postêp technologiczny oraz nowe zadania
stoj¹ce przed sektorem publicznym powoduj¹, ¿e rola pañstwa zmienia siê.
Wzmacnianie roli pañstwa jako regulatora procesów gospodarczych i gwaranta
konstytucyjnych praw bêdzie nastêpowaæ przy jednoczesnym ograniczeniu jego
znaczenia w bezporednim kszta³towaniu ¿ycia spo³eczno-gospodarczego.
Pañstwo zatem staje siê jednym z g³ównych partnerów spo³eczno-instytycjonalnych razem ze spo³eczeñstwem obywatelskim i rynkiem.
Regulacyjna, instytucjonalna i decyzyjna rola pañstwa jest w du¿ej mierze
okrelona i uwarunkowana cz³onkostwem Polski w UE, jak i w innych organizacjach.

2.

G³ówne obszary uwarunkowañ instytucjonalno-regulacyjnych

Uzyskanie szybkiego, zrównowa¿onego rozwoju spo³eczno-gospodarczego Polski
nie jest mo¿liwe bez poprawy systemu instytucjonalnego oraz mechanizmów
regulacyjnych kraju.

Poprawa
procesu
stanowienia
prawa

Zmiany regulacyjne dotycz¹ wiêkszoci obszarów funkcjonowania pañstwa oraz
¿ycia spo³ecznego i gospodarczego. Przewiduje siê podjêcie systemowych dzia³añ
reformatorskich, zw³aszcza w obszarze administracji publicznej, bezpieczeñstwa
powszechnego, sposobu stanowienia prawa i jakoci prawa (w tym jego
uproszczenia), zwalczania nieprawid³owoci w ¿yciu publicznym. Wraz z rozwojem
gospodarki rynkowej, struktur demokracji i ¿ycia obywatelskiego musi wzrastaæ
sprawnoæ pracy s¹dów wszystkich instancji i skutecznoæ egzekwowania prawa.
W obszarze spo³eczno-gospodarczym konieczne bêd¹: reforma finansów
publicznych, dalsze uproszczenia dot. zak³adania i prowadzenia dzia³alnoci
gospodarczej, reformy sektorowe (m.in. rynek komunikacji elektronicznej,
elektroenergetyka, transport), uporz¹dkowanie przepisów z zakresu prawa pracy
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i zabezpieczenia spo³ecznego, systemu ochrony zdrowia i systemu emerytalnego
(w tym dzia³ania w ramach Krajowego Programu Reform).
Dla zapewnienia wysokiej absorpcji rodków unijnych upraszczane bêd¹ krajowe
procedury reguluj¹ce ich wykorzystanie.
W³aciwe wype³nianie poprzez pañstwo jego funkcji wymaga sprawnoci
decyzyjnej i wykonawczej. Sprawnemu rz¹dzeniu przeszkadzaj¹ zw³aszcza takie
czynniki, jak niski poziom profesjonalizmu administracji publicznej, nadmierna
biurokratyzacja oraz korupcja.
Powy¿sze zamierzenia realizowane bêd¹ g³ównie poprzez:
 Ukszta³towanie sprawnego, niedrogiego i efektywnego systemu
administracji publicznej, wykorzystuj¹cej technologie informacyjne
i telekomunikacyjne oraz umo¿liwiaj¹cej obywatelowi pe³ny dostêp do informacji
(e-administracja). Efektywne pañstwo jest bowiem istotnym czynnikiem
konkurencyjnoci kraju.
Przewiduje siê upraszczanie struktur administracji uwzglêdniaj¹ce eliminowanie dubluj¹cych siê kompetencji i zadañ. W wyniku przegl¹du struktur
administracyjnych i potencja³u kadrowego, wdra¿ane bêd¹ przedsiêwziêcia
usprawniaj¹ce funkcjonowanie administracji publicznej na wszystkich
szczeblach podzia³u administracyjnego pañstwa. Zmierzaæ one bêd¹ do zwiêkszenia
przejrzystoci i efektywnoci funkcjonowania s³u¿b publicznych.

Potrzebna jest
sprawna
i nowoczesna
administracja
publiczna

Profesjonalizacja urzêdniczej kadry centralnej i terytorialnej oraz wzmacnianie
zdolnoci administracyjnych do wykonywania zadañ wymagaæ bêd¹ kreowania
nowoczesnych standardów sprawowania w³adzy, zgodnych z miêdzynarodowymi
zasadami dobrego zarz¹dzania. Przewiduj¹ one funkcjonowanie administracji
publicznej kieruj¹cej siê otwartoci¹, odpowiedzialnoci¹, skutecznoci¹,
partnerstwem i uczestnictwem w dialogu spo³ecznym.
Zak³ada siê, ¿e w sferze us³ug publicznych pañstwo, poprzez odpowiednie
uregulowania oraz wzrost konkurencji w zakresie poda¿y dóbr i us³ug publicznych,
zapewni ich powszechn¹ dostêpnoæ i wysok¹ jakoæ. Zadaniem administracji
publicznej jest zatem dokonanie zmiany roli pañstwa z pozycji gwarantuj¹cego
dostarczanie us³ug publicznych na pozycjê regulatora (okrelaj¹cego wielkoæ
i warunki dostarczania us³ug publicznych oraz niezbêdne standardy minimalne),
a tak¿e pozycjê nadzoruj¹cego ich dostarczanie.

Poprawa jakoci
i dostêpnoci
do us³ug
publicznych

Wdra¿ane bêd¹ standardy s³u¿by cywilnej w administracji rz¹dowej i wspierany
rozwój takich standardów w administracji samorz¹dowej. Wprowadzenie zasad
mierzenia zadañ i wyników w sektorze publicznym powinno prowadziæ
do zarz¹dzania kadrami przez system bodców. Bez systemu bodców
w zarz¹dzaniu kadrami, w szczególnoci pozytywnych - w tym zapewniaj¹cych
odpowiedni poziom wynagrodzeñ - nie jest w praktyce mo¿liwe doskonalenie
us³ug publicznych.
 Ustanowienie i przestrzeganie instytucjonalnych uwarunkowañ rozwoju
rynku. Zak³ada siê w szczególnoci tworzenie sprzyjaj¹cego rozwojow
i otoczenia instytucjonalnego, zapewnienie warunków dla równej i uczciwej
konkurencji, eliminacjê barier rozwoju przedsiêbiorczoci oraz walkê z korupcj¹
i przestêpczoci¹ gospodarcz¹.

Dobre prawo dla
funkcjonowania
rynku

Dla efektywnego funkcjonowania gospodarki rynkowej szczególne znaczenie
maj¹ regulacje chroni¹ce prawa w³asnoci i zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo
kontraktów prywatnych.
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Wdro¿enie
Programu
Reformy
Regulacyjnej

Kluczowym elementem naprawy procesu stanowienia prawa jest wdro¿enie
Programu Reformy Regulacyjnej, który obejmuje uproszczenie krajowych aktów
prawnych, realizacjê programu uproszczeniowego Komisji Europejskiej
na poziomie krajowym, usprawnienie systemu wdra¿ania dyrektyw, wypracowanie metod prewencji przed tworzeniem nowych, dodatkowych obci¹¿eñ regulacyjnych przedsiêbiorstw, wdro¿enie systemu pomiaru i redukcji kosztów
administracyjnych dla przedsiêbiorstw, optymalizacjê systemu oceny skutków
regulacji, wzmocnienie potencja³u regulacyjnego dziêki wspó³pracy z OECD
(w ramach programu SIGMA).

Warunki dla
sprawnego
funkcjonowania
finansów
publicznych

 Konsolidacja finansów publicznych, w szczególnoci stworzenie warunków
dla sprawnego funkcjonowania sektora finansów publicznych, dokonanie
racjonalizacji wydatków publicznych oraz zapewnienie bud¿etowi pañstwa
stabilnych róde³ dochodów. Deficyt sektora finansów ma w Polsce
w du¿ej mierze charakter strukturalny. Transfery socjalne stanowi¹ce znaczn¹
czêæ wydatków bud¿etowych ograniczaj¹ pulê rodków na inwestycje
o charakterze prorozwojowym, takie jak np. badania i rozwój, innowacje,
infrastruktura.
Wobec powy¿szego konieczne jest kontynuowanie reform zmierzaj¹cych
do zmniejszania deficytu finansów publicznych i d³ugu publicznego, zwiêkszenia
kontroli nad rodkami publicznymi (w tym zmniejszanie wielkoci przep³ywu
rodków publicznych poza kontrol¹ parlamentu), jak te¿ dalszej decentralizacji
finansów publicznych. Konsolidacji finansów publicznych s³u¿yæ bêdzie
m.in. wdro¿enie systemu wieloletniego planowania bud¿etowego. Zak³ada siê
te¿ wprowadzenie zadaniowego sposobu podejcia do bud¿etu i planów
finansowych instytucji pozabud¿etowych. Polegaæ bêdzie ono m.in. na wyborze
zadañ do realizacji, okrelaniu wskaników ilociowych i jakociowych ich
wykonania oraz pomiarze efektywnoci. Istotn¹ rolê spe³ni w³¹czenie rodków
unijnych do bud¿etu pañstwa. Dzia³ania te bêd¹ stwarzaæ stabilne warunki
funkcjonowania kraju.

Skuteczny system
zarz¹dzania
rodkami
unijnymi
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 Sprawne i efektywne wykorzystanie rodków, zw³aszcza z funduszy
unijnych. Dzia³ania w tym zakresie zmierzaj¹ do stworzenia i wdro¿enia systemu

zarz¹dzania rodkami unijnymi, gwarantuj¹cego w³aciw¹ i terminow¹ realizacjê
programów finansowanych z funduszy UE (jak te¿ Norweskiego Mechanizmu
Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i innych) oraz przyspieszenie i sprawn¹ absorpcjê mo¿liwych do wykorzystania
rodków. Obejmuj¹ one prace nad programami operacyjnymi i w³aciwym
ukierunkowaniem interwencji pañstwa, jak i nad u³atwieniem korzystania
z funduszy. Bêd¹ one kontynuowane zarówno na szczeblu Rady Ministrów
i poszczególnych ministrów, jak i na szczeblu w³adz wojewódzkich i innych.
Rozwijane bêd¹ przedsiêwziêcia informacyjne i doradcze wspieraj¹ce dobór
projektów i ich przygotowanie. Kontynuowane bêd¹ nowelizacje ustaw
(np. prawa zamówieñ publicznych, ustawy o finansach publicznych) w celu
ograniczenia barier w pozyskiwaniu i gospodarowaniu funduszami.
Wprowadzane s¹ i bêd¹ uproszczenia dokumentów wymaganych dla otrzymania
wsparcia projektów, a tak¿e usprawniane s¹ procedury rozliczeniowe. Wspierane
bêdzie umacnianie zdolnoci i potencja³u administracyjnego jednostek
administracji publicznej szczebla centralnego i regionalnego zaanga¿owanych
w realizacjê programów pomocowych. W trakcie realizacji NSRO i programów
operacyjnych dokonywane bêd¹ systematyczne oceny stopnia absorpcji funduszy
i podejmowane decyzje co do dalszej poprawy w tym zakresie. Jednoczenie

stosowane bêd¹ instrumenty monitorowania i inne formy zapobiegania
ewentualnym nieprawid³owociom w wykorzystaniu rodków unijnych.
Wszystkie te inicjatywy powinny przyczyniæ siê do stworzenia dobrych
warunków prawnych i organizacyjnych wykorzystywania rodków.

3. Udzia³ Polski we wspólnotowym procesie decyzyjnym
Wraz z przyst¹pieniem do UE, Polska zosta³a objêta wspólnotowym porz¹dkiem
prawnym, przyjmuj¹c na siebie zobowi¹zanie przestrzegania norm prawa
wspólnotowego, które sta³y siê czêci¹ krajowego porz¹dku prawnego. Wa¿nym
zadaniem pañstwa staje siê d¹¿enie do zapewnienia zgodnoci prawa krajowego z
prawem unijnym. Zaawansowanie Polski w implementacji dyrektyw unijnych (bliskie
100%) stanowi jeden z najwy¿szych wskaników w tej dziedzinie w skali ca³ej UE25. Polska wdro¿y³a do porz¹dku prawnego 2642 regulacje na ogóln¹ liczbê 2648
przyjêtych na szczeblu Unii (stan na pocz¹tek 2006 r.).

Polska objêta
wspólnotowym
porz¹dkiem
prawnym

Jednym z wymogów integracyjnych Polski bêdzie wype³nianie zobowi¹zañ i praw
cz³onkowskich w UE, w tym dotycz¹cych terminowego i skutecznego wprowadzania
w ¿ycie unijnych regulacji, decyzji programowych i rozwi¹zañ instytucjonalnych
(np. przewidzianych w okresach przejciowych w ramach zobowi¹zañ akcesyjnych).

Wdra¿anie
regulacji unijnych
i polityk
wspólnotowych

Implementacja praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z cz³onkostwa w UE oznacza
przeniesienie niektórych prerogatyw w³adz pañstwowych na szczebel wspólnotowy
oraz koniecznoæ realizacji wspólnych ustaleñ i zobowi¹zañ cz³onkowskich.
Dotyczy to m.in. wspólnej polityki handlowej, wspólnej organizacji rynków rolnych,
ochrony zasobów rybnych, podstawowych zasad polityki transportowej,
ewentualnych zakazów wi¹¿¹cych siê z wolnociami rynku wewnêtrznego, ogólnych
zasad regu³ konkurencji, polityki monetarnej w unii gospodarczej i walutowej,
polityki wizowej i imigracyjnej. Z drugiej strony Polska, jako pe³noprawny cz³onek
Wspólnot, bierze udzia³ w unijnych procesach decyzyjnych.
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Aktywne
uczestnictwo
w unijnym
wspó³decydowaniu

Niezale¿nie od dzia³añ zwi¹zanych z implementacj¹ zasad polityk wspólnotowych i regu³ jednolitego rynku, coraz wiêkszej uwagi i wdro¿enia bêd¹
wymaga³y strategie unijne i decyzje okrelaj¹ce politykê makroekonomiczn¹
i d³ugofalowy, zrównowa¿ony rozwój. Uwzglêdnianie unijnych dokumentów
programowych bêdzie nadzorowane nie tylko poprzez system monitoruj¹cosprawozdawczy, ale te¿ dokonywane poprzez sta³y udzia³ w instytucjach
i procedurach koordynacji polityki gospodarczej na szczeblu unijnym.

Zgodnie z warunkami akcesji, Polska ma zagwarantowan¹ mo¿liwoæ pe³nego
i równoprawnego wspó³decydowania we wszystkich dzia³aniach objêtych
aktywnoci¹ UE oraz w sprawach jej przysz³ego kszta³tu instytucjonalnego.
Bêdzie nadal aktywnie korzystaæ z tego prawa, uczestnicz¹c w inicjowaniu
i podejmowaniu decyzji, w tym dotycz¹cych spraw bezpieczeñstwa i kwestii
miêdzynarodowych o wa¿nym znaczeniu dla polskich interesów narodowych,
co poza Uni¹ by³oby znacznie ograniczone.
Koniecznoæ
wewnêtrznej
koordynacji
polityki
europejskiej

W warunkach cz³onkostwa w UE, istotnym zadaniem administracji rz¹dowej
jest wdro¿enie skutecznej, wewnêtrznej procedury udzia³u Polski w koordynacji
polityki europejskiej, zw³aszcza w sprawach spo³eczno-gospodarczych.
Uzgadnianie stanowiska rz¹du w kwestiach rozstrzyganych na szczeblu instytucji
unijnych wymaga nie tylko sprawnej wspó³pracy pomiêdzy ministerstwami
i urzêdami centralnymi, ale równie¿ konsultacji z w³adzami regionalnymi
i partnerami spo³ecznymi oraz decyzji Parlamentu.
O randze Polski we wspó³decydowaniu o politykach wspólnotowych decydowaæ
bêdzie umiejêtnoæ wypracowywania wspólnych stanowisk na poziomie krajowym
oraz zdolnoæ budowania koalicji z innymi pañstwami cz³onkowskimi.

4. G³ówne zagro¿enia realizacji strategii
Obecne uwarunkowania realizacji SRK (wysoki wzrost gospodarczy,
zapewnione rodki unijne, podejmowane regulacje prawne) tworz¹ dobre
podstawy i perspektywy osi¹gniêcia jej celów. Ewentualne utrudnienia
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i opónienia w realizacji SRK mog³yby nast¹piæ w przypadku pojawienia siê
nastêpuj¹cych zagro¿eñ:


opónieñ w podejmowaniu i wdra¿aniu zmian regulacyjno-instytucjonalnych
(w tym wynikaj¹cych z wymogów i zobowi¹zañ akcesyjnych w UE),
wp³ywaj¹cych na zmniejszanie tempa wzrostu gospodarczego i brak postêpu
w ograniczaniu stopy bezrobocia, co w rezultacie oznacza³oby os³abienie
tempa doganiania przez Polskê innych krajów UE, w tym tak¿e krajów naszego
regionu;



zmniejszenia tempa inwestowania przez podmioty gospodarcze i os³abienia
przedsiêbiorczoci w wyniku spadku stopnia zaufania przedsiêbiorców
i konsumentów oraz pogorszenia postrzegania perspektyw rozwojowych,
co wp³ywa³oby tak¿e na zmniejszanie zainteresowania ze strony inwestorów
zagranicznych;



nieprzewidzianych zaburzeñ gospodarczych (i ewentualnie militarnych)
na wiecie lub w istotnych gospodarczo regionach, przenosz¹cych siê
na sytuacjê UE i Polski, które znacznie os³abi³yby koniunkturê i pogorszy³y
warunki polskiego eksportu, lub te¿ takich, które oznacza³yby zagro¿enie
dla bezpieczeñstwa energetycznego kraju;



trudnoci we w³aciwym wykorzystaniu funduszy unijnych przez przedsiêbiorstwa i samorz¹dy terytorialne, tak ze wzglêdu na problemy
w zapewnieniu wspó³finansowania, jak i niewystarczaj¹ce umiejêtnoci
w pozyskiwaniu rodków i realizacji projektów, w tym ze wzglêdu na brak
przygotowania terenów pod inwestycje.
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F I N A N S O WA N I E

VI

Realizacja Strategii Rozwoju Kraju finansowana bêdzie zarówno ze rodków
krajowych, jak i zagranicznych. rodki krajowe pochodziæ bêd¹ ze róde³
publicznych i prywatnych.
Sporód publicznych rodków krajowych najistotniejszym ród³em
finansowania realizacji SRK bêdzie bud¿et pañstwa, bud¿ety jednostek samorz¹du
terytorialnego oraz innych podmiotów sektora finansów publicznych.
Wykorzystane te¿ zostan¹ rodki z funduszy celowych.

Finansowanie
ze róde³
krajowych

Fundusze z bud¿etu pañstwa wspieraæ bêd¹ szczególnie wa¿ne inwestycje
(zarówno infrastruktury technicznej, jak i z zakresu us³ug spo³ecznych)
o znaczeniu regionalnym, krajowym i miêdzynarodowym. Bud¿et pañstwa
zwiêkszaæ bêdzie nak³ady na naukê, wspieraæ bêdzie restrukturyzacjê niektórych
sektorów b¹d przedsiêbiorstw, przestrzegaj¹c obowi¹zuj¹ce zasady w tej
dziedzinie, finansowaæ zabezpieczenie spo³eczne i inne wiadczenia spo³eczne,
zapewniaæ obronnoæ kraju, wymiar sprawiedliwoci, administracjê itd. Zmiany
systemowe w tym zakresie, w szczególnoci w strukturze wydatków, bêd¹
odzwierciedla³y dzia³ania przewidziane w SRK.
Szereg dzia³añ rozwijaj¹cych infrastrukturê, jak i przedsiêwziêcia spo³eczne
finansuj¹  w ramach swoich zadañ  samorz¹dy terytorialne. Przewiduje siê,
¿e w miarê decentralizacji administracji nastêpowaæ bêd¹ zmiany zwiêkszaj¹ce
dochody samorz¹dów.
Rosn¹c¹ rolê w finansowaniu szeroko rozumianego rozwoju kraju, poprzez
inwestycje w³asne, powinny odgrywaæ prywatne podmioty gospodarcze.
Inicjatywy inwestycyjne bêd¹ wspierane poprzez rozwój funduszy po¿yczkowych, gwarancji i porêczeñ kredytowych oraz oferty us³ug finansowych ze strony
banków. Coraz wiêksze znaczenie powinno mieæ tak¿e upowszech-nienie
mechanizmów i form partnerstwa publicznoprywatnego.

Rozwój
inwestycji
prywatnych

Mo¿liwoci inwestycyjne kraju zdecydowanie powiêksz¹ rodki pozyskiwane
z Unii Europejskiej oraz z innych róde³ zagranicznych.
Szacuje siê, ¿e ca³oæ powy¿szych róde³ pozwoli na zwiêkszenie stopy
inwestycji z 18,8 % PKB w roku 2005 do 21% w roku 2010 i 25% w roku 2015.
Takie zwiêkszenie stopy inwestycji umo¿liwi osi¹gniêcie 5,1% redniego tempa
wzrostu PKB w latach 20062010 i 5,2% redniego tempa w latach 20112015.
Publiczne rodki wspólnotowe, to przede wszystkim rodki z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Funduszu

Zasilanie
z bud¿etu UE
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Spójnoci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego, ale tak¿e rodki
przeznaczone na realizacjê polityk lizboñskich, dzia³añ zwi¹zanych
z bezpieczeñstwem i obywatelstwem europejskim. £¹czna kwota rodków
bud¿etowych UE, mo¿liwa do wykorzystania na realizacjê Strategii Rozwoju Kraju
wyniesie blisko 86 mld EUR, a wraz z publicznymi i prywatnymi rodkami
na wspó³finansowanie oko³o 108 mld EUR.

Z ogólnej sumy rodków unijnych przewidywanych na lata 2007-2013 ponad
67,3 mld EUR (w cenach bie¿¹cych) zostanie wykorzystane na realizacjê zadañ
okrelonych w ramach Narodowej Strategii Spójnoci (Narodowych Strategicznych
Ram Odniesienia) oraz wynikaj¹cych z nich programów operacyjnych. Szacuje siê,
¿e na wspó³finansowanie tych dzia³añ przeznaczone zostanie oko³o 11,9 mld EUR
z publicznych rodków krajowych i 6,4 mld EUR ze rodków prywatnych.
Ponadto na wspieranie restrukturyzacji rolnictwa oraz dzia³añ rozwojowych
na obszarach wiejskich przewiduje siê 13,2 mld EUR (w cenach bie¿¹cych)
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
a na jego wspó³finansowanie oko³o 3,9 mld EUR. Na restrukturyzacjê rybo³ówstwa
zak³ada siê 0,7 mld EUR (w cenach z 2004 r.) z Europejskiego Funduszu
Rybackiego, a na jego wspó³finansowanie oko³o 0,1 mld EUR.
Wielkoæ rodków finansowych przewidzianych do wykorzystania w okresie
2007-2015, mimo i¿ faktyczne p³atnoci z regu³y s¹ ni¿sze, jest wiêc znacznie
wiêksza od rodków Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 (zobowi¹zania
wspólnotowe wynosz¹ 12,8 mld EUR).
£¹czna kwota zobowi¹zañ UE z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójnoci na lata 2007-2013 wyniesie blisko 4% PKB redniorocznie.
Koniecznoæ
zapewnienia
wspó³finansowania
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rodki funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoci wymagaj¹ wspó³finansowania ze róde³ krajowych (oraz pochodnych do publicznych)
w proporcji - w zale¿noci od programu, dzia³ania i funduszu - wynosz¹cej

wg regulacji unijnych nie mniej ni¿ 15%. redni poziom wspó³finansowania
mo¿e byæ wy¿szy i wynikaæ bêdzie m.in. z przepisów o pomocy publicznej
oraz zak³adanych efektów mno¿nikowych.
Wród innych wspólnotowych rodków bud¿etowych, które bêd¹ stanowiæ ród³o
finansowania realizacji SRK wymieniæ nale¿y m.in.: 7. Program ramowy Wspólnoty
Europejskiej badañ, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013),
Program ramowy na rzecz konkurencyjnoci i innowacji 2007-2013, projekty
realizowane w ramach europejskiej sieci transportowej (TENs), programy
z dziedziny edukacji, m³odzie¿y, kultury i sektora audiowizualnego, czy te¿
programy z obszaru wolnoci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoci. Na realizacjê
dzia³añ w ramach tzw. polityk lizboñskich, a tak¿e bezpieczeñstwa i obywatelstwa UE przewiduje siê oko³o 4,3 mld EUR (w cenach z 2004 r.).
Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e Polska otrzyma znaczne rodki finansowe zwi¹zane
z p³atnociami bezporednimi dla rolników, interwencjami na rynkach rolnych
oraz subsydiami eksportowymi w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego
Gwarancji. Dla realizacji celów Strategii Rozwoju Kraju zostan¹ tak¿e
wykorzystane rodki finansowe pochodz¹ce z Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego. Na lata 2004-2009 przyznano Polsce w ramach obu mechanizmów
kwotê w wysokoci ponad 530 mln EUR.

Pozosta³e ród³a
finansowania

Warunkiem skutecznego wykorzystania rodków finansowych UE jest lepsza
koordynacja dzia³añ podejmowanych przez poszczególne podmioty realizuj¹ce
cele Strategii Rozwoju Kraju, lepsze rodowisko regulacyjne oraz skuteczny
system gwarancji i porêczeñ rodków unijnych.
Dla realizacji SRK bêd¹ równie¿ pozyskiwane rodki z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego, miêdzynarodowych instytucji finansowych i banków
komercyjnych. Cz³onkostwo Polski w UE zwiêksza dostêp do kredytów i u³atwia
ich pozyskiwanie na dogodniejszych, ni¿ przed akcesj¹ do UE, warunkach.

SRK
95

SRK
96

SYSTEM
REALIZACJI S TRATEGII

VII

Cele i priorytety Strategii Rozwoju Kraju realizowane bêd¹ poprzez dzia³ania
wynikaj¹ce z podstawowych dokumentów rz¹dowych (przede wszystkim Solidarne
Pañstwo, Program Konwergencji  Aktualizacja 2005, Krajowy Program Reform
na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizboñskiej). Wiod¹ce znaczenie bêdzie
mieæ realizacja Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007  2013
i odpowiednich programów operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Rozwój
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Zrównowa¿ony
Rozwój Sektora Rybo³ówstwa i Nadbrze¿nych Obszarów Rybackich i innych
dokumentów s³u¿¹cych realizacji za³o¿onych celów rozwojowych. Oznacza to,
¿e za realizacjê okrelonych celów i priorytetów Strategii odpowiedzialne
bêd¹ podmioty wdra¿aj¹ce strategie i programy w poszczególnych obszarach.
Nadrzêdn¹ rolê Strategii Rozwoju Kraju nad innymi strategiami i dokumentami
programowymi nadaje ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Wraz z wejciem w ¿ycie tej ustawy w Polsce powstanie jednolity system
programowania strategicznego rozwoju kraju. Strategia Rozwoju Kraju
jest podstawowym dokumentem w tym systemie wyznaczaj¹cym kierunki,
które nastêpnie bêd¹ uszczegó³awiane w dokumentach strategicznych dotycz¹cych
konkretnych dziedzin i obszarów kraju. Dokumentami s³u¿¹cymi wdra¿aniu Strategii
s¹ strategie sektorowe, strategie rozwoju regionów i programy operacyjne oraz plany
wykonawcze wdra¿aj¹ce te dokumenty. Realizacja celów Strategii odbywaæ
siê równie¿ bêdzie w oparciu o umowy i porozumienia miêdzynarodowe,
a tak¿e odrêbne programy oraz instrumenty prawne i finansowe Unii Europejskiej.

Ustawa
o zasadach
prowadzenia
polityki rozwoju

W tym kontekcie niezwykle wa¿ne jest zapewnienie w³aciwej koordynacji zadañ
realizowanych w ramach poszczególnych krajowych polityk i strategii.
Za koordynacjê w tym obszarze odpowiada Minister Rozwoju Regionalnego.
W celu skutecznego prowadzenia koordynacji Minister Rozwoju Regionalnego
podejmie szereg dzia³añ, w tym dokonywaæ bêdzie oceny zgodnoci strategii
sektorowych oraz innych dokumentów strategicznych i programowych ze Strategi¹
Rozwoju Kraju. Opinia na ten temat bêdzie przekazywana Radzie Ministrów.
Analiza zgodnoci odbywa siê w oparciu o opracowane przez Ministra Rozwoju
Regionalnego kryteria. Do dzia³añ przyczyniaj¹cych siê do koordynacji wdra¿ania
SRK zaliczyæ nale¿y równie¿ opracowanie programów operacyjnych finansowanych
ze róde³ zagranicznych lub skierowanych do okrelonego obszaru kraju
oraz wspó³pracê z zarz¹dami województw przy tworzeniu regionalnych
programów operacyjnych. Wspó³praca ta obejmie równie¿ analizowanie

Ocena zgodnoci
strategii

SRK
97

zgodnoci dokumentów regionalnych ze Strategi¹. Minister Rozwoju Regionalnego bêdzie realizowaæ swoj¹ rolê koordynatora tak¿e poprzez udzia³ swoich
przedstawicieli w komitetach monitoruj¹cych programy operacyjne.
Koordynacja
wdra¿ania
Strategii

Kluczowa rola Ministra Rozwoju Regionalnego w realizacji celów Strategii
Rozwoju Kraju wynika z faktu, i¿ jest on odpowiedzialny za realizacjê Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia, jak te¿, Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i innych.
Minister Rozwoju Regionalnego bêdzie wspó³pracowaæ z ministrami odpowiedzialnymi za strategie sektorowe w zwi¹zku z dokonywan¹ ocen¹ ich zgodnoci
z SRK. Koordynacja wdra¿ania Strategii bêdzie te¿ wymagaæ cis³ej wspó³pracy
z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odpowiedzialnym za Program Operacyjny
Rozwój obszarów wiejskich oraz Program Operacyjny Zrównowa¿ony rozwój
sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów rybackich, Ministrem Finansów,
jako koordynatorem wspó³pracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i innymi
miêdzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz samorz¹dami województw
odpowiedzialnymi za realizacjê strategii rozwoju województw.

Monitoring
i sprawozdawczoæ

Minister Rozwoju Regionalnego bêdzie monitorowaæ realizacjê Strategii
i corocznie w terminie do 31 lipca przedstawiaæ Radzie Ministrów oraz Sejmowi
i Senatowi sprawozdanie z jej wdra¿ania w roku poprzednim. Bêdzie
ono przekazywane tak¿e Komisji Trójstronnej ds. Spo³eczno-Gospodarczych
oraz Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego. Sprawozdanie to bêdzie
opracowywane na podstawie informacji przekazanych przez poszczególnych
ministrów, urzêdy centralne i zarz¹dy województw, a tak¿e na podstawie analizy
sytuacji makroekonomicznej kraju. Sprawozdanie bêdzie zawieraæ analizê podjêtych
dzia³añ i wynikaj¹ce z niej rekomendacje na kolejny okres. Ponadto sprawozdanie
bêdzie obejmowaæ informacje:
 o rezultatach wdra¿ania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia przygotowan¹ przez Ministra Rozwoju Regionalnego we wspó³pracy z odpowiednimi
ministrami i zarz¹dami województw,
 o rezultatach wdra¿ania Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich
oraz Programu Operacyjnego Zrównowa¿ony Rozwój Sektora Rybo³ówstwa
i Nadbrze¿nych Obszarów Rybackich przygotowan¹ przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi,
 o rezultatach realizacji Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przygotowan¹ przez
Ministra Rozwoju Regionalnego,
 o rezultatach wdra¿ania Krajowego Programu Reform przygotowan¹ przez
Ministra Gospodarki,
 o rezultatach wdra¿ania innych programów realizowanych przez poszczególne
ministerstwa na rzecz SRK przygotowan¹ przez w³aciwych ministrów,
 o stopniu wykorzystania rodków UE w ramach okrelonych funduszy,
a tak¿e Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przygotowan¹ przez Ministra
Finansów we wspó³pracy z Ministrem Rozwoju Regionalnego,
 o przebiegu dzia³añ koordynacyjnych zwi¹zanych z realizacj¹ Strategii
Rozwoju Kraju przygotowan¹ przez Ministra Rozwoju Regionalnego,
wraz z ewentualnymi propozycjami rozwi¹zañ s³u¿¹cych ich usprawnieniu.
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Strategia Rozwoju Kraju podlegaæ bêdzie okresowej aktualizacji co najmniej
raz na cztery lata. Przy opracowaniu aktualizacji uwzglêdniany bêdzie
w szczególnoci stopieñ realizacji jej celów oraz coroczne rekomendacje zawarte
w sprawozdaniach. Strategia mo¿e byæ aktualizowana na wniosek Rady Ministrów
w innym terminie.

Aby zapewniæ szeroki udzia³ spo³eczny w tworzeniu dokumentów, Strategia
na lata kolejne i ka¿da aktualizacja Strategii bêd¹ podlegaæ konsultacjom
spo³ecznym, obejmuj¹cym przede wszystkim Komisjê Wspóln¹ Rz¹du
i Samorz¹du Terytorialnego, jednostki samorz¹du terytorialnego oraz partnerów
spo³ecznych i gospodarczych  organizacje pracodawców i organizacje
zwi¹zkowe zrzeszone w Komisji Trójstronnej ds. Spo³eczno-Gospodarczych
i wojewódzkich komisjach dialogu spo³ecznego, izby gospodarcze, organizacje
pozarz¹dowe oraz jednostki naukowe. Informacje o konsultacjach bêd¹
og³oszone w dzienniku o zasiêgu krajowym i na stronie internetowej Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego.

Konsultacje
spo³eczne
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ZA£¥CZNIK
PODSTAWOWE WSKANIKI REALIZACJI
STRATEGII ROZWOJU KRAJU - TABELA ZBIORCZA
UE-25
Cele i priorytety

Cel SRK

Wskaniki

2015
5,2 (2011-15)

PKB na mieszkañca wg PPS (UE25=100)
rednia stopa inwestycji (%)1)

100

50

58

66

19,7 (2001-05)

18,8 (200105)

21 (2006-10)

25 (2011-15)

rednia roczna inflacja
Deficyt sektora finansów publicznych w % PKB3)

2,2 2)
2,3

2,1

2,5

2,5

2,5

2,5

2,0

D³ug publiczny w % PKB3)

63,2

42,0

51,7

47,0

x

732

950

1190

4,9
27,5

17,4
29,2

15,0
27,5

11,0
26,0

67,6

53,4

57,5

63,0

.

49,6

51,0

55,0

- sektor II

Stopa bezrobocia (%)
Wskanik zagro¿enia ubóstwem relatywnym
po transferach socjalnych (% ludnoci)
Przeciêtna d³ugoæ ¿ycia (lata):
- kobiet
- mê¿czyzn

Priorytet II
Poprawa stanu
infrastruktury
technicznej
i spo³ecznej

2010
5,1 (2006-10)

1,7 (2001-05)

Dochód na osobê 4) (z³)
Struktura pracuj¹cych (w wieku powy¿ej 15 lat) wg
sektorów gospodarki 5)(%)
- sektor I

Umieralnoæ niemowl¹t na 1000 urodzeñ ¿ywych
Nak³ady ogó³em na dzia³alnoæ badawcz¹
i rozwojow¹ (B+R) w % PKB
Udzia³ podmiotów gospodarczych w nak³adach na
dzia³alnoæ B+R (%)
Udzia³ produktów wysokiej oraz redniowysokiej
techniki w produkcji sprzedanej w przemyle8) (%)
Eksport towarów na 1 mieszkañca  tys. EUR
Wydajnoæ pracy na 1 pracuj¹cego (UE25=100)
Nap³yw bezporednich inwestycji zagranicznych
(mld USD, wg NBP)
Liczba patentów udzielonych rezydentom polskim
(na 1 mln mieszkañców)9)
Wydatki na technologie informacyjne
i telekomunikacyjne w % PKB
Liczba ³¹czy szerokopasmowych odniesiona do
liczby ludnoci (%)

3,0 (2001-05)

Zak³adana wartoæ wskanika

rednie roczne tempo wzrostu PKB (%)

- sektor III
Udzia³ us³ug rynkowych w wartoci dodanej
brutto (%)

Priorytet I
Wzrost
konkurencyjnoci
i innowacyjnoci
gospodarki

Polska

Wartoæ wskanika w roku
bazowym (2005
2005)

8,7 6)

17,6

12,0

9,0

1 (2003)

17 (2003)

15

13

81,2 (2003)
75,1 (2003)

79,4
70,8

80,6
73,3

81,2
74,5

4,5 (2004)

6,4

5,5

5,0

1,9 (2004)

0,56 (2004)

1,5

2,0

54,3 (2003)7)

22,6 (2004)

30

40

.

30,1 (2004)

35

40

6,5 (2004)

1,9

3,5

4,9

100

62,7

70,0

80,0

x

9,6

10,0

10,0

134,5 (2001)10)

20 (2004)

40

65

6,4 (2004)

7,2 (2004)

8,0

8,5

10,6

1,9

10

25

£¹czna d³ugoæ dróg ekspresowych (km)

x

258

901

2890

£¹czna d³ugoæ autostrad (km)
Energoch³onnoæ gospodarki (kg paliwa
umownego na 1 EUR PKB w c. 2000 r.)
Udzia³ energii elektrycznej ze róde³ odnawialnych
w ogólnym jej zu¿yciu (%)

x

552

1629

1913

.

0,27

0,24

0,20

13,7 (2004)

2,6

7,5

9,0

17 (2003)
24 (2003)

36 (2003)
21 (2003)

22
17

15
15

.

28,3 (2004)

min. 38

55-80

.

60

75

85

Emisje zanieczyszczeñ powietrza kg na mieszkañca)
- SO2
- NOx
Recykling odpadów opakowaniowych (% ogó³u
wprowadzonych opakowañ)
Odsetek mieszkañców obs³ugiwanych przez
oczyszczalnie cieków
Zgony z powodu chorób uk³adu kr¹¿enia
(liczba na 100 tys. mieszkañców)
Turyci zagraniczni (przyjazdy w mln osób)

.

442

400

380

.

15,2

18,3

22,0
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Cele i priorytety

Wskaniki

UE-25
Wartoæ wskanika w roku
bazowym (2005)

Polska
Zak³adana wartoæ wskanika
2010
2015

Wskanik zatrudnienia: (%)

Priorytet III
Wzrost
zatrudnienia i
podniesienie
jego jakoci

Priorytet IV
Budowa
zintegrowanej
wspólnoty
spo³ecznej i jej
bezpieczeñstwa

Priorytet V
Rozwój obszarów
wiejskich

Priorytet VI
Rozwój
regionalny

- osób w wieku 15-64 lata

63,8

52,8

57,0

62,0

- kobiet w wieku 15-64 lata

56,3

46,8

51,0

53,0

- osób w wieku 55-64 lata

42,5

27,2

31,0

37,0

- osób niepe³nosprawnych

.

13,1 (2004)

18

25

18,5

34,6

26,0

18,0

.

35,2

38,0

.

13,9

15,0

24

15 (2004)

20

11,0

5,5

7

85,8 (2004)

38

50

69,9

40,6

43

x

38

45

50

Wskanik postrzeganej korupcji 12)
Wskanik wykrywalnoci sprawców przestêpstw
(%)
Wskanik efektywnoci rz¹dzenia 13)

.

3,4

5,0

6,0

.

56,2 (2004)

60

.

0,58

0,75

1,0

Wskanik poczucia bezpieczeñstwa (%)14)

x

46

50

60

Wskanik zatrudnienia na wsi (%)15)
Przeciêtna powierzchnia indywidualnego
gospodarstwa rolnego (ha u¿ytków) 16)
Odsetek dzieci zamieszka³ych na wsi objêtych
wychowaniem przedszkolnym
Odsetek gospodarstw domowych korzystaj¹cych
z dostêpu do Internetu na wsi (%)
Liczba pracuj¹cych w rolnictwie na 100 ha
u¿ytków rolnych 16) 18)
rednie zró¿nicowanie poziomu PKB na
mieszkañca wg województw (%)19)
redni wskanik bezrobocia w 3 podregionach
(NTS 3) o najwy¿szych stopach bezrobocia
Udzia³ województw Polski Wschodniej 20) w PKB

.

46,1

51

54

7,6

8,5

.

17,5

25

.

19

40

9 (2003) 17)

15

12

x

25 (2003)

24

x

37,0

30

x

15,9 (2003)

18

20

.

61,4

62

65

Stopa bezrobocia osób w wieku 15-24 lata (%)
Odsetek osób z wykszta³ceniem rednim w
populacji 15-64 lata (bez zasadniczego
zawodowego)
Odsetek osób z wykszta³ceniem wy¿szym
w populacji 15-64 lata
Absolwenci na kierunkach matematycznych,
przyrodniczych i technicznych (% absolwentów
szkó³ wy¿szych ogó³em)
Odsetek osób w wieku 25-64 lata ucz¹cych siê
i dokszta³caj¹cych
Odsetek dzieci objêtych wychowaniem
przedszkolnym
Udzia³ w wyborach parlamentarnych
(% uprawnionych)
Poziom zaufania do administracji publicznej11)

Poziom urbanizacji21)

16 (2003)

17)

ród³o: Polska  o ile nie zaznaczono inaczej - dane G³ównego Urzêdu Statystycznego, Ministerstwa Finansów i Eurostat; UE-25  Eurostat.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

Relacja nak³adów brutto na rodki trwa³e do PKB.
Zharmonizowany wskanik cen konsumpcyjnych; dla Polski  2,2.
Wg ESA 95 i przy za³o¿eniu, ¿e w latach 2010 i 2015 OFE s¹ poza sektorem.
Przeciêtny nominalny miesiêczny dochód do dyspozycji na osobê w gospodarstwach domowych.
I  rolnictwo, lenictwo, ³owiectwo i rybactwo, II  przemys³ i budownictwo, III  us³ugi.
Zharmonizowana stopa bezrobocia; dla Polski  17,7.
Udzia³ przemys³u; dla Polski  27,0.
W przedsiêbiorstwach sekcji przetwórstwo przemys³owe, o liczbie pracuj¹cych powy¿ej 49 osób.
Dla Polski  krajowe, udzielone przez Urz¹d Patentowy RP.
Zg³oszonych do Europejskiego Urzêdu Patentowego (EPO) lub w ramach Uk³adu o Wspó³pracy Patentowej (PCT); dla Polski  3,1.
Wg badañ CBOS.
Wg Transparency International; indeks percepcji korupcji (10  oznacza brak korupcji).
Badanie Banku wiatowego; wartoci od -2,5 do +2,5.
Wg badañ CBOS. Odsetek odpowiedzi TAK na pytanie: Czy Polska jest krajem, w którym ¿yje siê bezpiecznie?
Wg BAEL.
Dotyczy gospodarstw powy¿ej 1 ha.
UE-25  szacunek w³asny na podstawie danych Eurostat.
W przeliczeniu na pe³nozatrudnionych w rolnictwie indywidualnym.
Liczone wg wspó³czynnika zmiennoci (wa¿one liczb¹ ludnoci odchylenie standardowe PKB na mieszkañca/rednie PKB w kraju).
Województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, wiêtokrzyskie, warmiñsko-mazurskie.
Odsetek ludnoci zamieszka³ej w miastach.
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41,0
18,0
25
10
55
50

65

10,0
35
70
10
23
20
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POWI¥ZANIE STRATEGII ROZWOJU KRAJU Z INNYMI
STRATEGIAMI I PROGRAMAMI
Przy opracowywaniu SRK wykorzystane zosta³y strategiczne i programowe
dokumenty rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspólnoty Europejskiej.
Sporód dokumentów krajowych, podstaw¹ przygotowania Strategii Rozwoju
Kraju 2007-2015 s¹: Program Dzia³ania Rz¹du RP Solidarne Pañstwo oraz inne
dokumenty strategiczne rz¹du, m.in. Krajowy Program Reform 2005-2008,
Program Konwergencji  Aktualizacja 2005, Strategia Bezpieczeñstwa
Narodowego RP, Program Zapobiegania Przestêpczoci i Antyspo³ecznym
Zachowaniom, Krajowy Program Rozwoju Wsi, Strategia Rozwoju Transportu,
strategie ochrony rodowiska i pozosta³e strategie sektorowe. Strategia Rozwoju
Kraju uwzglêdnia równie¿ efekty prac nad strategiami rozwoju województw,
nad Koncepcj¹ Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz nawi¹zuje
do dokumentu Polska 2025 - D³ugookresowa strategia trwa³ego i zrównowa¿onego rozwoju. SRK bêd¹c dokumentem cile horyzontalnym bêdzie
koordynowa³a wszelkie dzia³ania na rzecz rozwoju i modernizacji kraju.
G³ównym dokumentem krajowym, stanowi¹cym bazê Strategii Rozwoju
Kraju jest Program Dzia³ania Rz¹du RP Solidarne Pañstwo, koncentruj¹cy
siê na dzia³aniach: wspieraj¹cych wzrost inwestycji i zatrudnienia, uzdrawiaj¹cych finanse publiczne, wspieraj¹cych rodzinê oraz ograniczaj¹cych sferê
ubóstwa i wykluczenia spo³ecznego. Za warunek niezbêdny realizacji programu
naprawy pañstwa uznano podniesienie standardów ¿ycia publicznego oraz stworzenie mechanizmów uczciwego i sprawnego funkcjonowania administracji.

Solidarne
Pañstwo

Do dokumentów unijnych, które uwzglêdniono w pracach nad SRK, nale¿¹
Strategia Lizboñska, Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju UE, Strategiczne Wytyczne
Wspólnoty - Polityka spójnoci 2007-2013 wspieraj¹ca wzrost gospodarczy
i zatrudnienie, zintegrowane wytyczne na rzecz wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia na lata 2005-2008 oraz unijne dokumenty strategiczne odnosz¹ce
siê do poszczególnych obszarów takich jak: zatrudnienie (Agenda Spo³eczna),
bezpieczeñstwo powszechne (Europejska Strategia Bezpieczeñstwa), rola m³odzie¿y
w promowaniu wzrostu i zatrudnienia UE (Europejski Pakt na rzecz M³odzie¿y),
Program Edukacja i Szkolenia 2010, spo³eczeñstwo informacyjne (i 2010 
Europejskie spo³eczeñstwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia),
rozwój nauki i innowacyjnoæ (projekty Programu ramowego na rzecz
konkurencyjnoci i innowacji (CIP) oraz 7. Programu ramowego Wspólnoty
Europejskiej badañ, rozwoju technologicznego i demonstracji 2007-2013),
komunikaty Komisji Europejskiej: Wspólne dzia³ania na rzecz wzrostu i zatrudnienia
- Wspólnotowy program lizboñski oraz wiêcej badañ naukowych i innowacji 
Inwestycje dla wzrostu i zatrudnienia. Istotnym ród³em dla opracowania SRK
by³y sugestie III Raportu Kohezyjnego, wyniki prac nad Now¹ Perspektyw¹
Finansow¹, a tak¿e rozporz¹dzenia Rady dotycz¹ce funduszy strukturalnych
oraz Funduszu Spójnoci w okresie programowania 2007-2013. SRK odnosi siê tak¿e
do europejskich programów wspó³pracy przygranicznej i transgranicznej.

Unijne
dokumenty
programowe
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Realizacja
odnowionej
Strategii
Lizboñskiej

Strategia Rozwoju Kraju realizuje cele i wyzwania, jakie stawiane s¹
w podstawowym dokumencie strategicznym UE - Strategii Lizboñskiej
i jej odnowionych za³o¿eñ, k³ad¹c nacisk na wzrost gospodarczy i zatrudnienie.
SRK przywi¹zuje równie¿ du¿¹ wagê do aspektów zrównowa¿onego rozwoju,
w lad za znowelizowan¹ Strategi¹ Zrównowa¿onego Rozwoju. Realizuje te¿ cele
polityki spójnoci UE zawarte w Strategicznych Wytycznych Wspólnoty
na lata 2007-2013, skierowane przede wszystkim na inwestowanie w si³y napêdowe
wzrostu i zatrudnienia, inwestowanie w obszary o wysokim potencjale wzrostu,
wykorzystanie wiedzy i innowacji, rozwijanie synergii i komplementarnoci
w stosunku do innych polityk Wspólnoty, poprawê systemów rz¹dzenia.
SRK uwzglêdnia równie¿ cele i wytyczne makro i mikroekonomiczne zawarte
w dokumencie Komisji Europejskiej: Zintegrowane wytyczne w sprawie wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia na lata 2005-2008 (ZPW).

Krajowy Program
Reform

Prze³o¿eniem na grunt krajowy za³o¿eñ wspólnotowego ZPW jest Krajowy
Program Reform (KPR) na lata 2005-2008. Dokument obejmuje szeroki zakres
problemów, od reformy finansów publicznych, przez reformy rynku pracy i pomocy
spo³ecznej, a¿ do reform sektorowych i deregulacyjnych. Kierunki reform
przewidziane w KPR bêd¹ wspierane w ramach centralnych i regionalnych
programów operacyjnych, gdy¿ w ramach Narodowej Strategii Spójnoci
d¹¿y siê do przeznaczenia oko³o 60% rodków wspólnotowych na realizacjê
odnowionej Strategii Lizboñskiej.

Program
Konwergencji

Strategia Rozwoju Kraju nawi¹zuje tak¿e do Programu Konwergencji
 Aktualizacja 2005. Nadrzêdnym celem polityki gospodarczej nakrelonym
w Programie Konwergencji jest uzyskanie wysokiego, d³ugookresowego tempa
wzrostu gospodarczego, które warunkuje proces realnej konwergencji z pañstwami
cz³onkowskimi UE. Wysokie tempo wzrostu gospodarczego powinno zostaæ
osi¹gniête przy utrzymaniu stabilnoci makroekonomicznej, a wiêc przy poziomie
inflacji oraz saldzie rachunku obrotów bie¿¹cych pozwalaj¹cych zachowaæ
stabilnoæ kursu walutowego i spe³niæ wymagane kryteria z Maastricht.
Pierwszorzêdnego znaczenia nabiera w tym kontekcie kontynuacja reformy
finansów publicznych, tak aby zmniejszyæ nierównowagê fiskaln¹, a jednoczenie
zagwarantowaæ w bud¿ecie pañstwa rodki na wspó³finansowanie
i prefinansowanie projektów w ramach polityki strukturalnej pañstwa.

Narodowa
Strategia
Spójnoci

Obszary wsparcia ze rodków polityki spójnoci w okresie 2007-2013
zosta³y w pe³ni odzwierciedlone w za³o¿eniach priorytetów strategicznych
Narodowej Strategii Spójnoci, ukierunkowanych na wzmacnianie nowoczesnej
gospodarki, infrastruktury, rodowiska, zasobów ludzkich oraz podnoszenia
jakoci zarz¹dzania w sektorze publicznym.
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Spójnoæ pomiêdzy politykami wspólnotowymi i dokumentami programowymi UE i Polski
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3

ZA£¥CZNIK
OCENA SYTUACJI SPO£ECZNO-GOSPODARCZEJ
I PRZESTRZENNEJ POLSKI
1.

Poziom horyzontalny

1.1.

Sytuacja makroekonomiczna

W warunkach rosn¹cej otwartoci gospodarki i procesów globalizacyjnych
oraz cz³onkostwa w UE, gospodarka Polski podlega coraz silniejszym wp³ywom
otoczenia zewnêtrznego, co znajduje odzwierciedlenie w jej rozwoju.
Równoczenie, w wyniku dotychczasowych procesów wewn¹trzkrajowych,
sytuacjê gospodarcz¹ cechuje stabilnoæ makroekonomiczna.
Po znacznym os³abieniu dynamiki wzrostu gospodarczego w latach 2001-2002,
rok 2003, a szczególnie 2004, przynios³y wyran¹ poprawê koniunktury.
W 2004 r. wzrost PKB wyniós³ 5,3% i by³ najwy¿szy od siedmiu lat, co wynika³o
g³ównie z impulsu integracji i zwi¹zanego z tym wzrostu popytu wewnêtrznego
i zewnêtrznego. W 2005 r. nast¹pi³o os³abienie tempa wzrostu gospodarczego
do 3,5%. PKB w przeliczeniu na mieszkañca, liczony wg parytetu si³y nabywczej,
osi¹gn¹³ po³owê przeciêtnej UE-25. W 2000 r. relacja ta stanowi³a 47%.

3,5% wzrostu
PKB w 2005 r.
i przyspieszenie
w 2006 r.

Rok 2006 przyniós³ ponowne o¿ywienie wraz z umocnieniem tendencji
wzrostowych w I pó³roczu 2006 r. PKB zwiêkszy³ siê o 5,4%.
Rok 2005 by³ drugim kolejnym rokiem zwiêkszenia roli inwestycji jako czynnika
kszta³tuj¹cego dynamikê PKB, jednak - pomimo dalszego wzrostu nak³adów brutto

Ronie rola
inwestycji
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na rodki trwa³e (o 6,5%, wobec 6,4% w 2004 r.) - stopa inwestycji w gospodarce
narodowej osi¹gnê³a zaledwie 18,2%, wobec 23,7% w roku 2000. W 2006 r. nast¹pi³o
silne o¿ywienie inwestycyjne  w I pó³roczu 2006 r. nak³ady inwestycyjne by³y
o 11,4% wy¿sze ni¿ w I pó³roczu 2005 r., co oznacza³o wzrost nie notowany
od 1998 roku.
Oceniaj¹c dynamikê procesów inwestycyjnych, nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e wiele
przedsiêbiorstw przetwórstwa przemys³owego realizowa³o przedsiêwziêcia
prorozwojowe w okresie przedakcesyjnym i bezporednio po akcesji (³¹cznie
w latach 2003-2004 wzrost inwestycji w tym przemyle w przedsiêbiorstwach
zatrudniaj¹cych powy¿ej 49 osób wyniós³ prawie 34%), co pozwoli³o na
dostosowanie siê do norm i standardów obowi¹zuj¹cych w UE oraz lepsze sprostanie
zwiêkszonemu po akcesji popytowi, g³ównie z krajów unijnych. W 2005 r. tempo
wzrostu inwestowania w tych przedsiêbiorstwach zmniejszy³o siê do oko³o 4,5%.
Wzrostowi dzia³alnoci prorozwojowej sprzyja transfer kapita³u zagranicznego
w formie inwestycji bezporednich. Notuje siê znaczne zainteresowanie naszym
krajem, zarówno ze strony du¿ych zagranicznych koncernów, jak te¿ ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw. Polska coraz lepiej oceniana jest jako miejsce potencjalnych
inwestycji, m. in. z uwagi na dostêpnoæ miejsca i koszt ziemi. Atutem jest te¿
relatywnie niska stawka podatku CIT oraz tania i fachowa si³a robocza.

Inwestycje
zagraniczne
w Polsce

Bezporednie inwestycje zagraniczne w 2005 r. osi¹gnê³y 9,6 mld USD,
a ich ³¹czna wartoæ (od 1990 r.) - ponad 90 mld USD. W I pó³roczu 2006 r. nap³yw
bezporednich inwestycji zagranicznych wyniós³ 5,8 mld USD i by³ o prawie 25%
wy¿szy ni¿ przed rokiem. Pozytywnym symptomem jest to, ¿e rosn¹c¹ czêæ tego
nap³ywu stanowi³y inwestycje od podstaw, tzw. greenfield (ich udzia³ w 2004 r.
osi¹gn¹³ 58%, wobec 37% w 2002 r.).
G³ównym ród³em finansowania inwestycji pozostaj¹ jednak oszczêdnoci
krajowe, których relacja do PKB od 2003 r. stale ros³a, osi¹gaj¹c w 2005 r. poziom
szacowany na prawie 19%.
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Kolejny rok, istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego pozostawa³ handel
zagraniczny, przy czym  pomimo nie zawsze korzystnych uwarunkowañ kursowych
i koniunkturalnych  dynamika eksportu towarów, szósty rok z rzêdu wyranie
wyprzedza³a dynamikê ich importu. W rezultacie nast¹pi³a dalsza redukcja ujemnego
salda wymiany. Towarzyszy³y temu korzystne zmiany w strukturze towarowej.
W 2005 r., w porównaniu z 2004 r., eksport (w ujêciu rzeczowym, w EUR)
zwiêkszy³ siê o 19,6%, podczas gdy import o 13,8%. W ci¹gu ostatnich 5 lat eksport
wzrós³ ponad 2-krotnie, a import o ponad 50%. Ujemne saldo obrotów wynios³o
9,7 mld EUR i by³o o 1,9 mld EUR (16,4%) ni¿sze ni¿ rok wczeniej i o prawie 9 mld
EUR (prawie po³owê) od uzyskanego w 2000 r. W I pó³roczu 2006 r. eksport
zwiêkszy³ siê w porównaniu z I pó³roczem 2005 r. o 24,2%, a import o 22,7%.
O¿ywienie eksportowe wynika³o w znacznej mierze z podjêtych w ostatnich
latach dzia³añ restrukturyzacyjnych, co wp³ynê³o na wzrost konkurencyjnoci polskiej
oferty towarowej na rynkach zagranicznych.

O¿ywienie
eksportowe

Tendencje w wymianie towarowej znalaz³y potwierdzenie w danych bilansu
p³atniczego. Uwzglêdniaj¹c zwiêkszenie dodatniego salda transferów bie¿¹cych
(m.in. dziêki nap³ywowi rodków netto z UE) i us³ug oraz zmniejszenie ujemnego
salda dochodów, deficyt na rachunku bie¿¹cym zmala³ z 8,7 mld EUR w 2004 r.
do 4,1 mld EUR w 2005 r., a jego relacja do PKB zmniejszy³a siê z 4,3% do 1,7%.
Tak wiêc rok 2005 by³ pi¹tym, z wyj¹tkiem 2004 r., kolejnym rokiem ograniczania
nierównowagi zewnêtrznej kraju.
W 2005 r.  mimo niskiej, szczególnie w II po³owie roku, inflacji  wyranie
os³ab³a dynamika spo¿ycia, zw³aszcza indywidualnego (wzrost wyniós³ 1,8%,
wobec 4,3% w 2004 r.). Nast¹pi³o to w warunkach m.in. realnego wzrostu
funduszu wynagrodzeñ w gospodarce narodowej o oko³o 3,5%, stagnacji realnych
dochodów ze wiadczeñ emerytalno-rentowych, wzrostu aktywów finansowych
gospodarstw domowych o 11,7% oraz zwiêkszenia ich zad³u¿enia w systemie
bankowym o 22%. Jednak w I pó³roczu 2006 r. odnotowano znacz¹cy wzrost
spo¿ycia indywidualnego (o 5,1%). W konsekwencji ponownie zwiêkszy³a siê
rola popytu krajowego jako czynnika wzrostu.

Spadek dynamiki
spo¿ycia
indywidualnego
w 2005 r.
i znacz¹cy jej
wzrost w 2006 r.
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W 2005 r. inflacja rednioroczna wynios³a 2,1%, wobec 3,5% w 2004 r., kszta³tuj¹c
siê w granicach dopuszczalnych odchyleñ od celu inflacyjnego, okrelonego przez
Radê Polityki Pieniê¿nej (1,5-3,5%). W I pó³roczu 2006 r. stopa inflacji wynios³a
zaledwie 0,7%.
Wysokie
bezrobocie

Szczególnie trudnym problemem gospodarki polskiej jest bezrobocie. Stopa
bezrobocia  mimo obserwowanego od 2004 r. spadku  w koñcu 2005 r. wynios³a
17,6%. W roku 2006 obserwuje siê dalsz¹ poprawê w tej dziedzinie  w koñcu
I pó³rocza 2006 r. stopa bezrobocia wynios³a 16% (w koñcu I pó³rocza 2005 r. 18%)
i nadal by³a najwy¿sz¹ w UE.

Wydatki sztywne
ograniczaj¹
mo¿liwoci
rozwojowe

Obecnie polska gospodarka znajduje siê w fazie o¿ywienia, jednak jego skala
i trwa³oæ zale¿eæ bêd¹ w du¿ej mierze od polityki fiskalnej. W latach 2001-2004
1
2
deficyt finansów publicznych w relacji do PKB oscylowa³ w granicach 3,3-4,8% ,
co porednio w znacznej czêci by³o spowodowane wadliw¹ struktur¹ wydatków.
Ponad 70% z nich to wydatki sztywne, prawnie zdeterminowane (powa¿n¹
ich czêæ stanowi¹ transfery socjalne, w du¿ym stopniu oparte na automatycznych
mechanizmach indeksacyjnych). Ogranicza to pulê rodków bud¿etowych,
które mo¿na by przeznaczyæ na inwestycje infrastrukturalne, badania i rozwój,
poprawê jakoci s³u¿b publicznych, aktywn¹ politykê rynku pracy. Polska w latach
2001-2004 nie spe³nia³a jednego z najwa¿niejszych kryteriów konwergencji
zawartych w Traktacie z Maastricht  utrzymywania deficytu finansów publicznych
poni¿ej 3% PKB. Relacja deficytu sektora finansów publicznych do PKB wynios³a
w 2005 r. 2,5%, wobec 3,9% w 2004 r. (po wy³¹czeniu OFE poza sektor, deficyty
te wynosz¹ odpowiednio 5,7% PKB w 2004 r. i 4,4% PKB w 2005 r.).

Zmniejszyæ d³ug
publiczny

Skutkiem wysokiego deficytu sektora jest  w warunkach wygasania
wp³ywów z prywatyzacji  narastanie d³ugu publicznego. W ci¹gu piêciu lat
zwiêkszy³ siê on o 2/3, podczas gdy PKB w cenach bie¿¹cych wzrós³ o prawie
1/3, tj. w tempie 2 krotnie ni¿szym. O ile w 2000 r. relacja d³ugu publicznego
do PKB wynosi³a 37,6%, to w 2005 r. 47,7% PKB, powoli zbli¿aj¹c siê do 50%
PKB, a wiêc pierwszego progu ostro¿nociowego, okrelonego przepisami
ustawy o finansach publicznych. W przypadku utrzymania siê tej tendencji
i ewentualnej nieznacznej tylko deprecjacji z³otego, pañstwowy d³ug publiczny,
w relacji do PKB, w ci¹gu najbli¿szych dwóch lat mo¿e przekroczyæ 50%.
Przekroczenie tego progu oznacza koniecznoæ uruchomienia tzw. procedur
ostro¿nociowych w zakresie polityki bud¿etowej. St¹d konieczne s¹ dzia³ania
reformuj¹ce finanse publiczne w kierunku redukcji i restrukturyzacji wydatków
(na rzecz wydatków o charakterze prorozwojowym), a tak¿e uregulowania
tworz¹ce lepszy klimat dla rozwoju przedsiêbiorczoci, mimo ¿e relacja d³ugu
publicznego do PKB wg ESA 95 bêdzie ni¿sza ni¿ wg dotychczasowych zasad
liczenia. Wed³ug ESA 95 d³ug publiczny w 2005 r. wyniós³ 42% PKB.

1
2
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Dok³adnie  sektora instytucji rz¹dowych i samorz¹dowych.
Zgodnie z ESA 95 i przy za³o¿eniu, ¿e OFE s¹ w sektorze.

Tabela 1. Podstawowe wskaniki makroekonomiczne w latach 2000-2005
2000

2001

2002

2003

2004

PKB (rok poprzedni =100)

Wyszczególnienie

104,2

101,1

101,4

103,8

105,3

2005
103,5

Spo¿ycie indywidualne (rok poprzedni =100)

103,0

102,2

103,3

101,9

104,3

101,8

Spozycie zbiorowe (rok poprzedni=100)

102,4

102,5

101,5

104,7

103,9

105,3

Nak³ady brutto na rodki trwa³e
(rok poprzedni =100)

102,7

90,3

93,7

99,9

106,4

106,5

Popyt krajowy (rok poprzedni =100)

103,1

98,6

100,9

102,7

106,0

102,4

Eksport towarów i us³ug (rok poprzedni =100)

123,2

103,1

104,8

114,2

114,0

108,0

Import towarów i us³ug (rok poprzedni =100)

115,5

94,7

102,7

109,3

115,2

104,7

Ceny towarów i us³ug konsumpcyjnych (rok
poprzedni =100)

110,1

105,5

101,9

100,8

103,5

102,1
17,6

Stopa bezrobocia (%)
Nap³yw BIZ (mld USD)
Relacja salda bie¿¹cego bilansu p³atniczego do
PKB (w%)

·

19,4

20,0

20,0

19,0

9,3

5,7

4,1

4,6

12,9

9,6

-5,8

-2,8

-2,6

-2,1

-4,3

-1,7

Relacja salda obrotów towarowych handlu
zagranicznego (p³atniczego) do PKB(w%)

-7,2

-4,0

-3,7

-2,7

-2,2

-0,9

redni kurs EUR w z³

4,01

3,67

3,86

4,40

4,53

4,03

ród³o: GUS, NBP.

Ostatnie wyniki gospodarki oraz jej perspektywy s¹ optymistyczne, co le¿y
u podstaw ratingów ustalanych dla Polski przez g³ówne agencje ratingowe.
W kwietniu 2006 r. Fitch Ratings ustali³ dla polskich zobowi¹zañ w walutach
zagranicznych ocenê na poziomie BBB+, z perspektyw¹ pozytywn¹ i utrzyma³
równie¿ rating dla zobowi¹zañ w walucie lokalnej na poziomie A, z perspektyw¹
stabiln¹.

1.2.

Konkurencyjnoæ, innowacyjnoæ i spo³eczeñstwo informacyjne

Konkurencyjnoæ
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Polska 48.
w rankingu
konkurencyjnoci

Wed³ug badania wiatowego Forum Ekonomicznego z 2006 r., pod
wzglêdem konkurencyjnoci gospodarka Polski plasuje siê na 48. miejscu
3
wród 125 krajów, zajmuj¹c ostatni¹ pozycjê wród krajów UE-25 .
Z kolei Instytut Rozwoju Zarz¹dzania (Institute for Management
Development  IMD) w Lozannie, który okrela zdolnoæ konkurencyjn¹
poszczególnych krajów badaj¹c systemowe warunki do prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej, w 2006 r. umieci³ Polskê na 58. miejscu
na 61 sklasyfikowanych krajów i regionów. Szczególnie krytycznie oceni³
infrastrukturê, efektywnoæ administracji pañstwowej i wysoki poziom
bezrobocia.
Wymienione zjawiska, które ujemnie oddzia³uj¹ na poziom konkurencyjnoci nie zawsze zale¿¹ od samych przedsiêbiorstw. Te ostatnie (szczególnie
MP) cechuj¹ wysokie zdolnoci przystosowawcze do sprostania presji konkurencyjnoci na rynkach zewnêtrznych. wiadcz¹ o tym m.in. wzrost wydajnoci
pracy oraz eksportu obserwowane w ostatnich latach.

Przestarza³a
struktura
gospodarki

O ile osi¹gniêty w 2005 r. PKB na mieszkañca stanowi³ 50% przeciêtnej
UE-25, to przeciêtna wydajnoæ pracy (mierzona wartoci¹ PKB na pracuj¹cego)
 63% (wobec 58% w 2000 r.) i by³a wy¿sza od notowanej w krajach
nadba³tyckich i na S³owacji. Na ogóln¹ wydajnoæ pracy ujemnie wyp³ywa m.in.
struktura gospodarki, która w Polsce znacz¹co odbiega od wystêpuj¹cej
w wiêkszoci krajów rozwiniêtych. Cechuje j¹ wy¿szy udzia³ rolnictwa
i przemys³u, a ni¿szy us³ug  zw³aszcza nowoczesnych. W 2005 r. na rolnictwo
(z ³owiectwem i lenictwem oraz rybo³ówstwem i rybactwem) przypada³o
w Polsce 4,8% (w krajach UE-25 przeciêtnie 1,9%) wartoci dodanej brutto,
na przemys³ 24,8% (w UE 20,4%), na budownictwo  5,8% (6%).
Choæ sektor us³ug systematycznie rozwija siê, jego udzia³ w tworzeniu
wartoci dodanej w Polsce (64,6% w 2005 r.) jest nadal ni¿szy ni¿ przeciêtnie
w UE (71,7%). Us³ugi tradycyjne (zwi¹zane z handlem, naprawami, hotelarskogastronomiczne oraz zwi¹zane z transportem, magazynowaniem i ³¹cznoci¹)
tworz¹ w Polsce 27,3% wartoci dodanej brutto (w UE 21,6%), us³ugi, których
istnienie warunkuje nowoczesn¹ gospodarkê rynkow¹ (porednictwo
finansowe oraz obs³uga nieruchomoci i firm)  17,7% (27,4%), a pozosta³a
czêæ  w Polsce 19,6% (w UE  22,7%) przypada g³ównie na us³ugi nierynkowe
(zwi¹zane z administracj¹ publiczn¹, obronnoci¹, edukacj¹, ochron¹ zdrowia
i pomoc¹ spo³eczn¹).

Us³ugi szans¹
na wzrost
zatrudnienia
i konkurencyjnoci

W sektorze us³ug znajduje zatrudnienie ju¿ ponad po³owa ogólnej liczby
pracuj¹cych w Polsce (w 2005 r. ponad 53%, wobec prawie 60% rednio
4
w UE ). Ocenia siê, ¿e w us³ugach mo¿liwe jest nadal tworzenie znacznej liczby
nowych miejsc pracy. Wynika to m.in. st¹d, ¿e z uwagi na niskie koszty pracy,
jak równie¿ znaczne zasoby m³odych wykszta³conych kadr - Polska mo¿e byæ
miejscem lokowania przez inwestorów zagranicznych orodków us³ugowych,
obs³uguj¹cych ca³e koncerny. Przyk³adem mog¹ byæ ju¿ istniej¹ce centra
us³ugowe z zakresu ksiêgowoci, informatyki, logistyki itp. Cz³onkostwo
Polski w UE daje równie¿ szanse na zwiêkszenie eksportu polskich us³ug
do pozosta³ych krajów unijnych.
3

4
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Wed³ug opublikowanego jesieni¹ 2006 r. raportu, na podstawie ankiet zebranych od ponad
11 tys. szefów firm na ca³ym wiecie.
W wieku powy¿ej 15 lat.

Istotne znaczenie bêdzie mieæ upowszechnienie us³ug elektronicznych.
Dzia³ania inwestycyjne powinny obj¹æ zarówno us³ugi i bazy informatyczne
administracji centralnej i regionalnej, jak równie¿ rozwój komercyjnych sieci
i us³ug elektronicznych w województwach.
Struktura gospodarki jest jedn¹ (obok struktury zu¿ycia energii) z przyczyn
wysokiej jej energoch³onnoci (mierzonej ogólnym zu¿yciem energii odniesionym
do PKB). Mimo znacz¹cego (najwiêkszego wród nowo przyjêtych krajów) spadku,
w 2004 r. by³a ona prawie 3-krotnie wy¿sza od przeciêtnej w UE-25 (10 lat wczeniej
ró¿nica ta by³a 4,6-krotna).
W ostatnim piêcioleciu szybko rós³ wolumen eksportu towarów i us³ug
 rednio w roku o 8,7%, wobec 3,8% przeciêtnie w UE-25. Z drugiej jednak
strony udzia³ wyrobów wysokiej techniki w eksporcie  bêd¹cy jednym
z mierników pozycji konkurencyjnej kraju i wiadcz¹cy równie¿ o zdolnoci
gospodarki do wprowadzania nowych technologii - od 2000 r. wynosi 2-3%
5
(wobec ponad 18% rednio w UE).
Dzia³ania podejmowane przez przedsiêbiorstwa oraz poprawa koniunktury,
w po³¹czeniu z decyzjami obni¿aj¹cymi obci¹¿enia podatkowe oraz stopy procentowe, korzystnie wp³ywa³y na ogóln¹ efektywnoæ podmiotów gospodarczych.
W latach 2004-2005 uzyska³y one bardzo dobre wyniki finansowe. W 2005 r.
wskanik rentownoci obrotu brutto wyniós³ 4,9%, a rentownoci obrotu netto
 3,9%. Przedsiêbiorstwa dysponowa³y wiêkszymi ni¿ w latach poprzednich
wolnymi rodkami, co znalaz³o odzwierciedlenie we wzrocie poziomu
depozytów i umiarkowanym zapotrzebowaniu na kredyty. W rezultacie, istotnie
poprawi³y siê wskaniki p³ynnoci oraz obci¹¿enia firm obs³ug¹ zad³u¿enia.
Wskanik p³ynnoci finansowej, charakteryzuj¹cy zdolnoæ przedsiêbiorstw
do regulowania bie¿¹cych zobowi¹zañ finansowych  wzrós³ do 31,9%, wobec
5

Poprawa
efektywnoci
przedsiêbiorstw

Bez eksportu wewn¹trz UE-25.
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20% uznawanych przez banki za poziom bezpieczny. Równoczenie, prawie
wszystkie wskaniki efektywnociowe przedsiêbiorstw eksportuj¹cych s¹ lepsze
ni¿ nastawionych na produkcjê krajow¹.
Wysoka pomoc
publiczna

Poprawie ogólnej konkurencyjnoci powinny te¿ s³u¿yæ procesy restrukturyzacyjne polskiej gospodarki. Od momentu przyst¹pienia Polski do UE dzia³ania
zwi¹zane z udzielaniem pomocy publicznej podlegaj¹ w ca³oci regulacjom unijnym.
W 2004 r. pomoc publiczna wynios³a 8,8 mld z³, tj. 1% PKB, wobec 0,44% PKB
w UE-25. Na cele horyzontalne przeznaczono 50,5%, a na pomoc sektorow¹ oko³o
32% ogó³u udzielonej pomocy publicznej (bez transportu i rolnictwa).
Beneficjentami pomocy publicznej by³y g³ównie du¿e przedsiêbiorstwa pañstwowe.

Innowacje
Niski poziom
innowacyjnoci

Innowacyjnoæ przedsiêbiorstw przemys³owych w Polsce jest niska, co wyra¿a
6
siê jednym z najni¿szych wskaników innowacyjnoci w UE . W 2004 roku dzia³alnoæ
7
innowacyjn¹ prowadzi³o 39% przedsiêbiorstw przemys³owych .

Postêp technologiczny dokonuje siê g³ównie poprzez unowoczenienie parku
maszynowego  oko³o 60% ogó³u inwestycji stanowi³y nak³ady na zakup maszyn
i urz¹dzeñ. Natomiast na dzia³alnoæ B+R (jedno z najistotniejszych róde³
innowacji) przedsiêbiorstwa przeznaczy³y oko³o 7,5% rodków, a na zakup
gotowych technologii - oko³o 3%.
Poza wielkoci¹ nak³adów, wa¿nym miernikiem poziomu innowacyjnoci sektora
przedsiêbiorstw przemys³owych jest udzia³ produktów nowych i zmodernizowanych

6

7

SRK
114

W 2005 r. wskanik ten wyniós³ dla Polski 0,21 (wobec rednio 0,42 dla UE-25), co plasowa³o
Polskê na 21. miejscu wród krajów UE. ród³o: European Innovation Scoreboard 2005.
European Commission, Luxembourg 2005
Dotyczy przedsiêbiorstw o liczbie pracuj¹cych powy¿ej 49 osób.

w produkcji sprzedanej ogó³em, który odzwierciedla zdolnoæ wdro¿eniow¹
przedsiêbiorstw. W 2004 r. udzia³ ten w przetwórstwie przemys³owym wyniós³
22,3%, wobec 18,5% w 2000 r.
Ponadto obserwuje siê niski stopieñ wspó³pracy pomiêdzy sektorem
przemys³owym a potencjalnymi dostawcami innowacyjnych technologii.
W znacznej mierze jest to rezultat niskiej efektywnoci us³ug wspieraj¹cych
innowacyjnoæ. W Polsce w 2004 r. wspieraniem innowacyjnoci zajmowa³o
siê 537 orodków  w tym ponad po³owê stanowi³y orodki szkoleniowo8
doradcze, a zaledwie 10% orodków wykazywa³o zdolnoæ do wsparcia
dzia³alnoci innowacyjnej w zakresie transferu technologii .

Sektor badañ i rozwoju (B+R)
Sektor ten charakteryzuje niski udzia³ nak³adów na ten cel w relacji do PKB,
a tak¿e dominacja finansowania bud¿etowego i niewielki udzia³ podmiotów
gospodarczych w tych nak³adach. W 2004 r. nak³ady na dzia³alnoæ badawczorozwojow¹, finanso-wan¹ zarówno ze rodków bud¿etowych, jak i pozabud¿etowych
osi¹gnê³y w relacji do PKB 0,56%. Szczególnie niepokoj¹ce jest pogarszanie siê tego
wskanika (w 2000 r. wynosi³ on 0,64%). Dla porównania, w 2004 r. dla UE-25 wskanik
ten wyniós³ 1,9%, przy czym najwiêcej na B+R przeznaczono w Szwecji (3,7% PKB)
i Finlandii (3,5%), a najmniej na Malcie (0,29%), Cyprze (0,37%) i £otwie (0,42%).

Niskie wydatki
na sektor badañ
i rozwoju

Struktura nak³adów wg róde³ finansowania dzia³alnoci B+R ró¿ni siê
od obserwowanej w krajach UE. Wiêkszoæ rodków na ten cel w Polsce pochodzi
z bud¿etu pañstwa (61,7% ogó³u nak³adów w 2004 r.), natomiast udzia³ podmiotów
gospodarczych - to jedynie 22,6%, placówek naukowych PAN i jednostek badawczorozwojowych  7,5%, za rodków z zagranicy  5,2%. Natomiast rednio w UE-25
w 2003 r. rz¹dy finansowa³y 34,9%, przedsiêbiorstwa 54,3%, a zagranica 8,5%
9
nak³adów .
W 2004 r. 39,5% ogólnej kwoty wydatków bie¿¹cych na B+R przeznaczono
na badania podstawowe, finansowane g³ównie ze rodków bud¿etowych. Na prace
rozwojowe wydatkowano 35,3%, a na badania stosowane 25,2%. Taka struktura
nak³adów charakterystyczna jest dla krajów s³abiej rozwiniêtych.
Ponadto na z³¹ kondycjê tego sektora wp³ywa wysoka dekapitalizacja aparatury
naukowej oraz niekorzystna struktura wieku kadry zaanga¿owanej w dzia³alnoæ
B+R, wynikaj¹ca w szczególnoci z niewystarczaj¹cych zachêt do podejmowania
kariery naukowej przez ludzi m³odych.

Dekapitalizacja
aparatury
naukowej

Stopieñ zu¿ycia aparatury naukowo-badawczej ronie i w 2004 r. wyniós³
prawie 80%.
Liczba badaczy na 1000 osób aktywnych zawodowo w 2002 r. wynosi³a 3,9, wobec
5,5 w UE (w tym 16,4 w Finlandii). Nale¿y te¿ zwróciæ uwagê na relatywnie póny
wiek uzyskiwania stopnia naukowego doktora habilitowanego i tytu³u naukowego
profesora. Obserwuje siê wieloetatowoæ pracowników nauki (spowodowan¹ niskimi
p³acami) oraz zwiêkszenie ich obowi¹zków edukacyjnych (w wyniku znacznie
szybszego wzrostu liczby studentów). Niewielki odsetek ogó³u pracowników
naukowo-badawczych (oko³o 8%, wobec rednio oko³o 50% w UE-15)
jest zatrudniony w sektorze przedsiêbiorstw.

8
9

Zbyt ma³a kadra
naukowobadawcza

Dane Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapita³owych.
Wystêpuj¹ pewne ró¿nice zakresowe, które jednak nie zmieniaj¹ ogólnych proporcji nak³adów.
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Ma³a liczba
patentów

Niski poziom innowacyjnoci oraz nak³adów na B+R powoduj¹, ¿e liczba
wynalazków zg³aszanych w Urzêdzie Patentowym RP do ochrony patentowej przez
twórców krajowych utrzymuje siê w ostatnich latach na poziomie oko³o 2,2 tys. rocznie
(w 1990 r. ponad 4 tys.), udzielonych patentów na poziomie oko³o 770
(w 1990 r. 3,2 tys.). Na tle innych krajów UE wskaniki wynalazczoci s¹ bardzo niskie.
Przyk³adowo, o ile w przeliczeniu na 1 mln mieszkañców UE-25 liczba udzielonych
10
patentów zg³oszonych do Europejskiego Urzêdu Patentowego wynios³a w 2001 r.
rednio 134,5, to w Polsce  zaledwie 3,1, plasuj¹c j¹ na przedostatniej pozycji w UE.

Spo³eczeñstwo informacyjne
Wydatki na technologie informacyjne w 2004 r. w Polsce stanowi³y 2% PKB,
za w UE-25 rednio 3% (najwiêcej  ponad 4% - w Szwecji i Wielkiej Brytanii).
Warunkiem koniecznym  lecz niedostatecznym - budowy spo³eczeñstwa
informacyjnego jest upowszechnienie dostêpu do internetu.
W 2005 r. w Polsce tylko 40% gospodarstw domowych posiada³o komputer
osobisty, 30% mia³o dostêp do internetu, a 16% - dostêp do internetu
szerokopasmowego, podczas gdy rednio w UE-25 by³o to odpowiednio: 58%, 48%
i 23% ogó³u gospodarstw. Nale¿y jednak podkreliæ szybkie tempo nadrabiania
zaleg³oci w tym zakresie. Pod wzglêdem dostêpu gospodarstw domowych
do szerokopasmowego internetu, Polska w 2004 r. zajmowa³a 14. pozycjê wród
krajów UE-25.
W przedsiêbiorstwach poziom wykorzystania komputerów i dostêpu do internetu
jest znacznie wy¿szy. W 2005 r. a¿ 93% ogó³u przedsiêbiorstw wykorzystywa³o
komputery, 85% korzysta³o z internetu, a 43% mia³o dostêp do internetu
szerokopasmowego, wobec odpowiednio 96%, 89% i 63% przeciêtnie w UE-25.
10
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Lub w ramach Uk³adu o Wspó³pracy Patentowej (PCT).

Miernikiem rozpowszechnienia internetu szerokopasmowego bez wzglêdu
na rodzaj u¿ytkownika jest liczba ³¹czy szerokopasmowych odniesiona do liczby
ludnoci. W 2005 r. w krajach UE-25 wskanik ten wynosi³ przeciêtnie 10,6%,
natomiast w Polsce zaledwie 1,9%. Ni¿sze wskaniki mia³y tylko Grecja i S³owacja,
za najwy¿sze - Niderlandy i Dania (ponad 22%), a sporód krajów nowoprzyjêtych
11
 Estonia (ponad 11%) .

Szybka
komputeryzacja,
ale ma³y dostêp
do internetu
szerok
opasmowego

Liczba e-us³ug wiadczonych dla obywateli, biznesu oraz ogólnych us³ug
publicznych realizowanych on-line jest 2-3 krotnie ni¿sza ni¿ w krajach UE-15. Poziom
zaawansowania rozwoju us³ug publicznych w Polsce wynosi 54% (wród krajów
12
UE-25 - 75%) . Poziom pe³nej interaktywnoci us³ug publicznych on-line kszta³tuje
siê na poziomie 9% (w UE 40%), daj¹c Polsce 3 pozycjê od koñca. Najwy¿szym
wskanikiem rozwoju e-us³ug publicznych dla obywateli charakteryzuj¹ siê takie
us³ugi, jak: poszukiwanie pracy (74%), podatek dochodowy od osób fizycznych (50%),
rejestracja na wy¿sze uczelnie (36%), a najni¿szym: s³u¿ba zdrowia (2%) i rejestracja
zg³oszeñ na policjê (2%).

1.3.

Infrastruktura techniczna

Procesy restrukturyzacyjne i inwestycyjne w okresie transformacji zmieni³y
strukturê i jakoæ maj¹tku funkcjonuj¹cego w gospodarce. O ile na pocz¹tku lat 90.
na sektor I przypada³o 16%, na sektor II - 34%, a na sektor us³ug  50% wartoci
wszystkich rodków trwa³ych, to na pocz¹tku 2005 r.  odpowiednio 7%, 33%
i 60%. W okresie ostatnich 10 lat zasoby kapita³u zwiêkszy³y siê realnie o ponad
36%, za PKB  o ponad 50%. Dowodzi to generalnej poprawy efektywnoci
wykorzystania maj¹tku.
Istniej¹ jednak dziedziny, których stan - mimo dotychczasowych zmian - nadal
wyranie odbiega od notowanego w krajach UE, wp³ywaj¹c negatywnie m.in.
na ogóln¹ konkurencyjnoæ gospodarki i stan rodowiska kraju.

Infrastruktura transportowa
Pomimo zmian, jakie nast¹pi³y w Polsce w ostatnich 15 latach, transport wci¹¿
pozostaje dziedzin¹ zapónion¹, powa¿nie niedoinwestowan¹ i oferuj¹c¹
przedsiêbiorcom i obywatelom us³ugi na ogó³ niskiej jakoci. Równoczenie
Polskê  jako pañstwo cz³onkowskie  obowi¹zuj¹ podstawowe cele polityki
transportowej UE, tj. stworzenie zintegrowanego systemu transportowego,
liberalizacja rynku transportowego, zwiêkszenie bezpieczeñstwa przewozów,
poprawa jakoci us³ug transportowych.
Ogólna d³ugoæ dróg publicznych o twardej nawierzchni w koñcu roku 2005
wynosi³a 252 tys. km. Ogólna gêstoæ tych dróg osi¹gnê³a 80,7 km na 100 km2.
Najgêstsz¹ sieæ posiada³y województwa: l¹skie  163,8 km, ma³opolskie  143,3
km, wiêtokrzyskie  103,6 km, a najrzadsz¹: warmiñsko-mazurskie  50,8 km,
podlaskie  53,8 km, zachodniopomorskie  56,6 km oraz lubuskie  57,1 km.
Blisko 89% d³ugoci dróg o nawierzchni twardej stanowi³y drogi o nawierzchni
11
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Mamy za ma³o
autostrad,
a drogi
s¹ w z³ym stanie

Powy¿sze dane  na podstawie badania GUS Wykorzystanie technologii informacyjnotelekomunikacyjnych w 2005 r., z dnia 22 grudnia 2005 r.
W oparciu o badania Online availability of public sernices: How is Europe progressing?
przeprowadzone na zlecenie KE przez CapGemini, czerwiec 2006 r.
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ulepszonej, wobec 82% w 2000 roku. Drogi te charakteryzuj¹ siê nisk¹ jakoci¹
techniczn¹ - z³ym stanem nawierzchni, kolizyjnymi skrzy¿owaniami, brakiem
obwodnic. Brakuje te¿ dobrze ukszta³towanej przelotowej sieci dróg w wiêkszoci
miast. Trzynacie dróg miêdzynarodowych o ³¹cznej d³ugoci 5,5 tys. km w³¹cza
nasz kraj w sieæ najwa¿niejszych po³¹czeñ transeuropejskich, zlokalizowanych
przede wszystkim w paneuropejskich korytarzach transportowych TEN-T. Ruch
tranzytowy odbywa siê po drogach ró¿nej klasy technicznej, bowiem Polska pod
wzglêdem odsetka autostrad w ogólnej d³ugoci dróg zajmuje jedno z ostatnich
miejsc w Europie. W koñcu 2005 r. d³ugoæ autostrad wynosi³a 552 km, a dróg
ekspresowych (jedno i dwujezdniowych) 258 km.
Niewystarczaj¹cy jest stan techniczny dróg. W koñcu 2005 r. drogi krajowe
o dobrej nawierzchni stanowi³y 48,9% dróg, niezadowalaj¹cej 26,2%, a z³ej 24,9%.
Ponadto wiêkszoæ dróg jest przystosowana do ruchu pojazdów o nacisku 8-10t/o.
Normy unijne przewiduj¹ natomiast 11,5 t/o. Standard ten spe³nia obecnie
13% nawierzchni dróg.

Gêstoæ linii
kolejowych
przewy¿sza
redni¹ UE,
ale stan
techniczny
jest s³aby

Brakuje szybkich
po³¹czeñ
kolejowych miêdzy
najwa¿niejszymi
miastami
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Zasadniczym problemem w transporcie kolejowym jest z³y stan jego
infrastruktury i eksploatowanego taboru. D³ugoæ linii kolejowych w 2000 r. wynosi³a
22,6 tys. km, a w latach nastêpnych zmala³a do 20,3 tys. km w 2005 roku. Gêstoæ
linii kolejowych zmniejszy³a siê z 7,2 km/100 km2 w 2000 r. do 6,5 km/100 km2
w 2005 r., jednak przewy¿sza³a redni¹ dla UE (5 km/100 km2). Szczególnie wysoka
gêstoæ linii kolejowych wystêpuje w silnie uprzemys³owionych województwach
po³udniowej czêci kraju, zw³aszcza w województwie l¹skim (17,2 km/100 km2),
a najni¿sza (poni¿ej 5 km/100 km2) w województwach podlaskim i lubelskim.
Oko³o 1/3 linii kolejowych charakteryzuje siê niedostatecznym stanem technicznym,
wymagaj¹cym wprowadzenia powa¿nych ograniczeñ prêdkoci lub wstrzymania
eksploatacji. Równie¿ 1/3 jest w stanie dobrym i wymaga jedynie bie¿¹cej
konserwacji i utrzymania. Pozosta³a czêæ charakteryzuje siê dostatecznym
stanem technicznym, jednak zwiêkszony zakres robót naprawczych jest konieczny.
Postêpuje degradacja urz¹dzeñ trakcji elektrycznej i telekomunikacyjnej,

a tak¿e zabezpieczeñ przejazdów kolejowych. Istotnym problemem jest równie¿
brak szybkich po³¹czeñ pomiêdzy najwa¿niejszymi miastami kraju oraz w³¹czenie
sieci transportu kolejowego w Transeuropejsk¹ Sieæ Transportow¹.
W Polsce funkcjonuje 12 lotnisk komunikacyjnych  Miêdzynarodowy Port
Lotniczy Warszawa-Okêcie i 11 regionalnych portów lotniczych, a tak¿e 42 lotniska
lokalne. Doæ dobry jest stan infrastruktury portów lotniczych i obs³ugi ruchu
lotniczego, natomiast znaczne wyzwania powoduje dynamiczny wzrost ruchu
13
lotniczego. W 2005 r. polskie lotniska obs³u¿y³y ponad 11,5 mln pasa¿erów ,
tj. oko³o 30% wiêcej ni¿ w 2004 r. (w Europie redni wzrost wyniós³ 6,3%).
Mimo szybkiego wzrostu pasa¿erskich przewozów lotniczych wskanik
mobilnoci lotniczej, mierzony liczb¹ pasa¿erów odniesion¹ do liczby mieszkañców,
jest w Polsce nadal bardzo niski (3%) i istotnie odbiega od wskaników nie tylko
rozwiniêtych krajów europejskich, ale te¿ pañstw o zbli¿onym do naszego kraju
poziomie rozwoju. Jest on zdecydowanie ni¿szy ni¿ we Francji (35%) lub Hiszpanii
(55%) i ni¿szy ni¿ na Wêgrzech (8%) lub w Czechach (12%).

Wskanik
mobilnoci
lotniczej
jest w Polsce
nadal niski

Z³y stan techniczny infrastruktury portowej powa¿nie os³abia konkurencyjnoæ portów. Niezadowalaj¹cy jest równie¿ stan infrastruktury
dostêpu do portów, zarówno od strony morza, jak i l¹du, co wyd³u¿a czas operacji
³adunkowych w ³añcuchach l¹dowo-morskich, zwiêksza koszty wykonywania
us³ug i ogranicza asortyment obs³ugiwanych ³adunków.
Obroty ³adunkowe w portach morskich w 2005 r. wynios³y 59,5 mln ton
(w 2000 r. 47,9 mln t), z czego 21,2% stanowi³y ³adunki tranzytowe.
Konieczne jest wsparcie odnowy tona¿u. W koñcu 2005 r. morska flota
transportowa polskich armatorów i operatorów liczy³a 130 statków, z czego pod
polsk¹ bander¹ p³ywa³o 17 statków. redni wiek statku wyniós³ 20,1 lat (w tym
14
dla statków p³ywaj¹cych pod bander¹ polsk¹  28,9 lat) .
13
14

£¹cznie  przyby³ych i odprawionych z portów i do portów krajowych oraz zagranicznych.
Dane Ministerstwa Gospodarki Morskiej.
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Zwiêksza siê
niewydolnoæ
transportowa
du¿ych miast

Bardzo szybkie tempo wzrostu liczby samochodów osobowych przyczyni³o
siê do gwa³townego zwiêkszenia stopnia zat³oczenia motoryzacyjnego w centrach
du¿ych miast, a obecnie równie¿ w ich strefach podmiejskich. Zwiêksza
siê niewydolnoæ transportowa i komunikacyjna du¿ych miast, zmniejszaj¹c
ich atrakcyjnoæ jako miejsca pracy i zamieszkania, a tak¿e jako celu turystycznego.
Ponadto, powstaje zagro¿enie, i¿ sytuacja ta stanie siê czynnikiem hamuj¹cym
nap³yw inwestorów zagranicznych. Najwiêksze problemy wystêpuj¹ w dwóch
aglomeracjach: warszawskiej i l¹skiej, jednak niewydolnoæ transportowa jest
wspóln¹ niekorzystn¹ cech¹ przestrzeni du¿ych miast. Poza nielicznymi wyj¹tkami
du¿e miasta s¹ pozbawione obwodnic, a liczba mostów w aglomeracjach
podzielonych rzek¹ jest z regu³y zbyt ma³a. Sprawny transport publiczny (szybki
tramwaj, metro, szybka kolej miejska) wystêpuje sporadycznie.

Infrastruktura energetyczna
Wêgiel podstaw¹
polskiej
energetyki

Energia w Polsce pochodzi prawie w ca³oci ze róde³ nieodnawialnych.
Wg Eurostat, w 2003 r. ród³em ponad 89% wytwarzanej energii pierwotnej by³y
paliwa sta³e, 1% - ropa naftowa, 4,6% - gaz, a 5,3% - ród³a odnawialne. Tymczasem
przeciêtnie w UE-25 proporcje te przedstawia³y siê nastêpuj¹co: 22,2%, 16,4%, 21,4%
i 11,5%, a pozosta³e 28,4% przypada³o na energiê j¹drow¹. Taka struktura produkcji
energii w Polsce sprawia, ¿e sektor energetyczny jest jednym z g³ównych róde³
zanieczyszczeñ powietrza.
Moc zainstalowana elektrowni wynios³a w koñcu 2005 r. 34,7 tys. MW. Znaczna
czêæ bloków energetycznych w naszym kraju ma ponad 30 lat.

Krajowa sieæ
elektroenergetyczna
wymaga
modernizacji
i przebudowy

Stan infrastruktury sieciowej w Polsce nie zapewnia efektywnego funkcjonowania rynku energii elektrycznej. Wysoki stopieñ dekapitalizacji maj¹tku trwa³ego
w sektorze, stale zwiêkszaj¹ce siê zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ oraz wzrost
wymagañ co do jej jakoci powoduj¹, ¿e niezbêdne jest przeprowadzenie sukcesywnej
modernizacji i przebudowy sieci przesy³owej oraz dystrybucyjnej w celu
zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego na szczeblu zarówno ogólnokrajowym jak i lokalnym. Rozbudowa gazowych ruroci¹gów przesy³owych
poprawi³a mo¿liwoci przesy³ania gazu ziemnego z ró¿nych punktów systemu
przesy³owego. Dla prawid³owego funkcjonowania infrastruktury przesy³owej
oraz dla zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego niezbêdna jest rozbudowa
magazynów gazu ziemnego oraz budowa terminala LNG. le natomiast prezentuje
siê stan rozwoju sieci dystrybucyjnych. Nie rozwija³y siê one w takim samym tempie,
jak sieci przesy³owe i w rezultacie nadal wiele miejscowoci w Polsce nie jest
objêtych systemem przewodowego dostarczania gazu ziemnego.

Infrastruktura ochrony rodowiska
Notujemy wyrany
postêp w ochronie
rodowiska
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W ci¹gu ostatnich kilkunastu lat osi¹gniêto wydatny postêp w ochronie
rodowiska naturalnego. W wyniku zdecydowanego ograniczenia energoi materia³och³onnoci produkcji, zmian w systemie finansowania dzia³alnoci
proekologicznej i dostosowywania norm ochronnych do standardów UE zmala³a
negatywna presja gospodarki na rodowisko. Stan jego w wielu elementach
nie odbiega ju¿ znacz¹co od obserwowanego w krajach rozwiniêtych,
a w odniesieniu do gleb jest nawet lepszy. Nowe wyzwania dla rodowiska
powsta³y wraz z akcesj¹ Polski do UE (w tym zwi¹zane z realizacj¹ zobowi¹zañ
traktatowych).

Pozytywnym symptomem jest ci¹g³y wzrost w naszym kraju powierzchni
obszarów chronionych  w latach 1991-2005 1,7-krotny. Jednoczenie Polska,
staj¹c siê cz³onkiem UE, w³¹czy³a siê w tworzenie europejskiego systemu obszarów
chronionych Natura 2000, w któr¹ wchodzi znaczna czêæ obszarów ju¿ objêtych
ochron¹. Do 2005 r. do sieci tej zakwalifikowano ³¹cznie 265 obszarów o ³¹cznej
powierzchni ponad 29 tys. km2. Rozwa¿a siê objêcie t¹ sieci¹ dalszych obszarów.
Spójnoæ przyrodnicza wyznaczana przez system Natura 2000 bêdzie do 2015 r.
jednym z najwa¿niejszych czynników kszta³tuj¹cych politykê przestrzenn¹ w Polsce.
Konsekwentnie realizowane postanowienia polityki ekologicznej, jak równie¿
procesy restrukturyzacji i unowoczenienia gospodarki przyczyni³y siê do obni¿enia
poziomu presji na rodowisko. Emisje podstawowych zanieczyszczeñ
do powietrza  SO2, NOx i py³ów  zmniejszy³y siê odpowiednio o oko³o 55%, 38%
i 76% w porównaniu z pocz¹tkiem lat 90-tych. Ponad 90% cieków przemys³owych
i komunalnych wymagaj¹cych oczyszczania jest nim objêtych. W wyniku
powy¿szych dzia³añ radykalnie poprawi³a siê jakoæ powietrza w okrêgach
uprzemys³owionych, a tak¿e, choæ jeszcze w niewystarczaj¹cym stopniu, jakoæ
wiêkszoci wód p³yn¹cych. Uzyskano równie¿ znaczny postêp w sferze gospodarki
odpadami przemys³owymi i komunalnymi. W dalszym ci¹gu jednak parametry
zanieczyszczeñ odbiegaj¹ od rednich wartoci w krajach UE, w zwi¹zku
z czym niepokoj¹ca jest tendencja obni¿ania nak³adów na ochronê rodowiska.
W drugiej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych nak³ady na ten cel stanowi³y 1,4-1,6%
PKB, a obecnie nie przekraczaj¹ 0,6%.

Niepokoi
tendencja
obni¿ania
nak³adów
na ochronê
rodowiska

Racjonalizacja gospodarki wodno-ciekowej w miastach doprowadzi³a
do prawie 45% spadku iloci odprowadzanych cieków komunalnych w 2004 r.
w porównaniu z rokiem 1990. Spowodowane to by³o m.in. wzrostem d³ugoci
sieci kanalizacyjnej z 51,1 tys. km w 2000 r. do 73,9 tys. km w 2004 r., z czego
o po³owê zwiêkszy³a siê ona na wsi. Zwiêkszy³a siê te¿ liczba ludnoci w miastach
korzystaj¹cej z oczyszczalni cieków. Mimo to w 2005 r. obs³ugiwa³y one tylko
60% ludnoci kraju (w miastach 85%, na wsi - jedynie 20%). W krajach Europy
Zachodniej oczyszczalnie cieków obs³uguj¹ ponad 78% ludnoci. W Polsce
tylko 75 (ponad 40% ogó³u) miast i 416 (odpowiednio oko³o 1) gmin wiejskich
yposa¿onych by³o w nowoczesne oczyszczalnie cieków, o podwy¿szonej redukcji
zwi¹zków azotu i fosforu.

Nowoczesne
oczyszczalnie
cieków ma tylko
1/4 gmin
wiejskich
i 40% miast

W latach 1990-2004 ograniczono iloæ cieków komunalnych i przemys³owych
odprowadzanych do wód powierzchniowych (w tym wyranie  o oko³o 85% cieków nieoczyszczonych), na co wp³ynê³o szerokie zastosowanie nowoczesnych
metod oczyszczania cieków komunalnych, jak i zmniejszenie ogólnej iloci cieków.
Zwiêkszy³ siê stopieñ wyposa¿enia w sieæ wodoci¹gow¹. W 2004 r. sieæ ta
wynosi³a 239,2 tys. km. Znaczny postêp widaæ w przy³¹czaniu mieszkañców
wsi do zbiorczej sieci wodoci¹gowej. W 2004 r. przy³¹czonych do niej by³o prawie
2,7 mln budynków mieszkalnych, tj. o 16,2% wiêcej ni¿ w 2000 roku.
Postêp uzyskano w sferze gospodarki odpadami przemys³owymi
i komunalnymi. Ogólna iloæ wytworzonych odpadów zmniejszy³a siê ze 125,5
mln ton w 2000 r. do 124 mln ton w 2004 r., za zebranych odpadów komunalnych
z 12,2 mln ton do 9,8 mln ton. Zmniejszy³a siê iloæ odpadów komunalnych
sk³adowanych, w przeliczeniu na mieszkañca, z 310 kg w 2000 r. do 241 kg
w 2004 roku w UE-25 odpowiednio z 287 kg do 247 kg).
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G³ównymi ród³ami zanieczyszczeñ atmosfery s¹: energetyka zawodowa
i przemys³owa, technologie przemys³owe, sektor komunalno-bytowy oraz transport.
W procesach dotycz¹cych zakwaszania i eutrofizacji oraz wzrostu stê¿enia ozonu
istotny udzia³ maj¹ nie tylko emisje ze róde³ krajowych, ale równie¿ zanieczyszczenia
nap³ywaj¹ce do Polski z innych krajów, w wyniku transgranicznego ich przenoszenia.

1.4.

Elementy infrastruktury spo³ecznej

Zdrowie
Udzia³ wydatków publicznych na finansowanie zadañ z ochrony zdrowia
w Polsce w 2004 r. wyniós³ 4,02% PKB. By³ on wyranie ni¿szy ni¿ w innych krajach
UE, gdzie z regu³y przekracza³ 5% (w niektórych by³ nawet 2 krotnie wy¿szy).
Wyjazdy
personelu
medycznego
za granicê

Potencjalny dostêp do opieki medycznej obrazuje liczba lekarzy i pielêgniarek.
Polska charakteryzuje siê wzglêdnie niskim wskanikiem liczby lekarzy na 1 tys.
mieszkañców. W 2004 r. wskanik ten wynosi³ 3,3 i by³ ni¿szy ni¿ w krajach UE
(poza Wielk¹ Brytani¹). Coraz wiêkszy jest tak¿e niedobór pielêgniarek (wskanik
 4,6 na 1 tys. mieszkañców). Wobec relatywnie niskich zarobków pracowników
s³u¿by zdrowia z jednej strony oraz zapotrzebowania na wykwalifikowany
personel medyczny w krajach UE  z drugiej, w ostatnich latach obserwuje
siê wzrost wyjazdów personelu medycznego za granicê.

Turystyka
Wykorzystaæ
potencja³
turystyczny
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Polska posiada du¿y potencja³ turystyczny, jednak efekty gospodarcze turystyki
s¹ ni¿sze ni¿ wynika³oby to ze skali ruchu turystycznego. W 2005 r. odnotowano
przyjazd 15,2 mln turystów zagranicznych, a ich przeciêtne wydatki na terenie
Polski wynios³y oko³o 150 USD na osobê i blisko 34 USD dziennie. Wed³ug
szacunków Instytutu Turystyki, udzia³ gospodarki turystycznej w wartoci
dodanej brutto w 2005 r. przekroczy³ 6%.

Do czynników, które ujemnie wp³ywaj¹ na aktywnoæ turystyczn¹ Polaków
nale¿y zaliczyæ trudn¹ sytuacjê na rynku pracy i w sferze socjalnej. Natomiast
do barier ograniczaj¹cych dynamikê zagranicznych przyjazdów turystycznych
- niewystarczaj¹ca promocja Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie,
brak dróg szybkiego ruchu i autostrad, niewystarczaj¹c¹ liczbê i przepustowoæ
lotnisk regionalnych.

Kultura
Udzia³ kultury i przemys³ów kultury w tworzeniu wartoci dodanej brutto
(w 2002 r. 5,2%) jest wysoki i zbli¿ony do osi¹ganego przez rozwiniête kraje Europy.
W koñcu 2005 r. do rejestru zabytków by³o wpisanych oko³o 61,5 tys.
zabytków nieruchomych, oko³o 180 tys. zabytków ruchomych oraz 6 tys.
zabytków archeologicznych. Trzydzieci zabytków nieruchomych o szczególnej
wartoci dla kultury narodowej uznanych zosta³o przez Prezydenta RP
za pomniki historii. Lista wiatowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego
UNESCO liczy 13 pozycji obejmuj¹cych zabytki znajduj¹ce siê na terytorium
Polski. A¿ 42% zabytków wpisanych do rejestru zabytków wymaga remontu
zabezpieczaj¹cego lub remontu kapitalnego.

Konieczne
remonty
zabezpieczaj¹ce
zabytków

Jedn¹ z najbardziej powszechnych i podstawowych form uczestnictwa
w kulturze jest czytelnictwo, jednak od kilku lat systematycznie zmniejsza
siê liczba bibliotek. Obserwuje siê natomiast rozwój sieci muzeów i ich
aktywnoci wystawienniczej. W Polsce nie wystêpuj¹ jednak instytucje
okrelane jako muzea nowoczesnoci, które na wiecie w sposób innowacyjny
i interaktywny prezentuj¹ dorobek cywilizacyjny, w tym dorobek kultury.
Spada liczba przedstawieñ i koncertów oraz liczba widzów i s³uchaczy. Rozwija
siê natomiast sieæ kin posiadaj¹cych kilkanacie sal projekcyjnych. Nadal
wystêpuj¹ dysproporcje miêdzy miastem a wsi¹ w dostêpie do instytucji kultury.

1.5.

Kapita³ ludzki

Zmiany demograficzne
W koñcu 2005 r. liczba ludnoci w Polsce wynios³a 38,2 mln, a rok ten by³
siódmym z kolei, w którym odnotowano rzeczywisty ubytek ludnoci,
a jednoczenie czwartym, w którym wyst¹pi³ ujemny przyrost naturalny.
Wród innych krajów europejskich ludnoæ Polski jest nadal m³oda w sensie
demograficznym, jednak¿e mediana wieku zwiêksza siê (w 2004 r. wynios³a 36,5
 wobec 34,0 w 1995 r.), oznaczaj¹c starzenie siê spo³eczeñstwa.

Mamy ujemny
przyrost
naturalny
 spo³eczeñstwo
polskie
starzeje siê

W latach 1991-2005 udzia³ dzieci i m³odzie¿y (0-17 lat) obni¿y³ siê o 9,1 pkt
proc. - do 20,6% ca³kowitej populacji. O prawie 2,5 mln zwiêkszy³a siê natomiast
liczba osób w wieku produkcyjnym, którzy stanowi¹ 64% mieszkañców kraju.
Ronie liczba osób w wieku poprodukcyjnym (mê¿czyni 65 lat i wiêcej, kobiety
60 lat i wiêcej). W porównaniu z 1990 r. jest ich wiêcej o prawie 1 mln. W koñcu
2005 r. odsetek tej grupy ludnoci w ogólnej populacji wyniós³ oko³o 15,4%,
tj. zwiêkszy³ siê o 2,6 pkt proc. w porównaniu z rokiem 1990.
Szacuje siê, ¿e po 2010 r. liczba ludnoci w wieku produkcyjnym bêdzie siê
zmniejszaæ i w 2020 r. wyniesie 22,6 mln osób (20,8 mln w 2030 r.). Przyczyn¹
takiego stanu jest niski, utrzymuj¹cy siê od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych,
poziom dzietnoci.

Liczba ludnoci
w wieku produkcyjnym bêdzie siê
zmniejszaæ
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Jednoczenie przewiduje siê, ¿e po roku 2011 nast¹pi przyspieszenie procesu
starzenia siê spo³eczeñstwa. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym wzronie
do 8,5 mln w 2020 r. (9,6 mln w 2030 r.). W wyniku tych procesów ludnoæ
Polski do 2030 r. zmniejszy siê, w porównaniu z 2000 r., o oko³o 2,6 mln osób,
a wspó³czynnik obci¹¿enia demograficznego, tj. stosunek liczby osób w wieku
poprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym, zwiêkszy siê z 24%
obecnie do 46%. Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e wród wzrastaj¹cej liczby osób
starszych, znajd¹ siê osoby, które nie bêd¹ w stanie samodzielnie funkcjonowaæ,
w tym osoby niepe³nosprawne i wymagaj¹ce opieki.

Rynek pracy
Wskanik
zatrudnienia
w Polsce jest
najni¿szy wród
krajów UE

Po szeciu latach pogarszania siê sytuacji na rynku pracy, w koñcu 2004 r.
wyst¹pi³y pierwsze oznaki jej poprawy, które utrwali³y siê w 2005 roku.
Stopniowo ros³a liczba nowych miejsc pracy i zatrudnienie, systematycznie
spada³o bezrobocie. Obecnie obserwuje siê przyspieszenie tych procesów.
Wskanik zatrudnienia jest jednak najni¿szy wród krajów UE-25 (w 2005 r.
w grupie 15-64 lata 52,8% przy redniej w UE-25  63,8%). Równoczenie
³atwiejszy dostêp do rynków pracy krajów UE, w wyniku akcesji Polski,
spowodowa³ wzrost liczby Polaków (zw³aszcza m³odych) pracuj¹cych za granic¹.
Struktura pracuj¹cych ulega³a w ostatnich latach zmianie. Nast¹pi³ spadek
udzia³u pracuj¹cych w przemyle i rolnictwie, a wyranie wzrós³ w sferze us³ug.
W Polsce nadal notuje siê znacznie wy¿szy ni¿ w UE-25 odsetek pracuj¹cych
w rolnictwie. rednio w krajach UE udzia³ ten wynosi 4,9% ( w 2005 r., w grupie
osób w wieku 15 lat i wiêcej), a w Polsce 17,4%. Wysokie zatrudnienie
w rolnictwie nie w pe³ni spe³nia funkcje produkcyjne, ale wch³ania jawne
(1,2 mln osób) i ukryte (szacowane na ok. 1 mln osób) bezrobocie, stanowi¹c
istotny czynnik równowa¿enia rynku pracy. Odsetek pracuj¹cych w sektorze
przemys³owym wyniós³ 27,5% w UE i 29,2% w Polsce. Najwiêksz¹ grupê
pracuj¹cych stanowi³y osoby pracuj¹ce w sektorze us³ugowym  odpowiednio
67,6% i 53,4%.
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Mimo wzrostu popytu na pracê, przy nadal wysokiej jej poda¿y (szacuje siê,
¿e ludnoæ w wieku produkcyjnym zwiêkszy³a siê w 2005 r. o ponad 165 tys.
osób, tj. w skali nienotowanej w innych krajach europejskich), bezrobocie
pozostawa³o wysokie, chocia¿ jego poziom i stopa, w porównaniu z ostatnimi
latami, zmala³y. W koñcu 2005 r. urzêdy pracy rejestrowa³y prawie 2,8 mln
bezrobotnych, tj. o 227 tys. mniej ni¿ przed rokiem, a stopa bezrobocia obni¿y³a
siê do 17,6%, z 19% w koñcu 2004 r. i 20% w latach 2002-2003. Mimo to, by³a
najwy¿sza wród krajów UE-25.

Stopniowo ronie
popyt na pracê,
ale bezrobocie
jest nadal wysokie

Pomimo spadkowej tendencji zarówno poziomu, jak i stopy bezrobocia,
nie malej¹ w tym wzglêdzie dysproporcje terytorialne. W najtrudniejszym
po³o¿eniu znajduj¹ siê nadal s³abo rozwiniête, rolnicze regiony Polski pó³nocnej
i pó³nocno-wschodniej. Najmniejsze bezrobocie wystêpowa³o w wielkich
aglomeracjach miejskich, o wysokim stopniu urbanizacji, rozwiniêtym
przemyle i us³ugach. Przyk³adowo, w Warszawie stopa bezrobocia w koñcu
2005 r. wynios³a 5,6% (wobec 13,8% w ca³ym województwie mazowieckim),
a w Poznaniu 6,1% (wobec 14,6% w ca³ym woj. wielkopolskim).
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Najtrudniejszy
problem
to bezrobocie
d³ugotrwa³e
i wród m³odych

Najtrudniejszym problemem do rozwi¹zania jest bezrobocie d³ugotrwa³e
i bezskuteczne poszukiwanie pracy przez ludzi m³odych. W koñcu 2005 r. liczba
osób pozostaj¹cych bez pracy ponad rok wynosi³a prawie 1,4 mln, stanowi¹c
50,2% ogó³u bezrobotnych. Z uwagi na d³ugi przeciêtny okres poszukiwania
zatrudnienia (w IV kwartale 2005 r. 18,4 miesi¹ca), szanse tej grupy bezrobotnych
na powrót do pracy s¹ bardzo ma³e, co oznacza pog³êbianie siê ubóstwa tych
osób i ich rodzin.
Stopa bezrobocia ludzi m³odych (w wieku do 24 lat) wynosi³a w koñcu 2005 r.
34,6%. Aktywizacja zawodowa tej grupy spo³ecznej jest nadal niedostateczna.
Najliczniejsz¹ i najbardziej dotkniêt¹ d³ugotrwa³ym bezrobociem grupê
stanowi¹ osoby z najni¿szymi kwalifikacjami. W koñcu 2005 r. 65% bezrobotnych
mia³o wykszta³cenie zasadnicze zawodowe i ni¿sze. Niepokoj¹cy jest jednak du¿y,
a przy tym zwiêkszaj¹cy siê odsetek bezrobotnych z wykszta³ceniem wy¿szym.
Stanowili oni 5,5% wszystkich bezrobotnych, a stopa bezrobocia w tej grupie
wynosi³a w IV kwartale 2005 r. 7,3%. Oznacza to rosn¹ce niedopasowanie ich
wykszta³cenia do potrzeb rynku pracy.

Zbyt wysokie
koszty pracy
hamuj¹ wzrost
zatrudnienia

Istotnym czynnikiem hamuj¹cym wzrost zatrudnienia pozostaj¹ wysokie,
pozap³acowe koszty pracy, zwi¹zane z wystêpowaniem tzw. klina podatkowego.
Na jego wielkoæ wp³ywaj¹ wszelkiego rodzaju obci¹¿enia socjalne (sk³adka
na ubezpieczenia spo³eczne, w tym  wysoka obowi¹zkowa sk³adka emerytalna),
obci¹¿enia pracodawcy zwi¹zane z zatrudnieniem pracowników oraz podatek
dochodowy. Wysoki klin podatkowy  wynosz¹cy w naszym kraju ponad 42%
 jest jednym z czynników sprzyjaj¹cych istnieniu szarej strefy.

Ubóstwo
Wzrost
rozwarstwienia
materialnego
spo³eczeñstwa

Rozwój gospodarki rynkowej spowodowa³ nieuchronny, ale zarazem doæ
¿ywio³owy, proces materialnego rozwarstwiania siê spo³eczeñstwa. W konsekwencji wzros³a rozpiêtoæ dochodów zarówno miêdzy grupami gospodarstw
domowych, jak i wewn¹trz tych grup.
Z narastaniem zró¿nicowania materialnego wi¹¿e siê powiêkszanie siê obszaru
strefy ubóstwa. W 2005 r. 12,3% ogó³u ludnoci ¿y³o poni¿ej minimum egzystencji.
Rozwarstwienie materialne spo³eczeñstwa, a zw³aszcza du¿a liczebnoæ grup
o niskich dochodach poci¹ga za sob¹ szereg niekorzystnych zjawisk, zw³aszcza
w sferze spo³ecznej (m.in. zagro¿enie zjawiskami patologicznymi, czy nierównoæ
szans rozwojowych, co oznacza dziedziczenie biedy). Wywo³uje to poczucie
niesprawiedliwoci, a w konsekwencji nasila postawy roszczeniowe i poci¹ga
za sob¹ zjawisko wykluczenia spo³ecznego.

Edukacja i poziom kwalifikacji
Rosn¹ aspiracje
edukacyjne
Polaków,
ale nadal mamy
wysok¹ liczbê
osób z najni¿szym
wykszta³ceniem
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Pozytywnym zjawiskiem, obserwowanym w ostatnich latach, jest sta³y wzrost
poziomu wykszta³cenia Polaków, zwi¹zany z rosn¹cymi aspiracjami edukacyjnymi.
Niekorzystnym zjawiskiem jest natomiast niski poziom uczestnictwa w edukacji
przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 lat (oko³o 38%), podczas gdy w krajach Europy
Zachodniej wskanik ten waha siê miêdzy 70% a 100%. Polskê cechuje zarówno
znaczny odsetek osób o najni¿szym poziomie wykszta³cenia, jak i stosunkowo
niewielka grupa osób o najwy¿szych kwalifikacjach. W 2003 r. 24% populacji osób
w wieku 15-64 lata stanowi³y osoby z wykszta³ceniem gimnazjalnym i ni¿szym,
za 30% - osoby z wykszta³ceniem zasadniczym zawodowym. W krajach UE-15
ten ostatni wskanik siêga³ oko³o 40%. Jednoczenie w Polsce, pomimo du¿ego

zaanga¿owania osób m³odych w kszta³cenie na poziomie wy¿szym (liczba
studentów w latach 1990-2005 wzros³a prawie 5-krotnie), udzia³ osób z najwy¿szymi
kwalifikacjami w populacji 15-64 lata jest nadal niski. Jedynie niespe³na 14%
obywateli polskich posiada wykszta³cenie wy¿sze, podczas gdy w krajach UE-15 
oko³o 20%. Nale¿y te¿ zauwa¿yæ, ¿e obserwowanemu wzrostowi liczby studentów
nie towarzyszy³o równoleg³e i adekwatne do potrzeb zwiêkszenie kadry naukowej,
co wp³ywa na obni¿enie siê jakoci kszta³cenia akademickiego.
Tylko 5,5% tj. 1,1 mln osób w wieku 25-64 lata bierze udzia³ w edukacji
i szkoleniach, co klasyfikuje Polskê wród krajów UE-25 o najni¿szym poziomie
uczestnictwa w kszta³ceniu ustawicznym. W kszta³ceniu tym w bardzo nieznacznym
stopniu bior¹ udzia³ osoby znajduj¹ce siê w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy,
a wiêc osoby bezrobotne, z niskimi kwalifikacjami oraz osoby starsze.

Zdrowie
Systematycznie poprawia siê stan zdrowia polskiego spo³eczeñstwa. Liczba
zgonów na tysi¹c ludnoci zmala³a z 10,2 w 1990 r. do 9,7 w 2005 r., w tym niemowl¹t
a¿ z 19,3 do 6,4. W rezultacie wyd³u¿y³a siê przeciêtna d³ugoæ ¿ycia. Mê¿czyni
¿yj¹ d³u¿ej ni¿ 15 lat temu o 4,3 roku, a kobiety o 3,9 roku.
Stan zdrowia Polaków jest jednak gorszy ni¿ mieszkañców UE. Poziom umieralnoci w Polsce jest wy¿szy od przeciêtnego w tych krajach we wszystkich grupach
wieku, z wyj¹tkiem m³odych kobiet (15-29 lat). W najbardziej niekorzystnej sytuacji
s¹ mê¿czyni w wieku 30-59 lat oraz dzieci w wieku poni¿ej 15 roku ¿ycia, których

Stan zdrowia
Polaków jest
gorszy ni¿
mieszkañców UE
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ryzyko zgonu jest o 40% wiêksze ni¿ ich rówieników z krajów UE.
G³ówn¹ przyczyn¹ zgonów Polaków w wieku 25-64 lata s¹ choroby uk³adu kr¹¿enia.
Poziom umieralnoci z powodu tych chorób jest o oko³o 80% wy¿szy
od przeciêtnego w UE. Kobiety w Polsce ¿yj¹ przeciêtnie o 4-5 lat krócej ni¿
obywatelki krajów UE-15, a mê¿czyni o 6-7 lat.

1.6.

Administracja publiczna i wymiar sprawiedliwoci

S³aboci
administracji
publicznej
i wymiaru
sprawiedliwoci

Polsk¹ administracjê publiczn¹ nadal charakteryzuj¹ s³aboci systemowe,
wynikaj¹ce z zasz³oci historycznych, jak i braku konsekwentnych reform jej
funkcjonowania. W rezultacie administracja publiczna wykazuje siê du¿¹ rotacj¹
kadr i brakiem odpowiednich systemów motywacyjnych.

Liczba urzêdników
jest ni¿sza
ni¿ w wiêkszoci
krajów UE

Liczba urzêdników w Polsce jest nadal ni¿sza ni¿ w innych krajach UE.
W szeroko rozumianym sektorze finansów publicznych udzia³ zatrudnionych
w stosunku do ogó³u ludnoci kraju wynosi³ 4,2% (2004 r.) i nale¿a³ do najni¿szych
w UE (7% w UE-10; 6,2% w UE-15). Wed³ug Eurostat (2004 r.), Polska
ze wskanikiem na poziomie 19,3% w tworzeniu wartoci dodanej brutto znajduje
siê w grupie pañstw o niskim udziale us³ug nierynkowych (administracja i obrona,
edukacja, obowi¹zkowe ubezpieczenia spo³eczne, ochrona zdrowia i praca
spo³eczna, inne us³ugi komunalne i socjalne). Polska uplasowa³a siê poni¿ej
redniej dla nowych krajów cz³onkowskich UE-10 (19,6%) i na poziomie o 3,4
punktu poni¿ej redniej dla UE-15 (23%).
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Z podobnymi problemami spotyka siê wymiar sprawiedliwoci. Ponadto znacz¹cy
wzrost spraw rozpatrywanych przez s¹dy (z 3 mln spraw rocznie na pocz¹tku lat
90. do 10 mln obecnie) i równoczesny brak rodków finansowych, technicznych
i zasobów kadrowych, spowodowa³ powa¿ne trudnoci wymiaru sprawiedliwoci, których najpowa¿niejszym objawem jest przewlek³oæ postêpowania.

Szczególnym problemem polskiej administracji publicznej jest jej negatywny
wizerunek w spo³eczeñstwie zwi¹zany z korupcj¹. W 2005 r. Polska zajê³a 70.
pozycjê na 159 pañstw w corocznym rankingu Transparency International,
szereguj¹cym pañstwa ze wzglêdu na skalê postrzeganej korupcji.

1.7.

Bezpieczeñstwo zewnêtrzne i wewnêtrzne

Przyjêcie w 2004 r. szeciu nowych pañstw do NATO spowodowa³o, ¿e w otoczeniu Polski rozszerzy³a siê strefa stabilnoci. Napiêcia wewn¹trzpolityczne, spo³eczne
i etniczne w niektórych pañstwach europejskich nie powodowa³y istotnych
reperkusji dla bezpieczeñstwa Polski. Dobrze rozwija³a siê wspó³praca z krajami
s¹siednimi, w tym wspó³praca przygraniczna. Polska d¹¿y do jak najlepszej
wspó³pracy z Bia³orusi¹. Dialog Unii Europejskiej z pañstwami by³ej Jugos³awii
powoduje, ¿e eliminowane s¹ skutki niedawnych napiêæ na Ba³kanach.
Mimo ró¿norodnych zagro¿eñ dla stabilnoci geopolitycznej, kierunek zmian
w europejskim rodowisku bezpieczeñstwa jest pozytywny. Pozytywn¹ rolê odgrywa
w³¹czanie pañstw spoza Sojuszu do dzia³añ i wspó³pracy z NATO.
W 2005 r. Polska kontynuowa³a politykê aktywnego zaanga¿owania w sprawy
utrzymania miêdzynarodowego pokoju i bezpieczeñstwa zarówno w skali regionalnej, jak i globalnej. Wyrazem tego jest zaanga¿owanie w proces stabilizacji w Iraku
i w Afganistanie oraz udzia³ polskich wojsk w misjach pokojowych na wiecie.
Najpowa¿niejsze niebezpieczeñstwo wród nowych zagro¿eñ dla systemu
miêdzynarodowego i bezpieczeñstwa poszczególnych pañstw, w tym Polski,
stwarza terroryzm i zorganizowana przestêpczoæ miêdzynarodowa, z uwagi
zarówno na charakter tej dzia³alnoci (przemyt broni, niebezpiecznych
materia³ów i ludzi oraz narkobiznes), jak i sposób dzia³ania (korupcja, pranie
brudnych pieniêdzy, destabilizacja systemu finansowego i teleinformatycznego).

Zagro¿enia
terroryzmem
oraz
przestêpczoci¹
miêdzynarodow¹

Coraz powa¿niejszym wyzwaniem dla Polski staje siê migracja z krajów
biednych i s³abo rozwiniêtych. Problem ten nabra³ szczególnego znaczenia,
odk¹d nasza granica wschodnia sta³a siê zewnêtrzn¹ granic¹ Unii. Tym samym
nasz kraj musi odgrywaæ wiêksz¹ rolê w dzia³aniach skierowanych przeciwko
transgranicznej przestêpczoci, przemytowi, w sferze ruchów migracyjnych
oraz uchodców z terenów objêtych konfliktami. W tym kontekcie wa¿ne
jest usytuowanie w Polsce Europejskiej Agencji Zarz¹dzania Wspó³prac¹
Operacyjn¹ na Zewnêtrznych Granicach Pañstw Cz³onkowskich UE.
W 2005 r. ros³o, w skali kraju, spo³eczne poczucie bezpieczeñstwa obywateli.
Oko³o 46% badanych (przez CBOS 2005 r.) uznaje Polskê za kraj, w którym ¿yje siê
bezpiecznie. Skala zagro¿eñ porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa powszechnego w Polsce nie odbiega od sytuacji w innych krajach Unii Europejskiej. Liczba
przestêpstw w 2004 r. utrzymywa³a siê na podobnym poziomie jak w 2003 roku.
Stwierdzono 1461 tys. przestêpstw (spadek o 0,4% w stosunku do 2003 r.)
w tym 1085 kryminalnych (spadek o 1,4%). Wskanik wykrywalnoci ogólnej przestêpczoci wzrós³ z 55,2% w 2003 r. do 56,2% w 2004 roku. Natomiast wskanik
wykrywalnoci przestêpstw kryminalnych wyniós³ 42,2% (wzrost o 0,9 pkt. proc.).
Niepokoj¹cym zjawiskiem by³ i jest wzrost przestêpczoci wród nieletnich.
W 2004 r. stwierdzono 70,1 tys. czynów zabronionych pope³nionych przez nieletnich sprawców. Oznacza to wzrost o 10,7% w stosunku do roku 2003. Ronie liczba
przestêpstw z zakresu bezpieczeñstwa powszechnego i bezpieczeñstwa drogowego
(179,5 tys. w 2004 r.), w tym prowadzenie pojazdu przez osoby w stanie nietrzewym
lub pod wp³ywem rodka odurzaj¹cego (158,5 tys. przypadków w 2004 r.).

46% Polaków
uwa¿a, ¿e w kraju
¿yje siê
bezpiecznie

SRK
129

Pilnych uregulowañ wymaga ca³ociowe wdro¿enie ustawy o ratownictwie
medycznym i pe³na dostêpnoæ spo³eczeñstwa do numeru alarmowego 112.

1.8.

Spo³eczeñstwo obywatelskie

Trwa budowa spo³eczeñstwa obywatelskiego. Rozwój organizacji pozarz¹dowych zaanga¿owanych w dzia³alnoæ spo³eczn¹ i aktywnoæ spo³eczna
obywateli s¹ jednak ni¿sze ni¿ w UE-15. W 2004 r. zarejestrowanych by³o w Polsce
niemal 46 tys. stowarzyszeñ i 7210 fundacji. Znajdowa³o w nich zatrudnienie
niespe³na 1% ludnoci aktywnej zawodowo, podczas gdy w Holandii ponad 14%
15
a w Belgii i Irlandii ponad 10% . Do³¹czaj¹c innego typu organizacje pozarz¹dowe
(Ochotnicze Stra¿e Po¿arne, zwi¹zki zawodowe, kocio³y i zwi¹zki wyznaniowe,
komitety rodzicielskie, ko³a ³owieckie i.in.), to tak zdefiniowany trzeci sektor liczy
blisko 109 tys. zarejestrowanych podmiotów.

Niska
aktywnoæ
spo³eczna
obywateli

O niskiej aktywnoci spo³ecznej wiadcz¹ m.in. wskaniki udzia³u w wybranych
formach niepartyjnych dzia³añ politycznych. Wg badañ przeprowadzonych
w 2002 r. nieca³e 10% obywateli (w UE-15 ponad 16%) kontaktowa³o siê z politykiem
/ urzêdnikiem na szczeblu rz¹dowym lub samorz¹dowym, a oko³o 7% (ponad 23%)
16
 podpisywa³o petycjê . O mniejszym udziale Polaków w ¿yciu publicznym
wiadczy te¿ najni¿sza wród krajów UE-25 - i s³abn¹ca - frekwencja w wyborach
parlamentarnych. W ostatniej dekadzie nie przekracza³a ona 50%, wobec prawie
70% przeciêtnie w UE-25.
Pomimo funkcjonowania odpowiednich regulacji prawnych rozwój
partnerstwa i dialogu miêdzy administracj¹ publiczn¹ a organizacjami
pozarz¹dowymi napotyka na problemy zwi¹zane z brakiem jasnych regu³
15
16
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Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej (www.mpips.gov.pl).
Za Indeks spo³eczeñstwa obywatelskiego w Polsce 2005, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa
2006, s.35

i procedur, jak i s³abo rozwiniêt¹ kultur¹ wspó³pracy. Nale¿y jednak mieæ
na uwadze fakt, ¿e rozwój instytucji spo³eczeñstwa obywatelskiego jest konsekwencj¹ rozwoju systemu demokratycznego oraz utrwalenia w systemie politycznym i spo³ecznym procedur demokratycznych, a w Polsce procesy te trwaj¹
 w porównaniu z krajami UE-15 - relatywnie krótko.

1.9.

Obszary wiejskie, rolnictwo i rybo³ówstwo

Obszary wiejskie . Na obszarach wiejskich ¿yje i pracuje oko³o 38%
spo³eczeñstwa. Poziom i jakoæ ich ¿ycia odbiega jednak znacznie od
obserwowanego w miastach. Jedn¹ z najpowa¿niejszych barier wielofunkcyjnego
rozwoju obszarów wiejskich stanowi s³abo rozwiniêta infrastruktura techniczna.
Dotyczy to m.in. wyposa¿enia wsi w zbiorow¹ sieæ kanalizacyjn¹ (zaledwie 12,7%
wsi posiada zbiorow¹ sieæ kanalizacyjn¹, a 85% - sieæ zbiorowych wodoci¹gów)
i oczyszczalnie cieków (na koniec 2004 r. na wsi istnia³o oko³o 2,4 tys. zbiorczych
oczyszczalni cieków o ³¹cznej przepustowoci ponad 1 mln m3/dobê oraz oko³o
28,8 tys. indywidualnych wiejskich oczyszczalni).

S³abo
rozwiniêta
infrastruktura
na wsi

Tylko oko³o 20% mieszkañców wsi korzysta z gazu sieciowego. S¹ to jednak
g³ównie odbiorcy zlokalizowani w województwach po³udniowej Polski
i miejscowociach podwarszawskich, a tak¿e czêæ mieszkañców zachodniej Polski.
Tereny wiejskie charakteryzuje szczególnie z³a jakoæ sieci dystrybucji energii
elektrycznej, budowanej czêsto jeszcze w latach 50- i 60-tych, co powoduje,
¿e znaczna ich czêæ uleg³a ju¿ zu¿yciu eksploatacyjnemu. Przedsiêbiorstwa
energetyczne nie dokonuj¹ inwestycji w tym obszarze ze wzglêdu na ich nisk¹
rentownoæ. Dodatkowo, w efekcie trwaj¹cych na tych terenach procesów
rozwojowych, stale zwiêksza siê zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹.
Wiele istniej¹cych na wsi dróg utwardzonych wymaga modernizacji i remontu,
z kolei drogi dojazdowe do gruntów rolnych i lenych s¹ w przewa¿aj¹cej
wiêkszoci drogami gruntowymi, które wymagaj¹ utwardzenia.
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Zaledwie 19% gospodarstw domowych zlokalizowanych na wsi posiada dostêp
do internetu, a 5% - dostêp do internetu szerokopasmowego i tylko 19,45
abonentów telefonicznych na 100 osób (rednio w kraju 32,7) mieszka na wsi.
Tak¿e infrastruktura spo³eczna na obszarach wiejskich wykazuje cechy
niedoinwestowania i niedostosowania do istniej¹cych potrzeb. Niedostateczny
rozwój dotyczy szczególnie placówek kulturalnych, turystycznych, ale te¿ szkó³
i placówek s³u¿by zdrowia.
Wspieraæ szanse
rozwojowe dzieci
i m³odzie¿y

Warunki nauki na wsi s¹ zdecydowanie gorsze ni¿ w miecie, tak¿e przeciêtny
poziom nauczania na wsi jest z regu³y ni¿szy. Na mniej korzystne mo¿liwoci
edukacyjne dzieci wiejskich sk³ada siê szereg barier zwi¹zanych z funkcjonowaniem systemu owiaty na wsi, np.: ograniczony dostêp do przedszkoli,
czêstokroæ mniej wykwalifikowani nauczyciele, s³abiej rozwiniêta oferta
edukacyjna szkolnictwa ponadpodstawowego oraz sytuacja materialna rodzin
wiejskich. Wybór szko³y ponadpodstawowej jest uzale¿niony od sieci szkó³
w najbli¿szej okolicy, mo¿liwoci dojazdu do szko³y lub zamieszkania w internacie,
kosztów dojazdów lub mieszkania poza domem.
Narastanie dysproporcji zaczyna siê ju¿ na etapie upowszechnienia wychowania
przedszkolnego. W 2005 r. 55% dzieci w wieku 3-5 lat mieszkaj¹cych w miecie
uczêszcza³o do przedszkola, natomiast dzieci mieszkaj¹cych na wsi - tylko 17,5%.
Obszary wiejskie charakteryzuj¹ siê niewielk¹ liczb¹ i s³ab¹ organizacj¹ instytucji
rynkowych, finansowych i produkcyjnych. Dla poprawy ich funkcjonowania
zasadnicze znaczenie ma pozarolniczy rozwój obszarów wiejskich.

Polska ma jeden
z najwiêkszych
area³ów u¿ytków
rolnych w UE

Rolnictwo. U¿ytki rolne zajmowa³y w 2005 r. 15,9 mln ha (50,9%
powierzchni Polski). Wród krajów UE tylko Francja, Hiszpania i Niemcy
dysponuj¹ wiêkszym area³em u¿ytków rolnych. Relatywnie niski jest natomiast
stopieñ lesistoci w naszym kraju, jednak¿e powierzchnia lasów systematycznie
wzrasta (od 8,7 mln ha w 1990 r. do 9,2 mln ha w 2005 r.).

Niska wydajnoæ
pracy

Generalnie rolnictwo polskie zachowa³o tradycyjny charakter. Cechuje je
znaczne rozdrobnienie, niedoinwestowanie infrastrukturalne i nadmiar si³y

SRK
132

roboczej. Przeciêtna powierzchnia u¿ytków rolnych przypadaj¹cych na jedno
gospodarstwo to 7,6 ha, podczas gdy rednio w UE  jak siê szacuje - ponad
2-krotnie wiêcej. Gospodarstwa rolne w wiêkszoci prowadz¹ produkcjê
wielokierunkow¹, stosuj¹c metody ekstensywne. Wydajnoæ pracy w rolnictwie
stanowi niespe³na 25% redniej wydajnoci w gospodarce narodowej.
rednie zu¿ycie nawozów mineralnych (NPK) pod zbiory w 2005 r. wynios³o
102,4 kg na 1 ha (od 141,8 kg NPK na 1 ha u¿ytków rolnych w woj. opolskim
do 66,1 kg w woj. podkarpackim) i by³o znacznie mniejsze ni¿ w UE-15.
Równie¿ pestycydów zu¿ywa siê w Polsce kilkakrotnie mniej ni¿ w tych krajach.
Produkcja zwierzêca jest ekstensywna i opiera siê g³ównie na w³asnej bazie
paszowej gospodarstw rolnych. Ze wzglêdu na relatywnie nisk¹ intensywnoæ
produkcji, rolnictwo nie wp³ywa negatywnie na rodowisko, co w po³¹czeniu
z du¿ymi zasobami si³y roboczej tworzy to warunki do rozwoju rolnictwa
ekologicznego.
Przyst¹pienie Polski do UE i zobowi¹zania traktatowe przyspieszaj¹
przekszta³cenia strukturalne w polskim rolnictwie oraz modernizacjê
przetwórstwa rolnego.

Rybo³ówstwo obejmuje: rybo³ówstwo ba³tyckie, dalekomorskie, rybactwo
ródl¹dowe, przetwórstwo rybne i rynek produktów rybnych. D³ugoæ
polskiego wybrze¿a wynosi 528 km, na których znajduje siê 59 przystani,
portów i miejscowoci o statusie portu rybackiego. Powierzchnia obszarów
morskich wynosi 32,4 tys. km2, w tym 8,6 tys. km2 stanowi morze terytorialne.
Flota ba³tycka liczy 413 statków rybackich o d³ugoci powy¿ej 15 m i 857 statków
o d³ugoci poni¿ej 15 m. Na morzach ³owi 985 jednostek, a na wodach
17
wewnêtrznych 280 jednostek . Flota rybacka w czêci wymaga zredukowania,
a w czêci modernizacji w celach spe³nienia wymagañ sanitarnych, zwi¹zanych
z bezpieczeñstwem pracy na statkach, zgodnie z regulacjami UE.

1.10.

Flota rybacka
wymaga
czêciowej
redukcji
i modernizacji

Aspekty przestrzenne

Polskê cechuje jedna z najkorzystniejszych  policentryczna  struktura osadnicza.
Wynika to m.in. z braku dominacji miasta sto³ecznego i wzglêdnie równomiernego
rozmieszczenia miast na obszarze kraju.
O ile pod wzglêdem struktur ludnociowych i rozk³adu wielkoci orodków
system miast Polski cechuje stabilnoæ, to przestrzenne zmiany w zakresie dzia³alnoci
gospodarczej wskazuj¹ na pewne os³abienie spójnoci systemu. Pog³êbiaj¹ siê ró¿nice
w poziomie aktywnoci gospodarczej miêdzy du¿ymi miastami i obszarami
metropolitalnymi, a wiêkszoci¹ pozosta³ych miast, co najostrzej odzwierciedla
zró¿nicowanie sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Du¿e orodki wykazuj¹ pod
tym wzglêdem, pomimo odmiennoci profili gospodarki, stosunkowo niewielkie
ró¿nice (wzrost dystansu miêdzy Warszaw¹ a innymi du¿ymi miastami, zaznaczaj¹cy
siê od po³owy lat 90. mo¿e byæ pierwszym etapem polaryzacji zbiorowoci du¿ych
orodków). Charakteryzuj¹ siê one korzystnym oddzia³ywaniem na pozosta³e obszary
le¿¹ce w promieniu 40-50 km. Ma³e i rednie miasta usytuowane poza t¹ stref¹ ulegaj¹
procesom zanikania funkcji gospodarczych, zw³aszcza wyspecjalizowanych,
wskutek konkurencji ze strony firm zlokalizowanych w g³ównym orodku lub jego
bezporednim s¹siedztwie. Zjawisko to jest w niewielkim stopniu kompensowane
17

Korzystna jest
policentryczna
struktura
osadnicza

Dane Ministerstwa Gospodarki Morskiej.
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ograniczon¹ i selektywn¹ absorpcj¹ zasobów pracy mniejszych miast przez g³ówne
orodki. Obejmuje ona, w formie dojazdów do pracy i okresowych migracji, g³ównie
pracowników m³odych i wykszta³conych. Nastêpstwem tych procesów jest wzrost
dysparytetów ekonomicznych (poziomu dochodów, wskanika bezrobocia) nie tylko
w skali miêdzyregionalnej, lecz równie¿ wewn¹trz poszczególnych województw.
Braki
infrastrukturalne
obszarów
metropolitalnych

W Polsce mo¿na wyró¿niæ 9 obszarów metropolitalnych, tzn. du¿ych miast,
które wraz z otaczaj¹cymi je wysoko rozwiniêtymi i szybko rozwijaj¹cymi siê
gminami ³¹cznie zamieszkuje przynajmniej 500 tys. osób. Obszary metropolitalne
s¹ g³ównymi orodkami badañ, innowacji, i tworzenia nowych miejsc pracy.
Skupiaj¹ siê w nich bran¿e o wysokiej wartoci dodanej, w szczególnoci us³ugi
dla przedsiêbiorstw. Z drugiej strony przeszkod¹ w rozwoju tych obszarów
jest brak wystarczaj¹cej infrastruktury, g³ównie transportowej, nowoczesnej
infrastruktury edukacyjnej, kultury, placówek ochrony zdrowia, sportowej,
a tak¿e kongresowej i wystawienniczej.

2.

2.1.
Województwo
mazowieckie
o najwy¿szym
poziomie rozwoju
w Polsce jest
zaledwie zbli¿one
do poziomu
biednych
regionów
europejskich

Poziom regionalny

Zró¿nicowanie miêdzy regionami

Rozwój spo³eczno-gospodarczy kraju wykazuje znaczne zró¿nicowanie
regionalne. Skala rozpiêtoci PKB na mieszkañca wród 45 podregionów (NTS 3)
w 2003 r. wynios³a 4,9:1 (jest to relacja pomiêdzy podregionem m. Warszawa
a podregionem nowos¹deckim). Bior¹c pod uwagê poziom NTS2, najwy¿szy
poziom rozwoju mierzony wskanikiem PKB na mieszkañca w 2003 r. osi¹gnê³o
województwo mazowieckie (155% redniej krajowej). Sw¹ czo³ow¹ pozycjê
zawdziêcza ono Warszawie, która w 2003 r. wytwarza³a 13,1% globalnego PKB,
a w przeliczeniu na mieszkañca prawie 3-krotnie wiêcej (297%) od redniej
ogólnopolskiej. Szacuje siê, ¿e - po wy³¹czeniu stolicy - PKB per capita pozosta³ej
czêci województwa mazowieckiego stanowi³by oko³o 85%, za w przypadku
reszty Polski  oko³o 90% redniej krajowej. PKB na mieszkañca województwa
mazowieckiego wynosi³ 72,8% redniej UE-25 i by³ zbli¿ony do poziomu biednych
regionów krajów europejskich - np. niektórych terenów Niemiec Wschodnich
lub Po³udniowych W³och. Wysokim poziomem rozwoju charakteryzuj¹ siê
równie¿ województwa: l¹skie (109% redniej ogólnopolskiej) i wielkopolskie
(104,9%) i dolnol¹skie (102,5%). Obszar o najni¿szym PKB na mieszkañca
obejmuje piêæ województw le¿¹cych w pó³nocno-wschodniej i po³udniowowschodniej czêci kraju: lubelskie (70,6% redniej krajowej), podkarpackie
(70,8%), podlaskie (75,9%), wiêto¬krzyskie (78,1%) oraz warmiñsko-mazurskie
(78,8%). Niski PKB na mieszkañca notuje równie¿ województwo opolskie
(79,4%). PKB per capita najs³abszych gospodarczo województw stanowi 33-37%
redniej krajów UE-25. Poziom ich rozwoju gospodarczego by³ wyranie ni¿szy
od poziomu, który by³ obserwowany w najbiedniejszych regionach Grecji,
Portugalii i Hiszpanii w momencie akcesji tych krajów do UE.
2.2.

Obszary przygraniczne

Obszary po³o¿one w pasie przygranicznym i objête programami wspó³pracy
transgranicznej stanowi¹ (uwzglêdniaj¹c poziom NTS3) oko³o po³owy powierzchni
kraju, a liczba ludnoci na tych terenach to ponad 1/3 ludnoci Polski. Znaczna
czêæ wschodniej granicy Polski jest jednoczenie zewnêtrzn¹ granic¹ UE.
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Mimo znacznego zró¿nicowania pod wzglêdem poziomu rozwoju gospodarczego i spo³ecznego, obszary te ³¹cz¹ wspólne problemy. Wartoæ PKB
na mieszkañca w przewa¿aj¹cej wiêkszoci przygranicznych podregionów
jest znacznie ni¿sza od redniej krajowej, a stopa bezrobocia wy¿sza (w koñcu
2005 r. najwy¿sza wystêpowa³a w podregionie e³ckim  33,3%). Równie¿ skala
niekorzystnych zjawisk demograficznych (np. spadek liczby ludnoci, starzenie
siê spo³eczeñstwa, ujemne saldo migracji), obserwowana na obszarach
przygranicznych jest wiêksza ni¿ w pozosta³ych regionach kraju.

W wielu
podregionach
przygranicznych
stopa bezrobocia
jest znacznie
wy¿sza od redniej
krajowej

Akcesja Polski do UE spowodowa³a, ¿e granica sta³a siê czynnikiem daj¹cym szanse
rozwojowe. Decyduj¹ o tym: zró¿nicowanie poziomu rozwoju obszarów
przygranicznych przy wewnêtrznych i zewnêtrznej granicy UE, wzrost atrakcyjnoci
gospodarczej tych regionów, potrzeby magazynowe, spedycyjne, obs³ugi ruch
towarowego i osobowego zw³aszcza na wschodniej granicy Polski i inne.

Wykorzystaæ
wspó³pracê
przygraniczn¹

2.3.

Obszary zdegradowane

Ca³kowita powierzchnia terenów objêtych degradacj¹ przekracza 8 tys. km2,
z czego przemys³owa degradacja objê³a (wed³ug danych szacunkowych):
w stopniu bardzo du¿ym i du¿ym  ponad 1,4 tys. km2 (0,4% powierzchni kraju)
w stopniu rednim i ma³ym  niemal 7 tys. km2 (2,2% powierzchni kraju).
Natomiast powierzchniê obszarów zagro¿onych przemys³ow¹ degradacj¹ szacuje
siê na 39,5 tys. km 2. Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e pocz¹wszy od 1990 r.
powierzchnia gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, wymagaj¹cych
rekultywacji stopniowo maleje (z oko³o 94 tys. ha w 1990 r. do oko³o 65 tys. ha
w 2005 r.).
W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich i OECD, wystêpuje
problem "porzuconych" terenów po dzia³alnoci gospodarczej, w tym terenów
przemys³owych. Jednym ze sposobów zagospodarowania terenów zaniedbanych, gruntów marginalnych i zdegradowanych jest ich zalesianie zgodnie
z Krajowym programem zwiêkszania lesistoci.

Problem porzuconych terenów
przemys³owych

Wiele dzielnic miast, a nawet ca³ych miast w Polsce - ze wzglêdu na utratê
dotychczasowych funkcji administracyjnych, gospodarczych i kulturowych
oraz trendy migracyjne - jest zagro¿onych degradacj¹ spo³eczno-ekonomiczn¹.
Problem ten dotyczy wielu miast redniej i ma³ej wielkoci po³o¿onych zw³aszcza
na pó³nocy, zachodzie i po³udniowym zachodzie kraju (ale tak¿e na innych
obszarach). Brak endogenicznych czynników wzrostu - w powi¹zaniu
z niewielkim zainteresowaniem inwestowaniem na tych obszarach, ze wzglêdu
na wysokie koszty modernizacji infrastruktury i nisk¹ si³ê nabywcz¹ mieszkañców
- wywo³uje nadmierne ró¿nicowanie statusu materialnego oraz patologie
spo³eczne.
Odrêbnym problemem jest zagospodarowanie obiektów zwolnionych
przez wojsko w wyniku procesu restrukturyzacji si³ zbrojnych oraz terenów
zajmowanych w przesz³oci przez armiê b. ZSRR. Nale¿¹ do nich zarówno
kompleksy obiektów, w sk³ad których wchodz¹ koszary, szpitale, magazyny, jak
i pojedyncze obiekty o charakterze militarnym  lotniska, porty, magazyny, bazy
wojskowe. Pomimo up³ywu czasu (armia b. ZSRR opuci³a Polskê w 1991 r.)
problem integracji tych obszarów i ich wykorzystania nadal nie jest rozwi¹zany,
co uwidacznia siê szczególnie w Polsce pó³nocno-zachodniej oraz po³udniowozachodniej. W przypadku obiektów i terenów przekazanych przez wojsko polskie
do zagospodarowania na cele cywilne (iloæ i obszar przewy¿sza mienie
poradzieckie), problem ten jest istotny w skali ca³ego kraju.

Rozwi¹zania
wymaga problem
terenów
przekazanych
przez wojsko
polskie na cele
cywilne,
a tak¿e terenów
na których
stacjonowa³a
armia b. ZSRR
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3.

Funkcjonowanie
regulacji
w praktyce jest
równie wa¿ne jak
sama regulacja

System instytucjonalno-regulacyjny

Porz¹dek regulacyjny nie ogranicza siê wy³¹cznie do stanu istniej¹cego prawa
(sytuacji de jure). Sposób wdra¿ania i funkcjonowania regulacji w praktyce jest
równie wa¿ny, co same regulacje i instytucje. Ponadto pewne znaczenie dla
funkcjonowania rynku maj¹ regulacje zrzeszeñ, stowarzyszeñ zawodowych itp.
Dla prawid³owego funkcjonowania rynku najistotniejsze s¹ trzy sfery zwi¹zane
z polityk¹ pañstwa i wykonywaniem funkcji publicznych: jakoæ regulacji,
zasady pañstwa prawa, efektywnoæ rz¹dzenia.
Porównania ocen tych sfer i ich zmian w ci¹gu ostatnich 10 lat oraz porównania
sytuacji w kraju z innymi pañstwami przedstawiaj¹ wyniki badañ prowadzonych
przez Bank wiatowy.
Tabela 2. Ocena obszarów polityki publicznej i sprawnoci instytucjonalnej
w Polsce od 1996 do 2004 roku
obszar/rok

1996

2000

2004

Efektywnoæ rz¹dzenia

0,63

0,38

0,47

Jakoæ regulacji

0,45

0,62

0,64

Zasady pañstwa prawa

0,46

0,62

0,51

ród³o: Kaufmann, Daniel, Kraay, Aart i Mastruzzi, Massimo, "Governance Matters IV: Governance Indicators
for 1996-2004" (May 2005), World Bank

Uwagi:
1. Skala ocen: od 2,5 do +2,5 (im wy¿sza ocena tym lepiej).
2. Oceny zosta³y skalkulowane przez autorów raportu w oparciu o kilkaset
zmiennych wyci¹gniêtych z 37 róde³ (baz danych) stworzonych przez
31 ró¿nych organizacji. Bazuj¹ one g³ównie na subiektywnych ocenach
i percepcji zjawisk.
3. Ocena efektywnoci rz¹dzenia agreguje takie kryteria, jak: jakoæ us³ug
publicznych, jakoæ administracji, efektywnoæ us³ug publicznych, infrastruktura,
niezale¿noæ s³u¿by cywilnej itp. Jakoæ regulacji opiera siê na takich kategoriach,
jak: bariery w prowadzeniu firm, liberalizacja cen, polityka konkurencji,
przewidywalnoæ zmian regulacji itp. Pañstwo prawa okrelone jest przez takie
kategorie jak: niezale¿noæ s¹dów, czarny rynek, ochrona praw w³asnoci,
egzekwowalnoæ kontraktów itp.
Efektywnoæ
rz¹dzenia uleg³a
pogorszeniu

W okresie od 1996 r. nie dokona³a siê zasadnicza poprawa w przytoczonych
obszarach, a nawet w przypadku efektywnoci rz¹dzenia sytuacja uleg³a
pogorszeniu. Postêp w zakresie jakoci regulacji i funkcjonowania pañstwa
prawa nie by³ zbyt wyrany. Ocena wszystkich trzech obszarów polityki
publicznej pozostaje nadal niska.
Kraje UE ró¿ni¹ siê pod wzglêdem funkcjonowania podstawowych trzech
obszarów polityki publicznej. Na tym tle sytuacja Polski jest du¿o trudniejsza ni¿
innych (porównaj tabela 3).
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Tabela 3. Ocena obszarów polityki publicznej i sprawnoci instytucjonalnej
w Polsce na tle wybranych krajów UE (stan na 2004r.)
Efektywnoæ rz¹dzenia

Jakoæ regulacji

Zasady pañstwa prawa

Polska

0,47

0,64

0,51

£otwa

0,60

1,02

0,48

Republika Czeska

0,63

0,97

0,69

S³owacja

0,67

1,15

0,49

W êgry

0,68

1,22

0,85

G recja

0,74

0,85

0,75

Hiszpania

1,29

1,13

1,12

N iem cy

1,38

1,29

1,66

W ielka Brytania

1,85

1,62

1,71

D ania

2,15

1,76

1,91

ród³o i uwagi jak w tabeli 2.

Pamiêtaj¹c, ¿e w analizowanym okresie 1996-2004 nast¹pi³ widoczny proces
zmniejszania ró¿nic rozwojowych (nowe pañstwa cz³onkowskie UE rozwija³y siê
stosunkowo szybko), to sprawnoæ polityki publicznej i instytucjonalnej nie jest
wprost zale¿na od dynamiki wzrostu gospodarczego. Wzrost gospodarczy
nie poci¹ga³ za sob¹ zasadniczej zmiany w tym zakresie. Po drugie, w szczególnoci
w zakresie efektywnoci rz¹dzenia i stosowania zasad pañstwa prawa, Polska znacznie
odbiega od pozosta³ych krajów UE. Sfery te s¹ niezbêdne dla sprawnego
funkcjonowania wymiany rynkowej. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e jakoæ regulacji
i efektywnoæ rz¹dzenia jest w Polsce najni¿sza sporód krajów UE, a ocena
stosowania zasad pañstwa prawa jest jedn¹ z najni¿szych. Jakoæ polityki publicznej
wp³ywa na podstawowe czynniki rozwoju gospodarczego. Rozwój ten utrudniaj¹
koszty administracyjne ponoszone przez przedsiêbiorstwa, szacowane w Polsce na
4,4% PKB.

Jakoæ regulacji
i efektywnoæ
rz¹dzenia jest
w Polsce najni¿sza
sporód krajów UE

Sprawny system instytucjonalno-regulacyjny stanowi istotne uwarunkowanie
dla rozwoju przedsiêbiorczoci. Wed³ug badañ The Word Bank Group, w Polsce
wype³nienie formalnoci zwi¹zanych z rozpoczêciem dzia³alnoci gospodarczej
w 2005 r. zajmowa³o rednio 31 dni (rednio 10 procedur). Gorzej sytuacja
wygl¹da³a jedynie w przypadku Grecji  38 dni i 15 procedur, S³owacji - 54 dni
i 11 procedur, Hiszpanii  47 dni i 10 procedur oraz Czech  40 dni i 10 procedur.
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Polska na 54.
pozycji pod
wzglêdem
³atwoci
prowadzenia
dzia³alnoci
gospodarczej

W 2005 r. Polska znalaz³a siê na 54. pozycji (na 145 ocenianych krajów) pod
wzglêdem ³atwoci prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Pod wzglêdem
procedur zwi¹zanych z likwidacj¹ firmy, ochrony inwestorów, czy te¿ elastycznoci
zatrudnienia Polska zajmuje lepsze miejsce od wielu krajów europejskich.
Bank wiatowy ocenia, ¿e mimo postêpuj¹cej z roku na rok poprawy warunków
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, potrzebne s¹ dalsze reformy dotycz¹ce
zw³aszcza systemu podatkowego, w tym obni¿enia kosztów pracy, egzekwowania
umów oraz uzyskiwania pozwoleñ, licencji i koncesji.
Wobec powy¿szego, wizja rozwoju kraju do 2015 wymaga znacznej poprawy
w zakresie polityki publicznej. Wizja kraju, w którym znacz¹c¹ rolê maj¹ odgrywaæ
wiedza i innowacje sprawia, ¿e ³ad regulacyjny nabiera jeszcze wiêkszego znaczenia.
W gospodarce opartej na wiedzy sprawnoæ szeroko pojêtej polityki publicznej
jest bowiem jeszcze wa¿niejsza ni¿ w tradycyjnej gospodarce przemys³owej.

4. Zmniejszanie ró¿nic rozwojowych Polski wobec Unii Europejskiej
Wejcie Polski w 1989 r. na drogê demokratycznych i rynkowych przemian
ujawni³o skalê opónieñ rozwojowych w stosunku do Wspólnoty Europejskiej
i innych krajów zachodniego wiata. Wyranie uwidoczni³ siê imperatyw
przyspieszenia wzrostu gospodarczego i podniesienia poziomu ¿ycia ludnoci,
a w efekcie zmniejszenia dystansu cywilizacyjnego Polski wobec krajów
rozwiniêtych.
Polska ju¿ w 1995r.
nadrobi³a
spadek PKB

W porównaniu z innymi krajami naszego regionu, Polska relatywnie szybko,
bo ju¿ w 1995 r., nadrobi³a spadek PKB, jaki mia³ miejsce w pierwszych latach
transformacji. Wêgry, S³owacja i Czechy poziom PKB z 1989 r. przekroczy³y
dopiero w roku 2000. Najwy¿sze tempo wzrostu PKB polska gospodarka
osi¹gnê³a w latach 1995-1997, a ostatnio  w roku 2004.

Widoczny jest znaczny postêp, jakiego dokona³a Polska w okresie transformacji. W 1991 r. PKB na mieszkañca Polski szacowano na 28% redniego PKB
Wspólnoty (wg parytetu si³y nabywczej walut), w 1995 r. ju¿ 37% redniego
PKB UE-15, a w 2005 r. 50% przeciêtnego poziomu UE-25 wynosz¹cego 23,5
tys. EUR (w UE-15  25,4 tys. EUR). Pod tym wzglêdem Polska znajdowa³a siê
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na przedostatnim miejscu wród krajów UE (przed £otw¹). Nale¿y te¿ zauwa¿yæ,
¿e udzia³ krajów Europy rodkowo-Wschodniej (UE-8) w wartoci ³¹cznego PKB
UE-25 stanowi³ w 2005 r. zaledwie 5%, z tego nieca³a po³owa przypada³a na Polskê.
Relatywnie dobr¹ pozycjê Polski na tle innych krajów charakteryzuje Wskanik
Rozwoju Spo³ecznego (Human Development Index), który za rok 2003
szacowany jest na 0,858, przy czym szczególnie korzystnie na jego wysokoæ
wp³ywa poziom edukacji. Chocia¿ tylko kilka krajów z UE-25 ma gorszy wskanik
od Polski, to dystans w stosunku do takich krajów jak Portugalia, Grecja, czy
Hiszpania nie jest odleg³y.

Korzystny
Wskanik Rozwoju
Spo³ecznego

W omawianym okresie tempo wzrostu PKB w krajach UE-15 wzrasta³o
z relatywnie niskiego poziomu rednio 1,5% w latach 1991-1995 do rednio 2,8%
w latach 1996-2000 (najwy¿sze tempo 3,9% uzyskano w 2000 r.), a nastêpnie
zmniejszy³o siê do 1,1% w latach 2002-2003.
Tabela 4. Tempo wzrostu PKB w krajach UE
2004

2005

2006 - prognozy

UE-25

Kraje

2,3

1,7

2,3

UE-15

2,2

1,5

2,2

Strefa euro

1,9

1,4

2,1

Polska

5,3

3,5

5,2

ród³o: Eurostat, padziernik 2006 oraz  w przypadku Polski- GUS (rok 2005) i Ustawa bud¿etowa na rok 2007 
uzasadnienie, Rada Ministrów, wrzesieñ 2006 (rok 2006).

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e gospodarka Unii Europejskiej ci¹gle nie osi¹ga poziomu
rozwoju gospodarki USA. W 2005 r. PKB na mieszkañca w krajach UE-15
stanowi³ 73% poziomu osi¹gniêtego w USA. Wed³ug badañ Komisji Europejskiej,
pe³na realizacja zak³adanych w UE reform mo¿e przyczyniæ siê do zwiêkszenia
tempa wzrostu PKB Unii o 1 punkt procentowy.
Aby zmniejszaæ istniej¹cy dystans rozwojowy Polski wobec Unii, konieczne
jest zapewnienie takiego tempa wzrostu PKB w Polsce, które bêdzie znacznie
wyprzedzaæ tempo wzrostu w innych krajach UE. S³u¿yæ temu bêdzie niniejsza
Strategia, uwzglêdniaj¹ca istotn¹ rolê integracji Polski z UE w tym procesie.
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Aby zmniejszyæ
dystans rozwojowy
do UE, musimy
zwiêkszyæ tempo
wzrostu

Mo¿liwoci osi¹gniêcia przez Polskê redniego poziomu PKB per capita krajów
UE-25 przedstawiaj¹ poni¿sze symulacje. Je¿eli kraje UE-25 rozwija³yby siê
w rednim tempie takim, jaki notowano w latach 2001-2005 (tj. 1,7%), Polska
osi¹gnê³aby przeciêtny poziom PKB per capita tych krajów za dwadziecia kilka
lat, o ile rozwija³aby siê w tempie 5% redniorocznie. Przy tym tempie wzrostu
Polska najszybciej  bo w 2014 r.  dogoni³aby Portugaliê.
Taki rozwój Polski i UE-25 pozwoli³by osi¹gn¹æ 75% redniej UE przed rokiem
2020, co  przy obecnych zasadach  ograniczy³oby z kolei mo¿liwoæ korzystania
z funduszy unijnych (poziom ten Polska osi¹gnê³aby jeszcze wczeniej, zwa¿ywszy
¿e redni¹ UE obni¿y rozszerzenie Unii w 2007 r. o Rumuniê i Bu³gariê). Ponadto
wzrost PKB per capita w Polsce bêdzie nieco wy¿szy ni¿ prognozowany wzrost
PKB ogó³em, ze wzglêdu na spodziewany spadek liczby ludnoci przy wzrocie
18
ludnoci w UE-15 . Oznacza to mo¿liwoæ szybszego uzyskania redniej PKB Unii.
Warianty dochodzenia do redniego poziomu PKB per capita w Unii przedstawia
poni¿sza tabela.
Tabela 5. Scenariusze osi¹gania przez Polskê poziomu rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie

rednie tempo
wzrostu

PKB na osobê
wg PPS

PKB w %

w EUR

2000-2005

w 2005 r.

Hipotetyczne tempo wzrostu PKB w Polsce, przy za³o¿eniu
redniego tempa z lat 2000-05 dla UE
3,5%

5%

6,5%

8%

Rok osi¹gniêcia przez Polskê PKB per capita

UE-25

2,0

23500

2045

2027

2020

UE-15

1,9

25400

2046

2029

2021

2017
2018

Strefa euro (12)

1,8

27600

2047

2030

2023

2018

ród³o: Dane Eurostat, obliczenia MRR

Jeli natomiast przyj¹æ za³o¿enie, ¿e:
-

przeciêtne tempo wzrostu PKB w Polsce w latach 2006-2008 wynosi³oby 4,9%
(zgodnie z uzasadnieniem ustawy bud¿etowej na rok 2007), a w UE 2,3%
(co wynika ze zaktualizowanego w styczniu 2006 r. Programu Konwergencji),

-

a w latach nastêpnych bêdzie kszta³towa³o siê odpowiednio na poziomie 5%
i 2,5%,

to Polska przekroczy 75% przeciêtnego poziomu PKB per capita UE-25 w 2022 r.,
a osi¹gniêcie redniej UE nast¹pi³oby w 2034 roku. Ale równie¿ i tu nale¿a³oby
uwzglêdniæ procesy demograficzne.
Scenariusze
nadrabiania
zaleg³oci

Scenariusze nadrabiania zaleg³oci przez kraje nowego rozszerzenia przygotowa³a
19
te¿ Komisja Europejska . Wed³ug pierwszego scenariusza, gdyby wzrost we
wszystkich nowych krajach UE kszta³towa³ siê w przysz³oci o 1,5 pkt proc. powy¿ej
wartoci w pozosta³ej czêci UE (np. 4% rocznie  przy wzrocie wynosz¹cym 2,5%
rocznie w UE-15), Polska uzyska³aby 75% redniego PKB per capita UE-27 (tj. razem
z Rumuni¹ i Bu³gari¹) w roku 2035, a wiêc w okresie blisko trzydziestu lat.

18

Wg prognozy demograficznej GUS, ludnoæ Polski zmniejszy siê z 38,2 mln w 2002 r. do 37,9
mln w 2010 r. i 36,6 mln w roku 2025. W krajach UE-15 liczba ludnoci bêdzie wzrasta³a z
384,5 mln w roku 2005 do 398,8 mln w roku 2025, g³ównie w rezultacie nap³ywu imigrantów,
po czym bêdzie nastêpowa³ jej spadek. W krajach UE-25 liczba ludnoci bêdzie ros³a
odpowiednio z 458,5 mln do 470,1 mln, a w nastêpnych okresach bêdzie mala³a.
19
Trzeci raport na temat spójnoci gospodarczej i spo³ecznej. Nowe partnerstwo dla spójnoci:
konwergencja, konkurencyjnoæ, wspó³praca. Komisja Europejska, luty 2004.

SRK
140

W przypadku drugiego scenariusza, gdyby wzrost utrzymywa³by siê na poziomie
znacz¹co wy¿szym tj. 2,5 pkt proc. powy¿ej redniej dla UE-15 (przyjêto tu ponad
5% w skali roku  przy poziomie wzrostu dla UE-15 wynosz¹cym 2,5%)  docigniêcie
poziomu 75% redniej unijnej PKB na mieszkañca zajê³oby dwadziecia lat.
Jednoczenie liczba regionów w krajach akcesyjnych, które wymaga³yby
strukturalnej pomocy (z uwagi na poziom PKB na mieszkañca wynosz¹cy poni¿ej
75% unijnej redniej) zmniejszy³aby siê.
Mobilizacjê wewnêtrznych czynników wzrostu wymusza te¿ szybki rozwój
nowych cz³onków UE. Mo¿e niepokoiæ, ¿e sporód krajów UE-8 tempo wzrostu
gospodarczego Polski w latach 2000-2005 by³o najni¿sze.
Analizy te potwierdzaj¹, ¿e zmniejszanie ró¿nic rozwojowych wobec UE bêdzie
procesem wieloletnim i uzale¿nionym przede wszystkim od utrzymania trwa³ej,
wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego w naszym kraju. Przewiduje siê,
¿e skuteczna realizacja Strategii zapewni osi¹gniêcie przez Polskê oko³o
2015 roku poziomu rozwoju biedniejszych krajów cz³onkowskich UE-15,
a przeciêtnego PKB Unii per capita w dekadzie lat dwudziestych. Wymaga to
jak najlepszego wykorzystania atutów i szans rozwojowych polskiej gospodarki,
w tym wynikaj¹cych z integracji europejskiej i unijnej polityki spójnoci,
a jednoczenie przezwyciê¿enia zagro¿eñ i s³aboci strukturalnych i systemowych.

Oko³o 2015 r.
osi¹gniemy
poziom
biedniejszych
krajów UE-15
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ZASADY PROWADZENIA
POLITYKI REGIONALNEJ PAÑSTWA
Polityka regionalna pañstwa powinna byæ prowadzona w myl klarownie
okrelonych zasad, które organizuj¹ jej przebieg, poczynaj¹c od okrelania celów
i priorytetów, poprzez jej wdra¿anie, monitorowanie i ocenê wyników. Polityka
regionalna pañstwa jest jednym z najwa¿niejszych instrumentów polityki
gospodarczej rz¹du, ³¹cz¹cym i koordynuj¹cym szereg dzia³añ sektorowych
pañstwa z dzia³aniami realizowanymi na poziomie regionalnym. Powinna
zmierzaæ do wprowadzenia zmian strukturalnych w gospodarce, modernizacji
ekonomicznej i poprawy konkurencyjnoci we wszystkich polskich województwach. Istotnym celem tej polityki jest równie¿ budowanie potencja³u
wewnêtrznego regionów, zapewniaj¹cego mo¿liwoæ d³ugotrwa³ego ich rozwoju.
Ponadto, polityka regionalna pañstwa musi wspieraæ wyrównywanie szans
rozwojowych w regionach problemowych, które bez tego typu wsparcia skazane
s¹ na stopniow¹ marginalizacjê i trwa³e ograniczenie dostêpnych mo¿liwoci
rozwojowych. Wsparcie to powinno byæ zorientowane równie¿ na pobudzanie
aktywnoci spo³ecznej i poprawê sprawnoci dzia³ania administracji publicznej.

Polityka
regionalna
pañstwa to jeden
z najwa¿niejszych
instrumentów
polityki
gospodarczej

Polityka regionalna pañstwa wspiera w pierwszym rzêdzie te kierunki rozwoju,
które s¹ wa¿ne dla d³ugofalowego rozwoju ca³ego kraju. Jednoczenie wspiera
politykê rozwoju prowadzon¹ przez samorz¹dy województw - o ile jest ona istotna
z punktu widzenia ca³ego pañstwa lub stanowi priorytetowy kierunek rozwoju
dla danego województwa, zapewniaj¹cy rozwi¹zanie kluczowych problemów
rozwojowych i poprawiaj¹cy konkurencyjnoæ gospodarcz¹ danego regionu.

Polityka
regionalna
pañstwa wspiera
politykê
województw

Polityka regionalna pañstwa jest wiêc istotn¹ p³aszczyzn¹ wspó³pracy
administracji rz¹dowej i samorz¹dów terytorialnych, w szczególnoci samorz¹dów
województw. Powinna równie¿ stwarzaæ warunki do szerszej wspó³pracy miêdzy
polskimi regionami.
Realizacja polityki regionalnej pañstwa powinna zostaæ podporz¹dkowana
nastêpuj¹cym zasadom wynikaj¹cym z wymogów polskiego prawodawstwa,
przy zachowaniu zasad polityki spójnoci spo³eczno-gospodarczej UE:

Zasada subsydiarnoci rozwoju regionalnego
Oznacza ona, ¿e polityka regionalna pañstwa ma charakter uzupe³niaj¹cy
i pomocniczy wobec dzia³añ podejmowanych przez samorz¹dy województw.
Dzia³ania polityki regionalnej pañstwa powinny wiêc wspieraæ i kooperowaæ
z polityk¹ regionaln¹ województw samorz¹dowych, a nie zastêpowaæ lub dublowaæ
te polityki.

Zasada równych szans
Z punktu widzenia rozwoju regionalnego kraju istotne znaczenie ma wzmacnianie
systemu terytorialnego o silnych wewnêtrznych powi¹zaniach kooperacyjnych,
zmierzaj¹cego do wiêkszej spójnoci przestrzennej, gospodarczej i spo³ecznej.
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Rozwój regionalny kraju w tym ujêciu to rozwój wszystkich województw,
bez wzglêdu na ich poziom konkurencyjnoci gospodarczej, problemy rozwojowe i specyfikê przestrzenn¹. Oznacza to, ¿e ¿aden z regionów nie mo¿e byæ
wykluczony z procesów rozwoju.

Zasada wspierania rozwoju endogenicznego województw
Dzia³ania polityki regionalnej pañstwa powinny zmierzaæ do pobudzenia
potencja³u endogenicznego województw. Oznacza to koniecznoæ budowania
w pierwszym rzêdzie si³y konkurencyjnej opieraj¹cej siê na wewnêtrznych
czynnikach wzrostu, prze³amywania strukturalnych problemów gospodarczych
i spo³ecznych województw, wspierania innowacyjnoci i potencja³u spo³ecznego,
pobudzania aktywnoci sprawnoci dzia³ania administracji publicznej w województwach. Polityka regionalna pañstwa powinna wiêc opieraæ siê na wewnêtrznych
czynnikach rozwoju, a nie jedynie na zewnêtrznej redystrybucji dochodu.

Zasada inicjowania d³ugofalowego rozwoju regionalnego
Potrzebne s¹
wieloletnie
programy
operacyjne i plany
inwestycyjne
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Celem polityki regionalnej pañstwa jest zainicjowanie trwa³ych procesów
rozwojowych w regionach. Oznacza to przyjêcie jako zasady d³ugofalowego
programowania, strategii rozwoju województw i oparcia polityk publicznych
na takich w³anie strategiach. Ponadto, dzia³ania zmierzaj¹ce do rozwoju
regionalnego powinny opieraæ siê na wieloletnich programach operacyjnych
i planach inwestycyjnych. Dodatkowo, rozwój d³ugofalowy regionów powinien
bazowaæ na wykorzystaniu wewnêtrznych zasobów województw, ocenie szans
i barier rozwojowych tych województw oraz zaanga¿owaniu regionalnych elit
politycznych, spo³ecznych i gospodarczych. Powinien tak¿e wprowadzaæ
instytucje prawne i procedury dzia³ania, które bêd¹ przeciwdzia³aæ doranemu
traktowaniu instrumentów polityki regionalnej, z uwagi na partykularne interesy
grupowe, partyjne lub krótkotrwa³e interesy wyborcze.

Zasada koordynacji instrumentów polityki regionalnej i innych
publicznych polityk rozwojowych
Dla efektywnego i harmonijnego rozwoju kraju w d³u¿szej perspektywie
konieczne jest dzia³anie wielop³aszczyznowe, miêdzysektorowe, nakierowane
na g³êbokie zmiany strukturalne konsekwentnie realizowane na przestrzeni wielu
lat. Podstawowym warunkiem skutecznoci polityki regionalnej pañstwa jest zapewnienie koordynacji dzia³añ zmierzaj¹cych do rozwoju regionalnego miêdzy
ró¿nymi podmiotami w³adz publicznych. Jednoczenie polityka regionalna
pañstwa wymaga cis³ego powi¹zania dzia³añ sektorowych i horyzontalnych rz¹du
z polityk¹ regionaln¹ pañstwa. Du¿e znaczenie ma równie¿ powi¹zanie dzia³añ
na rzecz rozwoju regionalnego miêdzy poszczególnymi szczeblami samorz¹dów
terytorialnych, koordynacja dzia³añ miêdzy ró¿nymi województwami, a tak¿e miêdzy
podmiotami administracyjnymi, instytucjami otoczenia biznesowego, organizacjami
pozarz¹dowymi oraz przedsiêbiorstwami prywatnymi. Koordynacji wymagaj¹
równie¿ instrumenty europejskiej i krajowej polityki rozwoju regionalnego.

Koordynacja
polityki rozwoju
regionalnego kraju

Zasada koncentracji na priorytetowych problemach rozwoju regionalnego
Polityka regionalna pañstwa powinna zmierzaæ do maksymalizacji efektów
synergicznych miêdzy dzia³aniami rozwojowymi podejmowanymi przez ró¿ne
podmioty w³adz publicznych w województwach. Powinna koncentrowaæ kapita³
jednostek samorz¹du terytorialnego, inwestorów prywatnych oraz rodki bud¿etu
pañstwa i koordynowaæ ró¿ne polityki publiczne na priorytetowych problemach
rozwoju regionalnego. Istotnym czynnikiem tej koncentracji jest zapewnienie
w³aciwej koordynacji polityk publicznych ró¿nego szczebla, zapewnienie zgodnoci
strategii rozwoju regionalnego i planów zagospodarowania przestrzennego,
jak równie¿ wprowadzenia procedur lepszego planowania zagospodarowania
przestrzennego miêdzy ró¿nymi szczeblami w³adz publicznych.

Koncentracja
na priorytetowych
problemach

Zasada zapewnienia efektywnoci i najwy¿szej jakoci polityki regionalnej
Polityka regionalna pañstwa powinna kierowaæ siê zasad¹ d¹¿enia
do maksymalizacji skutecznoci dzia³ania i racjonalnego wykorzystania rodków
publicznych. Oznacza to sta³e d¹¿enie do zwiêkszania zdolnoci absorpcyjnych
województw, poprawiania oraz upraszczania procedur i struktur administracji
publicznej, zwiêkszania profesjonalizmu i kompetencji urzêdników. Realizacja
tej zasady prowadzi tak¿e do poprawienia standardów antykorupcyjnych
i przejrzystoci administracji publicznej, skutecznego wprowadzenia standardów
s³u¿by cywilnej do administracji samorz¹dowej, wypracowania systemów
bodców i motywacji, racjonalizowania wydatków, struktur i zatrudnienia
w administracji terytorialnej. Wa¿nym czynnikiem zapewniaj¹cym jakoæ dzia³añ
polityki regionalnej pañstwa jest odpowiednie podejcie do planowania rozwoju
regionalnego. Oznacza to najbardziej optymalny wybór kierunków polityki
regionalnej w odniesieniu do specyficznych uwarunkowañ w danym województwie, przynosz¹cy maksymalnie korzystny efekt rozwojowy dla danego
regionu.

Skutecznoæ
dzia³ania
i wykorzystanie
rodków
publicznych
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CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTW

1. Województwo dolnol¹skie

Województwo dolnol¹skie po³o¿one jest na po³udniowo-zachodnim krañcu
Polski. Graniczy od zachodu z Niemcami oraz przez Sudety z Czechami. Takie
po³o¿enie, w po³¹czeniu ze stosunkowo dobrze rozwiniêt¹ infrastruktur¹
transportow¹ (np. przecinaj¹cy województwo III Europejski Korytarz
Transportowy ³¹cz¹cy Niemcy z Ukrain¹), w korzystny sposób determinuje
stan i szanse rozwojowe regionu. Pod wzglêdem powierzchni dolnol¹skie
jest redniej wielkoci województwem (19948 km2). Charakteryzuje siê doæ
du¿ym potencja³em ludnociowym. Zamieszkuje je prawie 2,9 mln osób,
co stanowi 7,6% ogó³u ludnoci (5 miejsce w kraju) i przy gêstoci zaludnienia
145 osób na km2 jest wartoci¹ wiêksz¹ ni¿ rednia krajowa.

Korzystne
po³o¿enie i dobra
infrastruktura
transportowa

Dolny l¹sk cechuje siê wysokim stopniem urbanizacji. W 90 miastach
zamieszkuje 71% ludnoci. Daje to regionowi drug¹ pozycjê w Polsce (wy¿szy
wskanik urbanizacji ma jedynie woj. l¹skie). Sieæ miejska w regionie jest dobrze
rozwiniêta (szczególnie w porównaniu z innymi województwami). Stolica regionu,
Wroc³aw (636 tys. mieszkañców), jest dobrze rozwiniêtym orodkiem
przemys³owym, akademickim, naukowym i kulturalnym. Oprócz Wroc³awia

Wysoki stopieñ
urbanizacji,
dynamika wzrostu
PKB wiêksza od
redniej krajowej
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w regionie jest wiele miast o znacznym potencjale gospodarczym: Wa³brzych (128
tys. mieszkañców), Legnica (106 tys. mieszkañców), Jelenia Góra (88 tys.
mieszkañców).
Pod wzglêdem PKB na mieszkañca region osi¹ga wartoci wiêksze ni¿ przeciêtne
dla kraju (PKB na mieszkañca regionu stanowi 102,9% PKB na mieszkañca Polski).
Co wiêcej, w okresie 1999-2003, dynamika wzrostu PKB na mieszkañca
w dolnol¹skim by³a wiêksza ni¿ w kraju (wzrost o 0,6 pkt.% wzglêdem redniej
krajowej). Struktura regionalnej wartoci dodanej brutto (WDB) charakteryzuje siê
znacznym udzia³em us³ug: rynkowych (47,7%) i nierynkowych (16,6%). 34% udzia³
przemys³u i budownictwa w regionalnej WDB jest wy¿szy od redniej krajowej
(o 11%), co daje Dolnemu l¹skowi 3 miejsce w kraju (poprawa lokaty o 5 pozycji
od roku 1999). Natomiast udzia³ rolnictwa jest niewielki - 2,1% i stanowi on 72,4%
redniej krajowej, plasuj¹c dolnol¹skie na 14 pozycji.
Nak³ady
inwestycyjne na
mieszkañca
przekraczaj¹
redni¹ krajow¹

Nak³ady inwestycyjne w regionie wynosz¹ 3,6 tys. z³ na mieszkañca i s¹ wiêksze
ni¿ rednie w kraju (stanowi¹ 114% redniej). Pod tym wzglêdem region zajmuje
3. miejsce w kraju (jednak¿e w porównaniu z rokiem 1999 zanotowano spadek
o jedn¹ pozycjê). Mimo wysokiej rangi Wroc³awia na akademickiej mapie kraju,
region nie mo¿e poszczyciæ siê wysokimi nak³adami na badania i rozwój.
W przeliczeniu na 1 mieszkañca stanowi¹ one 74,1% redniej krajowej, co daje
regionowi 6 pozycjê w kraju (spadek o dwa miejsca w porównaniu z 1999 r.).
O stosunkowo du¿ej nowoczesnoci gospodarki regionu wiadczyæ mo¿e wiêksza
ni¿ rednia dla wszystkich województw liczba automatycznych linii przemys³owych
(2,72 na 10 tys. mieszkañców - 7 miejsce w kraju, taka sama pozycja w porównaniu
z rokiem 1999). Liczba spó³ek prawa handlowego pozytywnie wyró¿nia region.
Na 1 tys. mieszkañców jest ich 6,2 (108,3 redniej krajowej). Pod tym wzglêdem
region plasowa³ siê w 2004 r. na 3 pozycji (wobec 5 w 1999 r.).

Stopa bezrobocia
wy¿sza ni¿ rednia
krajowa

Powa¿nym problemem jest sytuacja na rynku pracy. Stopa bezrobocia
rejestrowanego w grudniu 2004 r. wynosi³a 22,4% i by³a wy¿sza ni¿ rednia
w kraju. Równie¿ pod wzglêdem liczby pracuj¹cych na 1 tys. ludnoci sytuacja
w województwie jest gorsza ni¿ w Polsce ogó³em. Wspó³czynnik aktywnoci
zawodowej wynosi 53,5% (97,8% redniej krajowej), natomiast wartoci
wskanika obci¹¿enia ekonomicznego w regionie s¹ ni¿sze, ni¿ rednio w Polsce
(53,6 osoby w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 
co jest najlepszym wynikiem wród województw).
Obok bezrobocia powa¿nym problemem jest stan rodowiska naturalnego.
Szczególnie zagro¿one s¹: worek turoszowski, czarny trójk¹t sudecki, okrêg
legnicko-g³ogowski i okrêg wa³brzysko-noworudzki.
Wspomniana wy¿ej stosunkowo dobra infrastruktura transportowa
zapewnia sprawn¹ komunikacjê na osi wschód-zachód, natomiast powa¿nym
problemem jest brak wygodnego po³¹czenia drogowego (i kolejowego)
Wroc³awia z £odzi¹ i dalej z Warszaw¹.

Liczne inwestycje
zagraniczne

Szans¹ dla Dolnego l¹ska s¹ liczne inwestycje zagraniczne (np. Cargill, Volvo,
Toyota). Inwestycje zagraniczne koncentruj¹ siê wokó³ Wroc³awia (np. gmina
Kobierzyce) oraz w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (Legnickiej,
Kamiennogórskiej, Wa³brzyskiej).
W regionie rozwiniête jest górnictwo wêgla brunatnego (Bogatynia)
oraz rud metali (Lubiñsko-G³ogowskie Zag³êbie Miedziowe), bogate z³o¿a
tych surowców naturalnych eksploatuj¹ i przetwarzaj¹ najwiêksze przedsiêbiorstwa w regionie - KGHM Polska Mied S.A., Kopalnia i Elektrownia Turów.
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Dolny l¹sk jest regionem atrakcyjnym turystycznie. Obok zabytków kultury
materialnej (zabytkowych zespo³ów miejskich, zamków i pa³aców) atrakcj¹
turystyczn¹ s¹ Sudety a szczególnie Karkonoski Park Narodowy i Park Narodowy
Gór Sto³owych. Kuracjuszy przyci¹gaj¹ liczne uzdrowiska (Kudowa Zdrój,
Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój itd.).

Region atrakcyjny
turystycznie

Tabela 1. Ogólna charakterystyka województwa (2004 r.)
Dolnol¹skie
Powierzchnia w km2

Ludnoæ w tys.
Gêstoæ zaludnienia (os./km2)
Wskanik urbanizacji (liczba ludnoci w miastach
do ludnoci ogó³em) w %
PKB na mieszkañca w z³*
Wartoæ dodana brutto* w:
- rolnictwie w %
- przemyle i budownictwie w %
- us³ugach rynkowych w %
- us³ugach nierynkowych w %
Nak³ady inwestycyjne na mieszkañca w z³
Nak³ady na dzia³alnoæ B+R na mieszkañca w z³
Automatyczne linie przemys³owe na 10 tys. mieszkañców
Spó³ki prawa handlowego na 1 tys. mieszkañców
Pracuj¹cy na 1 tys. ludnoci**
Wspó³czynnik aktywnoci zawodowej*** w %
Wskanik obci¹¿enia ekonomicznego (ludnoæ w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym)****
Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w XII)****
Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w z³
Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w %

2004 r.
Wartoæ

Polska =100

1999-2004
Zmiana w pkt. proc.
wzgl. redniej krajowej

Lokata

Zmiana
lokaty

19948
2893,1
145

6,4
7,6
118,9

7
5
3

x
0
-1,9

x
0
0

71

115,4

2

-0,5

0

21986

102,9

4

0,6

0

2,1
33,6
47,7
16,6
3597
100
2,72
6,2
303
53,5

72,4
111,3
94,6
101,2
114,0
74,2
106,2
108,3
93,0
97,8

13
3
8
12
3
6
7
3
11
12

4,1
8,6
-4,5
-4,8
3,4
-5,9
1,7
1,7
4,4
0,5

1
5
-4
-1
-1
-2
0
2
1
2

53,6

93,2

16

-0,7

-2

22,4
2220
18,1

118
97,6
55,7

5
4
15

-4,2
1,8
-6,2

0
-1
0

* w 2003 r.
** nie uwzglêdniono zmian metodologii obliczania pracuj¹cych w rolnictwie od 2002 r.
*** zmiany w latach 2001-2004
**** im wy¿sza lokata tym gorsza pozycja województwa (wskaniki zjawisk negatywnych)
ród³o: GUS

2. Województwo kujawsko-pomorskie
Województwo kujawsko-pomorskie le¿y w rodkowo-pó³nocnej czêci kraju,
w dolinie Wis³y, a przez województwo przebiega istotny wodny szlak ródl¹dowy
³¹cz¹cy dorzecze Wis³y i Odry. Drogi wodne stanowi¹ Wis³a, Noteæ, Kana³ Bydgoski
i Notecki. Czêæ pó³nocna województwa odznacza siê rozleg³oci¹ obszarów
o wysokich walorach przyrodniczych (lasy, pojezierze), z kolei czêæ po³udniowa
(Kujawy, Pa³uki) maj¹c jeziora, jest zarazem  wskutek rozwiniêtego rolnictwa 
niemal pozbawiona lasów. Ta dwoistoæ obszaru sprawia, ¿e pod wzglêdem
obszarów chronionych region mieci siê dok³adnie w redniej krajowej (32,4%
terytorium). Nale¿y do województw o przeciêtnej wielkoci (17970 km2) i równie
przeciêtnej liczbie ludnoci (2,1 mln, to jest 5,4% ogó³u ludnoci kraju). Gêstoæ
zaludnienia wynosz¹ca 115 osób na km2 jest nieco ni¿sza od redniej krajowej. Funkcjê
stolicy regionu pe³ni Bydgoszcz (siedziba wojewody). Toruñ natomiast
jest samorz¹dow¹ stolic¹ regionu (siedziba w³adz samorz¹dowych). Bydgoszcz
jest zarówno najwiêkszym jak i najbardziej licznym miastem województwa
(powierzchnia ponad 174 km2 oraz 368 tys. mieszkañców), drugi pod wzglêdem
tych cech jest natomiast Toruñ (115,75 km2 i 208 tys.). Zarówno Toruñ,
jak i Bydgoszcz s¹ orodkami akademickimi. Uniwersytet Miko³aja Kopernika
w Toruniu oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Akademia Techniczno-Rolnicza
i Akademia Muzyczna w Bydgoszczy s¹ uczelniami o du¿ym presti¿u. Toruñ jest
znanym centrum turystycznym, podczas gdy Bydgoszcz ma znacz¹c¹ tradycjê

Dobre po³o¿enie,
walory
przyrodnicze,
zabytki

Region
o rozbudowanym,
nowoczesnym
sektorze rolniczym
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przemys³ow¹. Zarazem jednak województwo ma rozbudowany sektor rolniczy
(nowoczeniejszy od redniej krajowej). Przesz³o 96% gruntów rolnych nale¿y
do prywatnych przedsiêbiorców. W Bydgoszczy jest port lotniczy, maj¹cy oprócz
po³¹czeñ krajowych, tak¿e miêdzynarodowe.

Pod wzglêdem
wysokoci
nak³adów
inwestycyjnych
na mieszkañca
 13. pozycja
w kraju

Dochód województwa (PKB) na g³owê mieszkañca nie nale¿y do wysokich
(89,7% redniej krajowej), lecz systematycznie poprawia siê (w okresie 1999-2003
wzrós³ o 35,7%). Wynika to ze zmian w strukturze gospodarczej regionu, w którym
dominuj¹ stosunkowo szybko rozwijaj¹ce siê us³ugi rynkowe (47,8% WDB)
oraz trac¹cy na znaczeniu przemys³ i budownictwo (31%), a tak¿e us³ugi nierynkowe
(17,4%). Na uwagê zas³uguje widoczny, stosunkowo szybki, wzrost WDB w rolnictwie
(o 41,4%), choæ jego rola w wytwarzaniu dochodu województwa jest niewielka
(4,1%). Województwo jest przeciêtnie uprzemys³owione, tak samo te¿ plasuje siê
pod wzglêdem nowoczesnoci przemys³u (11. lokata pod wzglêdem automatyzacji
procesów produkcyjnych). Region zajmuje odleg³¹, 13. pozycjê w wysokoci
nak³adów inwestycyjnych na 1 mieszkañca (71,4% redniej) i stopniowo zwiêksza
dystans do czo³ówki. Nak³ady na B+R prezentuj¹ siê lepiej (9 miejsce w kraju),
ale i tu, mimo poprawy lokaty, zaznacza siê spadek wielkoci nak³adów (-4,8 procent).
Zarówno pod wzglêdem nasycenia spó³kami prawa handlowego, jak i liczb¹
pracuj¹cych na tysi¹c mieszkañców, województwo zajmuje 9. pozycjê w kraju,
przy czym wedle dostêpnych danych wskanik aktywnoci zawodowej jest taki sam.
Wskanik obci¹¿enia ekonomicznego jest zbli¿ony do redniej (9. pozycja w kraju).
Województwo kujawsko-pomorskie ma jedn¹ z najwy¿szych stóp bezrobocia
w kraju (23,6 w grudniu 2004 r.). Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto
wynios³o 1988 z³, co daje trzynast¹ lokatê w kraju.

Szanse na rozwój
turystyki
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Zarówno posiadane zasoby kultury materialnej, jak te¿ atrakcyjne rodowisko
naturalne, tworz¹ szanse rozwoju turystyki, tak¿e w wymiarze miêdzynarodowym.
Szczególnie atrakcyjnym pod tym wzglêdem obszarem jest pó³nocna czêæ

województwa, w której znajduj¹ siê Bory Tucholskie (m.in. Tucholski Park
Narodowy). W województwie znajduj¹ siê znane w kraju trzy uzdrowiska:
w Ciechocinku, Inowroc³awiu i Wieñcu Zdroju.
Tabela 2. Ogólna charakterystyka województwa (2004 r.)
Kujawsko-pomorskie

2004 r.
Wartoæ

Powierzchnia w km2
Ludnoæ w tys.
Gêstoæ zaludnienia (os./km2)
Wskanik urbanizacji (liczba ludnoci w miastach
do ludnoci ogó³em) w %
PKB na mieszkañca w z³*
Wartoæ dodana brutto* w:
- rolnictwie w %
- przemyle i budownictwie w %
- us³ugach rynkowych w %
- us³ugach nierynkowych w %
Nak³ady inwestycyjne na mieszkañca w z³
Nak³ady na dzia³alnoæ B+R na mieszkañca w z³
Automatyczne linie przemys³owe na 10 tys. mieszkañców
Spó³ki prawa handlowego na 1 tys. mieszkañców
Pracuj¹cy na 1 tys. ludnoci**
Wspó³czynnik aktywnoci zawodowej*** w %
Wskanik obci¹¿enia ekonomicznego (ludnoæ w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym)****
Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w XII)****
Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w z³
Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w %

Polska =100

17970
2068,3
115

5,8
5,4
94,3

1999-2004
Zmiana w pkt. proc.
wzgl. redniej krajowej

Lokata
10
10
8

x
0
-0,3

Zmiana
lokaty
x
0
0

61,7

100,3

8

-0,5

0

19169

89,7

8

1,0

2

4,1
30,7
47,8
17,4
2254
58
2,24
4,3
310
56,3

141,4
102,0
95,0
106,1
71,4
43,1
87,4
75,0
95,2
102,9

7
7
5
10
13
9
11
9
9
4

41,4
-4,8
1,5
-2,2
2,7
-4,8
-10,3
-0,9
4,2
2,0

4
-1
6
-2
-2
2
-3
0
1
2

56,8

98,9

9

-0,2

1

23,6
1988
32,4

124
87,4
99,5

4
13
7

-4,8
-1,7
4,0

0
-3
2

* w 2003 r.
** nie uwzglêdniono zmian metodologii obliczania pracuj¹cych w rolnictwie od 2002 r.
*** zmiany w latach 2001-2004
**** im wy¿sza lokata tym gorsza pozycja województwa (wskaniki zjawisk negatywnych)
ród³o: GUS

3. Województwo lubelskie
Województwo lubelskie jest po³o¿one we wschodniej czêci kraju, na uboczu
od g³ównych szlaków transportowych. Jest województwem du¿ym (25114 km2),
ale stosunkowo s³abo zaludnionym (2,2 mln mieszkañców, gêstoæ zaludnienia
na poziomie 71,3% redniej krajowej). Obserwuje siê nieznaczny spadek liczby
ludnoci w zwi¹zku z niekorzystnymi procesami demograficznymi zachodz¹cymi
g³ównie na s³abo rozwiniêtych obszarach wiejskich. Stolica regionu, blisko
czterystutysiêczny Lublin, jest najwa¿niejszym orodkiem gospodarczym obszarów
Polski wschodniej, wyró¿nia siê tak¿e jako orodek akademicki i miejsce o istotnym
potencjale naukowo-badawczym. Wskanik urbanizacji regionu jest o po³owê ni¿szy
od redniej krajowej i wynosi tylko 46,7% (14 pozycja).
PKB wytworzony w regionie na g³owê mieszkañca (oko³o 15 tys. z³) jest najni¿sze
w Polsce, a tak¿e w Unii Europejskiej. Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie
(2000 z³) daje regionowi 10 lokatê w kraju. Te niskie wartoci (jak i niektóre inne
cechy regionu) maj¹ zwi¹zek z du¿ym udzia³em rolnictwa w strukturze spo³ecznogospodarczej regionu.

Najni¿szy PKB
na mieszkañca
w Polsce i w UE

Wartoæ dodana brutto powstaje g³ównie w us³ugach rynkowych (47,0%),
przemyle i budownictwie (24,6%) oraz us³ugach nierynkowych (23,1%). Ten ostatni
sektor daje regionowi pierwsze miejsce w kraju, co jest wskanikiem znacznej
zale¿noci regionu od transferów spo³ecznych. Wyró¿nia siê tak¿e relatywnie
znacz¹cy udzia³ rolnictwa (182,8% redniej w kraju, 3 miejsce).
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Województwo notuje niskie wartoci technologicznego zaawansowania
przemys³u. Automatyzacja procesów w przemyle jest znacznie ni¿sza od redniej
krajowej (wynosi 59,0%).
Najni¿sze nak³ady
inwestycyjne,
ale pod wzglêdem
wydatków na B+R
8. miejsce w kraju

Nak³ady inwestycyjne s¹ najni¿sze w kraju (1,8 tys. z³). Wy¿sz¹ (ósm¹) lokatê
w kraju region zajmuje pod wzglêdem wysokoci nak³adów na badania i rozwój
(76,8 z³), co nale¿y przypisaæ g³ównie Lublinowi jako prê¿nemu orodkowi
akademickiemu.
Nasycenie spó³kami prawa handlowego sytuuje województwo na odleg³ej
trzynastej pozycji. Ponad redni¹ (o 1,9 punktu procentowego) siêga liczba
pracuj¹cych na tysi¹c mieszkañców, przy czym wartoæ tego wskanika maleje.
W województwie lubelskim wspó³czynnik aktywnoci zawodowej jest najwy¿szy
w kraju, co wynika z najwy¿szego udzia³u zawodowo czynnych w rolnictwie.
Niekorzystnie przedstawia siê wartoæ wskanika obci¹¿enia ekonomicznego,
o 9,4 punktu procentowego ponad redni¹, co wynika z du¿ego udzia³u ludnoci
w wieku poprodukcyjnym w ludnoci regionu.
Stopa bezrobocia rejestrowanego jest stosunkowo niska (11. miejsce w Polsce),
co jednak  podobnie jak w innych województwach Polski wschodniej  w du¿ym
stopniu wi¹¿e siê z du¿ymi udzia³ami pracuj¹cych w rolnictwie.

Znaczne
mo¿liwoci
rozwoju turystyki

W województwie lubelskim obszary prawnie chronione stanowi¹ 22,8%
powierzchni, co jest wartoci¹ mniejsz¹ od redniej krajowej (12. pozycja).
Lubelszczyzna jest obszarem atrakcyjnym turystycznie, posiada bogat¹ i ró¿norodn¹ spuciznê kulturow¹, walory krajobrazowe i uzdrowiskowe oraz nale¿y
do jednych z najczystszych ekologicznie regionów. Posiada równie¿ korzystne
warunki naturalne do produkcji ¿ywnoci ekologicznej. Kultura materialna
przyci¹ga turystów m.in. do Kazimierza Dolnego, Lublina, Zamocia i Koz³ówki.
Przeszkodê w rozwoju gospodarki turystycznej stanowi ma³a dostêpnoæ regionu
dla obywateli Unii Europejskiej z uwagi na niedorozwój infrastruktury komunikacyjnej i lotniczej.
Tabela 3. Ogólna charakterystyka województwa (2004 r.)
Lubelskie
Powierzchnia w km2
Ludnoæ w tys.
Gêstoæ zaludnienia (os./km2)
Wskanik urbanizacji (liczba ludnoci w miastach
do ludnoci ogó³em) w %
PKB na mieszkañca w z³*
Wartoæ dodana brutto* w:
- rolnictwie w %
- przemyle i budownictwie w %
- us³ugach rynkowych w %
- us³ugach nierynkowych w %
Nak³ady inwestycyjne na mieszkañca w z³
Nak³ady na dzia³alnoæ B+R na mieszkañca w z³
Automatyczne linie przemys³owe na 10 tys. mieszkañców
Spó³ki prawa handlowego na 1 tys. mieszkañców
Pracuj¹cy na 1 tys. ludnoci**
Wspó³czynnik aktywnoci zawodowej*** w %
Wskanik obci¹¿enia ekonomicznego (ludnoæ w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym)****
Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w XII)****
Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w z³
Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w %

2004 r.
Wartoæ

Polska =100

1999-2004
Zmiana w pkt. proc.
wzgl. redniej krajowej

Lokata

25114

8,0

3

x

2185,2
87

5,7
71,3

8
12

0
-2,0

x
0
0

46,7

75,9

14

0,3

0

15019

70,3

16

0,5

0

5,3
24,6
47,0
23,1
1848
77
1,51
3,1
332
57,2

182,8
81,5
93,1
140,9
58,6
56,9
59,0
54,1
101,9
104,6

3
14
10
1
16
8
15
13
5
1

-19,7
1,9
-2,2
2,5
4,0
5,2
-4,4
1,0
-8,4
-1,3

-2
1
-1
1
-1
0
-1
0
-1
0

62,9

109,4

2

-1,2

0

17,8
2000
22,8

94
88,0
70,2

11
10
12

-4,8
-0,1
0,3

0
2
0

* w 2003 r.
** nie uwzglêdniono zmian metodologii obliczania pracuj¹cych w rolnictwie od 2002 r.
*** zmiany w latach 2001-2004
**** im wy¿sza lokata tym gorsza pozycja województwa (wskaniki zjawisk negatywnych)
ród³o: GUS
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Zmiana
lokaty

4. Województwo lubuskie
Województwo lubuskie le¿y w rodkowo-zachodniej czêci Polski, w pasie
przygranicznym z Niemcami. Jest jednym z mniejszych polskich regionów 
zajmuje powierzchniê 13989 km2, co stanowi tylko 4,5% ca³kowitej powierzchni
kraju. Lubuskie jest równie¿ najmniejszym pod wzglêdem liczby ludnoci
regionem Polski (1 mln ludnoci) i jednym z najs³abiej zaludnionych (72 os.
na km2). Funkcjê orodków sto³ecznych w regionie pe³ni¹ dwa miasta - Gorzów
Wielkopolski (126 tys. mieszkañców) jest siedzib¹ administracji rz¹dowej, Zielona
Góra (119 tys. mieszkañców) stanowi siedzibê w³adz samorz¹dowych. Region
ma du¿e znaczenie dla powi¹zañ gospodarczych Polski z pozosta³ymi krajami
Unii Europejskiej, bowiem na lubuskim odcinku polsko-niemieckiej granicy
funkcjonuje 8 du¿ych drogowych przejæ granicznych oraz 4 przejcia kolejowe.
Stopieñ urbanizacji województwa nie odbiega od redniej krajowej  oko³o 64,2%
mieszkañców ¿yje w miastach.

Jedno
z najmniejszych
województw

Wielkoæ PKB na mieszkañca (18,4 tys. z³) plasuje województwo poni¿ej redniej
krajowej (86,1 %), a jego pozycja pogarsza siê (spadek z 8. na 10. miejsce w latach
1999-2003). W tworzeniu WDB regionu dominuj¹ us³ugi, w tym us³ugi rynkowe
(48,8%), takie jak: handel i naprawy oraz transport, gospodarka magazynowa
i ³¹cznoæ. Pod wzglêdem potencja³u przemys³owego województwo zalicza siê
do regionów rednio zindustrializowanych. Przemys³ przeszed³ restrukturyzacjê
w wyniku procesu prywatyzacji oraz nap³ywu kapita³u zagranicznego, g³ównie
niemieckiego, w postaci licznych, lecz relatywnie niewielkich firm. Struktura
bran¿owa przemys³u jest stosunkowo zdywersyfikowana, a jego nowoczesnoæ
wyra¿ona automatyzacj¹ procesów produkcyjnych - najwy¿sza w kraju.
Do relatywnie najwa¿niejszych bran¿ nale¿¹ pracoch³onne: przemys³ drzewny,
meblarski i papierniczy, wykorzystuj¹ce naturaln¹ bazê surowcow¹ regionu.

Rozwój bran¿
na bazie
surowców regionu

W lubuskiem przewa¿aj¹ firmy ma³e, zatrudniaj¹ce do dziewiêciu pracowników,
ale jednoczenie udzia³ spó³ek prawa handlowego jest nieco wy¿szy ni¿ przeciêtnie
w kraju, co jest przede wszystkim zas³ug¹ licznych polsko-niemieckich spó³ek jointventure. Nak³ady inwestycyjne w przeliczeniu na mieszkañca na rozwój
infrastruktury i budynków nie odbiegaj¹ od redniej krajowej. Jednoczenie
województwo lubuskie nale¿y do regionów, w których najmniej rodków
przeznacza siê na dzia³alnoæ badawczo-rozwojow¹, co mo¿e przyczyniaæ siê
do innowacyjnoci tego regionu.

Niski potencja³
innowacyjny
regionu

Rolnictwo województwa lubuskiego charakteryzuje siê najmniejszym w kraju
udzia³em u¿ytków rolnych w powierzchni (oko³o 40%) oraz ma³ym udzia³em
gospodarstw indywidualnych, które zajmuj¹ tylko 61% tego obszaru. Udzia³ tego
sektora w wartoci dodanej brutto jest jednym z najni¿szych w kraju (2%) i ci¹gle
spada. Wynika to z niezakoñczonego procesu przekszta³ceñ w³asnociowych
dawnych PGR-ów.
Liczba pracuj¹cych na 1 tys. mieszkañców nale¿y do najni¿szych w kraju, na co
niew¹tpliwe wp³ywa bardzo wysoka stopa bezrobocia rejestrowanego (25,6%).
Ta sytuacja sprawia, ¿e przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie wynosi tylko 86,5%
redniej krajowej. Zaznaczyæ przy tym nale¿y, ¿e wspó³czynnik aktywnoci
zawodowej obliczany na podstawie BAEL nie odbiega od redniej, co mo¿e
wskazywaæ na wiêksze znaczenie w gospodarce regionu tzw. szarej strefy
w postaci pracy nierejestrowanej.
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Na tle kraju jak i s¹siednich regionów, lubuskie wyró¿nia siê stosunkowo
wysokim odsetkiem ludnoci w wieku przedprodukcyjnym oraz niskim odsetkiem
ludnoci w wieku poprodukcyjnym. Dziêki temu wskanik obci¹¿enia
ekonomicznego nale¿y do najni¿szych w kraju, a zwa¿ywszy na strukturê ludnoci,
mo¿e w bliskiej przysz³oci ulec dalszej relatywnej poprawie. Jakoæ kapita³u
ludzkiego województwa lubuskiego jest relatywnie niska, co wyra¿a m.in. niski
odsetek ludnoci z wy¿szym wykszta³ceniem wynosz¹cy 6,9%, w porównaniu
do redniej krajowej 8,4% (2002 r.). Co wiêcej, region bêdzie prawdopodobnie
traci³ sw¹ pozycjê wobec pozosta³ych województw z uwagi na relatywnie nisk¹
liczbê studentów wynosz¹c¹ tylko 333 na 10 tys. mieszkañców, podczas gdy rednia
ogólnopolska jest prawie dwukrotnie wy¿sza.
Najwy¿szy stopieñ
zalesienia, walory
przyrodnicze
i zabytki atutami
turystycznymi

Województwo lubuskie charakteryzuje siê najwy¿szym w kraju udzia³em lasów
(49%) w ca³kowitej powierzchni (rednio w kraju 29%), które stanowi¹ 7,5 %
powierzchni obszarów lenych w skali kraju. Ponadto, na terenie województwa
lubuskiego znajduje siê blisko 600 jezior, a prawie 40% powierzchni stanowi¹
obszary prawnie chronione o szczególnych walorach przyrodniczych, co mo¿e
stanowiæ  wraz z zabytkami materialnymi - podstawê do rozwoju turystyki.
Tabela 4. Ogólna charakterystyka województwa (2004 r.)
Lubuskie
Powierzchnia w km2
Ludnoæ w tys.
Gêstoæ zaludnienia (os./km2)
Wskanik urbanizacji (liczba ludnoci w miastach
do ludnoci ogó³em) w %
PKB na mieszkañca w z³*
Wartoæ dodana brutto* w:
- rolnictwie w %
- przemyle i budownictwie w %
- us³ugach rynkowych w %
- us³ugach nierynkowych w %
Nak³ady inwestycyjne na mieszkañca w z³
Nak³ady na dzia³alnoæ B+R na mieszkañca w z³
Automatyczne linie przemys³owe na 10 tys. mieszkañców
Spó³ki prawa handlowego na 1 tys. mieszkañców
Pracuj¹cy na 1 tys. ludnoci**
Wspó³czynnik aktywnoci zawodowej*** w %
Wskanik obci¹¿enia ekonomicznego (ludnoæ w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym)****
Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w XII)****
Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w z³
Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w %

2004 r.
Wartoæ

Polska =100

13989
1009,2
72

4,5
2,6
59,0

1999-2004
Zmiana w pkt. proc.
wzgl. redniej krajowej

Lokata
13
16
14

x
-0,2
0,0

Zmiana
lokaty
x
0
0

64,2

104,5

7

-0,2

-1

18396

86,1

10

-4,7

-2

2,0
30,6
48,8
18,6
2728
23
3,22
5,8
280
54,8

69,0
101,3
96,6
113,4
86,5
17,0
125,5
100,2
86,1
100,2

15
9
5
7
9
15
1
6
14
8

-45,7
4,2
-2,1
5,9
-2,9
2,0
1,7
-6,4
0,2
3,4

-6
2
0
3
-3
1
2
-2
0
6

54,3

94,4

13

-2,9

-1

25,6
1968
39,3

135
86,5
120,9

3
14
5

1,1
-1,3
7,4

-1
-1
0

* w 2003 r.
** nie uwzglêdniono zmian metodologii obliczania pracuj¹cych w rolnictwie od 2002 r.
*** zmiany w latach 2001-2004
**** im wy¿sza lokata tym gorsza pozycja województwa (wskaniki zjawisk negatywnych)
ród³o: GUS

5. Województwo ³ódzkie
Po³o¿enie na
skrzy¿owaniu
g³ównych szlaków
transportowych
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Województwo ³ódzkie jest centralnie po³o¿onym regionem, w którym
krzy¿uj¹ siê g³ówne korytarze transportowe (w tym przysz³e autostrady nr 1
i 2) i tranzytowe o znaczeniu transeuropejskim (dwa korytarze sieci TEN-T)
i przez który przebiegaj¹ inne wa¿ne  choæ znajduj¹ce siê w z³ym stanie szlaki krajowe ³¹cz¹ce aglomeracjê warszawsk¹ z wroc³awsk¹, l¹sk¹
i krakowsk¹. Stolica regionu przezwyciê¿a trudnoci zwi¹zane ze skutkami
restrukturyzacji gospodarki w wyniku upadku pañstwowego sektora

w³ókienniczego i odzie¿owego. W województwie ³ódzkim znajduj¹ siê prê¿ne
orodki produkcji ceramicznej oraz energii elektrycznej o znaczeniu krajowym,
rozwija siê logistyka transportowo-magazynowa oraz przemys³ farmaceutyczny
i elektrotechniczny. Istotne znaczenie dla funkcjonowania regionu
ma Be³chatowski Okrêg Przemys³owy jako g³ówny polski producent energii
elektrycznej, generuj¹cy istotny udzia³ wielkoci krajowego PKB oraz opoczyñskie
centrum produkcji ceramicznej, stanowi¹ce prê¿ny orodek produkcyjny
tej bran¿y w kraju.

Du¿y orodek
przemys³owowydobywczy

W z³ym stanie jest niedoinwestowana infrastruktura miejska. Bêd¹c wa¿nym
orodkiem akademickim i kulturalnym (np. szko³a filmowa), £ód zarazem nale¿y
do aglomeracji o niskim odsetku osób z wykszta³ceniem wy¿szym (ok. 14%),
które w dodatku - wobec s³aboci lokalnej gospodarki - szukaj¹ czêsto pracy poza
regionem, g³ówne w Warszawie.
Województwo liczy 18219 km2 powierzchni (5,8% kraju) i 2,6 mln mieszkañców
(6. lokata w kraju). Gêstoæ zaludnienia wynosi 142 osoby na km2, co daje wynik
ponad redni¹ krajow¹. Podobnie wskanik urbanizacji przekracza redni¹ krajow¹,
na co dominuj¹cy wp³yw ma aglomeracja ³ódzka.
Pod wzglêdem poziomu rozwoju (mierzonego przez wielkoci PKB
na mieszkañca) ³ódzkie zajmuje przeciêtn¹ (siódm¹) lokatê w kraju z dochodem
w wysokoci 19,5 tys. na mieszkañca. Przeciêtne wynagrodzenie jest ni¿sze od redniej
(1993 z³), co daje regionowi doæ odleg³¹, jedenast¹ pozycjê w kraju.
O strukturze gospodarczej mówi struktura wartoci dodanej brutto - w regionie
jest ona wytwarzana g³ównie w us³ugach rynkowych (47,8%) oraz w przemyle
i budownictwie (32,4%). W obu tych sektorach województwo lokuje siê powy¿ej
redniej krajowej (7 i 6 pozycja), ale tendencjê wzrostow¹ (o 8,5 punktów
procentowych) obserwuje siê jedynie w przemyle i budownictwie. Rolnictwo
wytwarza 2,7% WDB, co jest udzia³em nieznacznie ni¿szym, ni¿ rednia krajowa
(2,9%). Nowoczesnoæ przemys³u mierzona posiadaniem automatycznych linii
produkcyjnych pozwala umieciæ ³ódzkie na pozycji dwunastej, przy czym nale¿y
odnotowaæ niewielki wzrost w tym zakresie.
Nak³ady inwestycyjne na g³owê mieszkañca (2,8 tys. z³) mieszcz¹ siê poni¿ej
redniej, ale maj¹ wyran¹ tendencjê wzrostow¹ (o 11,8 punktów w badanym okresie
1999-2004). Nak³ady na dzia³alnoæ badawczo-rozwojow¹ s¹ wprawdzie ni¿sze od
redniej krajowej, ale nadal daje to trzeci¹ lokatê w Polsce, co potwierdza znacz¹c¹
rolê ³ódzkiego orodka naukowego.

Nak³ady
inwestycyjne
poni¿ej redniej
krajowej

Spó³ek prawa handlowego jest w regionie relatywnie mniej ni¿ rednio w Polsce
(pozycja 10. w kraju). Województwo wyró¿nia siê in plus jeli chodzi o liczbê
pracuj¹cych i jej przyrost (o 2,7 punktu), jednak wskanik aktywnoci zawodowej
przyjmuje wartoci rednie dla Polski (7. pozycja). Dok³adnie równy redniej jest
wskanik obci¹¿enia ekonomicznego (57,5%). Bliska redniej jest te¿ stopa bezrobocia
rejestrowanego (19,5%), przy czym w latach 1999-2004 nastêpuje nieznaczna
poprawa pozycji województwa (z miejsca 9. na 8.).
Województwo nie wyró¿nia siê szczególnymi zasobami przyrodniczymi
(przejawia siê to tak¿e najmniejszym w Polsce odsetkiem obszarów chronionych 
zaledwie 16,4% powierzchni), co nie znaczy, ¿e nie ma obszarów atrakcyjnych.
Wystêpuj¹ tu liczne zespo³y zamkowe, dworskie oraz parki krajobrazowe. Wyró¿nia
siê potencja³ w zakresie typowej dla ery przemys³owej substancji historycznej,

Unikalne
kompleksy
urbanistyczne
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gdzie - zw³aszcza w £odzi - zachowa³y siê unikalne w skali Europy kompleksy
urbanistyczne, wymagaj¹ce jednak kosztownej rewitalizacji. Centralne po³o¿enie
w kraju zwiêksza szansê na przyspieszenie rozwoju regionu (ju¿ rozbudowuj¹
siê centra logistyczne oraz Port Lotniczy £ód im. W³adys³awa Reymonta.).

Tabela 5. Ogólna charakterystyka województwa (2004 r.)
£ódzkie
Powierzchnia w km2

Ludnoæ w tys.
Gêstoæ zaludnienia (os./km2)
Wskanik urbanizacji (liczba ludnoci w miastach
do ludnoci ogó³em) w %
PKB na mieszkañca w z³*
Wartoæ dodana brutto* w:
- rolnictwie w %
- przemyle i budownictwie w %
- us³ugach rynkowych w %
- us³ugach nierynkowych w %
Nak³ady inwestycyjne na mieszkañca w z³
Nak³ady na dzia³alnoæ B+R na mieszkañca w z³
Automatyczne linie przemys³owe na 10 tys. mieszkañców
Spó³ki prawa handlowego na 1 tys. mieszkañców
Pracuj¹cy na 1 tys. ludnoci**
Wspó³czynnik aktywnoci zawodowej*** w %
Wskanik obci¹¿enia ekonomicznego (ludnoæ w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym)****
Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w XII)****
Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w z³
Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w %

2004 r.
Wartoæ

Polska =100

18219
2587,7
142

5,8
6,8
116,5

1999-2004
Zmiana w pkt. proc.
wzgl. redniej krajowej

Lokata
9
6
5

x
0
-1,2

Zmiana
lokaty
x
0
-1

64,7

105,2

5

0,2

0

19498

91,3

7

0,2

0

2,7
32,4
47,8
17,1
2803
116
2,18
4,2
343
55,0

93,1
107,3
94,7
104,3
88,8
85,8
84,9
72,6
105,3
100,5

9
6
7
11
8
3
12
10
3
7

-14,2
8,5
-3,5
-3,3
11,8
1,6
2,8
3,2
2,7
-0,2

1
4
-1
0
2
0
1
0
5
0

57,5

100,0

8

0,5

1

19,5
1993
16,4

120,6
87,7
50,5

9
11
16

-5,2
-0,6
0,3

-1
0
0

* w 2003 r.
** nie uwzglêdniono zmian metodologii obliczania pracuj¹cych w rolnictwie od 2002 r.
*** zmiany w latach 2001-2004
**** im wy¿sza lokata tym gorsza pozycja województwa (wskaniki zjawisk negatywnych)
ród³o: GUS

6.

Województwo ma³opolskie

Województwo ma³opolskie jest po³o¿one na po³udniu kraju i graniczy
ze S³owacj¹. Ma³opolskie jest jednym z najmniejszych województw (15190 km2),
jednak¿e koncentruje du¿¹ liczbê mieszkañców (3,3 mln). Gêstoæ zaludnienia
jest du¿a - 215 osób na km2 - druga w kraju po województwie l¹skim. Poziom
zurbanizowania jest jednak niski (49,7% ludnoci miejskiej). Oprócz Krakowa,
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licz¹cego 757 tys. mieszkañców i bêd¹cego znacz¹cym orodkiem gospodarczym, akademickim, naukowym, kulturalnym i turystycznym, wiêksze
miasta to: Tarnów (118 tys. mieszkañców), Nowy S¹cz (84 tys. mieszkañców)
oraz Owiêcim, Chrzanów i Zakopane.
Poziom PKB na mieszkañca regionu jest ni¿szy ni¿ rednio w Polsce województwo zajmuje 9 lokatê wród polskich regionów. Udzia³ przemys³u
i budownictwa w regionalnej wartoci dodanej brutto jest nieznacznie ni¿szy
ni¿ w kraju, podobnie jak udzia³ us³ug rynkowych. Natomiast w przypadku
us³ug nierynkowych, stanowi¹cych 18,3 regionalnej WDB, województwo doæ
znacznie przekracza redni¹ krajow¹. Udzia³ rolnictwa w WDB stanowi 2,1%
i jest znacznie ni¿szy ni¿ udzia³ rolnictwa w krajowej WDB (13. miejsce w kraju).
Przeciêtna wielkoæ gospodarstwa rolnego w Ma³opolsce nale¿y do najni¿szych
w kraju, co utrudnia podniesienie efektywnoci produkcji rolniczej.

Poziom PKB
ni¿szy
od redniej
krajowej

Poziom nak³adów inwestycyjnych (2,8 tys. z³ na 1 mieszkañca) plasuje
województwo wród regionalnych redniaków (7. miejsce), i pozycja ta jest
stabilna, mimo szybkiego wzrostu tych nak³adów.
Województwo ma³opolskie charakteryzuje siê znacz¹cym potencja³em
naukowym i badawczo-rozwojowym. Pod wzglêdem nak³adów na dzia³alnoæ
B+R w przeliczeniu na 1 mieszkañca wyprzedza je jedynie województwo
mazowieckie. Co wiêcej, w latach 1999-2004 ma³opolskie nak³ady na B+R
szybko wzrasta³y (o 34 pkt. proc. wzglêdem redniej krajowej). Pozytywnie
wyró¿nia województwo ma³opolskie, tak¿e wy¿sza ni¿ rednia w kraju, liczba
automatycznych linii przemys³owych na tys. mieszkañców.

Znacz¹cy potencja³
naukowy, drugie
miejsce w kraju
pod wzglêdem
nak³adów na B+R

Liczba spó³ek prawa handlowego wynosi niespe³na 5 spó³ek na 1 tys.
mieszkañców, co stanowi 81,1% redniej krajowej.
Niskie bezrobocie rejestrowane (15%) jest atutem regionu (ni¿sze bezrobocie
rejestrowane wystêpuje jedynie w województwie mazowieckim). W regionie
wystêpuje jednak znaczne (wraz z podkarpackiem szacowane na 700  900
tys.) bezrobocie ukryte zwi¹zane z przeludnieniem rolnictwa.
Problemem regionu jest starzenie siê jego ludnoci. Wskanik obci¹¿enia
ekonomicznego jest dla województwa ma³opolskiego wy¿szy ni¿ rednia
krajowa (60,7 osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku
produkcyjnym), co w konsekwencji przejawia siê ni¿sz¹ ni¿ rednia liczb¹
pracuj¹cych osób (310,7) na 1 tys. ludnoci, mimo stosunkowo wysokiego
wskanika aktywnoci zawodowej (56,9% - co stanowi 104% redniej dla Polski
i daje regionowi 3. miejsce w kraju).
Zró¿nicowane rodowisko geograficzne decyduje o atrakcyjnoci
turystycznej regionu. Na terytorium województwa ma³opolskiego znajduje siê
piêæ parków narodowych (Babiogórski, Gorczañski, Ojcowski, Pieniñski,
oraz czêciowo Magurski). Obszary prawnie chronione zajmuj¹ 58,9%
powierzchni województwa (2. miejsce w kraju). Region dysponuje tak¿e
znacznym potencja³em uzdrowiskowym (np. Krynica, Muszyna, Rabka).
Tak¿e walory kultury materialnej decyduj¹ o atrakcyjnoci turystycznej
Ma³opolski. Jest to przede wszystkim Kraków, ale tak¿e drewniane sakralne
obiekty zabytkowe wpisane na Listê wiatowego Dziedzictwa Kulturowego
UNESCO, zamki i ruiny zamków, zespo³y urbanistyczne Starego S¹cza
i Tarnowa, miejsca pielgrzymkowe (np. Kalwaria Zebrzydowska), kopalnia soli
w Wieliczce, czy wreszcie teren obozu w Owiêcimiu.

Region atrakcyjny
turystycznie
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Wystêpuj¹
problemy
ekologiczne

W regionie wystêpuj¹ doæ powa¿ne problemy ekologiczne:
zanieczyszczenie Krakowa py³ami i gazami pochodz¹cymi z elektrociep³owni
oraz huty, a tak¿e presja turystyki na przyrodê Tatr.
Szans¹ rozwojow¹ regionu jest jego potencja³ edukacyjny (znaczna liczba
studentów) i badawczo-rozwojowy. Uniwersytet Jagielloñski jest jednym
z dwóch wiod¹cych uniwersytetów w kraju. Przyk³adem pozytywnego
wykorzystania tego potencja³u do przyci¹gania kapita³u mo¿e byæ Centrum
Oprogramowania Motoroli w Krakowie.
Tabela 6. Ogólna charakterystyka województwa (2004 r.)
Ma³opolskie
Powierzchnia w km2
Ludnoæ w tys.
Gêstoæ zaludnienia (os./km2)
Wskanik urbanizacji (liczba ludnoci w miastach
do ludnoci ogó³em) w %
PKB na mieszkañca w z³*
Wartoæ dodana brutto* w:
- rolnictwie w %
- przemyle i budownictwie w %
- us³ugach rynkowych w %
- us³ugach nierynkowych w %
Nak³ady inwestycyjne na mieszkañca w z³
Nak³ady na dzia³alnoæ B+R na mieszkañca w z³
Automatyczne linie przemys³owe na 10 tys. mieszkañców
Spó³ki prawa handlowego na 1 tys. mieszkañców
Pracuj¹cy na 1 tys. ludnoci**
Wspó³czynnik aktywnoci zawodowej*** w %
Wskanik obci¹¿enia ekonomicznego (ludnoæ w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym)****
Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w XII)****
Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w z³
Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w %

2004 r.
Wartoæ
15190
3260,2
215

Polska =100

1999-2004
Zmiana w pkt. proc.
wzgl. redniej krajowej

Lokata

4,9
8,5
176,2

12
4
2

x
0
0

49,7

80,8

13

-0,5

0

18522

86,7

9

-2,7

0

2,1
29,5
50,2
18,3
2821
198
2,78
4,7
310
56,9

72,4
97,7
99,4
111,6
89,4
146,6
108,4
81,1
95,6
104,0

13
11
4
9
7
2
6
8
8
3

-3,2
-6,7
3,5
-0,4
8,2
34,0
-3,9
5,0
-0,7
4,6

0
-4
4
-3
0
0
0
0
-3
2

60,7

105,6

5

0,7

0

15,0
2098
58,9

79
92,3
181,2

15
5
2

1,1
1
2,2

-1
2
-1

* w 2003 r.
** nie uwzglêdniono zmian metodologii obliczania pracuj¹cych w rolnictwie od 2002 r.
*** zmiany w latach 2001-2004
**** im wy¿sza lokata tym gorsza pozycja województwa (wskaniki zjawisk negatywnych)
ród³o: GUS
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x
0
4,4

Zmiana
lokaty

7. Województwo mazowieckie
Województwo mazowieckie jest najwiêkszym (35566 km2) i najludniejszym
regionem Polski (ponad 5 milionów mieszkañców). Charakteryzuje siê on
najwiêkszymi w kraju zró¿nicowaniami wewn¹trzregionalnymi, co wynika
z zaawansowanego rozwoju jedynej w kraju ukszta³towanej metropolii  miasta
sto³ecznego, licz¹cego oko³o 2,5 mln mieszkañców. Wystêpuje tu policentryczna sieæ osadnicza ze stosunkowo dobrze rozwiniêtymi niektórymi
orodkami subregionalnymi. Jednak¿e z uwagi na wchodz¹ce w sk³ad regionu
obszary dawnych województw: ciechanowskiego, p³ockiego, radomskiego,
i siedleckiego, które s¹ znacznie s³abiej zaludnione i zurbanizowane, gêstoæ
zaludnienia regionu jest tylko o oko³o 20% wy¿sza od redniej krajowej,
a wskanik urbanizacji przekracza redni¹ zaledwie o 5%. Ta dychotomia
rozwoju pod wzglêdem strukturalnym i funkcjonalnym miêdzy metropolitalnym centrum regionu i rolniczymi peryferiami stanowi podstawow¹
cechê województwa mazowieckiego. Co wiêcej, to najwiêksze w kraju ewn¹trzregionalne zró¿nicowanie ma tendencje do pog³êbiania siê na skutek przewagi
procesów polar yzacji nad procesami dyfuzji rozwoju, których zasiêg
ograniczony jest do 30-50 km od centrum Warszawy.

Najwiêksze
w kraju
zró¿nicowanie
wewn¹trzregionalne

Metropolia warszawska stanowi centrum gospodarcze regionu z PKB
na mieszkañca przekraczaj¹cym 200% redniej krajowej, co podnosi redni¹
ca³ego województwa do 153% tej redniej, daj¹c województwu pierwsze miejsce
w ogólnopolskim rankingu i pozycjê niekwestionowanego lidera transformacji.
Wynika to ze specjalizacji metropolii warszawskiej w us³ugach rynkowych,
w tym zw³aszcza us³ugach wy¿szego rzêdu takich jak: porednictwo finansowe
oraz obs³uga nieruchomoci i firm oraz funkcje zarz¹dcze tak¿e dzia³alnoæ
naukowo-badawcza i akademicka (województwo skupia oko³o jedn¹ trzeci¹
potencja³u akademickiego Polski, a jego udzia³y w kontaktach miêdzynarodowych
polskiej nauki siêgaj¹ 40-50%). Równie¿ pozosta³e us³ugi takie jak handel i naprawy,
transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoæ oraz hotele i restauracje maj¹ zasiêg
ogólnopolski i du¿e znaczenie w gospodarce regionu. Na tym tle, mimo sto³ecznoci g³ównego miasta regionu, us³ugi nierynkowe takie jak m.in. administracja
publiczna, maj¹ drugorzêdne znaczenie w tworzeniu produktu regionalnego.
Ponadto procesy dezindustrializacji gospodarki regionu, które nale¿a³y do jednych
z najg³êbszych w Polsce, spowodowa³y, ¿e udzia³ przemys³u i budownictwa
w strukturze PKB jest najni¿szy w kraju. Rolnictwo, mimo ¿e ma niewielkie
znaczenie w wymiarze gospodarczym (2,5% PKB), stanowi g³ówne ród³o
utrzymania dla oko³o 16% pracuj¹cych. Znacz¹c¹ rolê odgrywa rolnictwo
wyspecjalizowane  sadownictwo i ogrodnictwo w po³udniowej czêci
województwa oraz dynamiczne rozwijaj¹cy siê kompleks mleczny w jego czêci
pó³nocno-wschodniej.

Wysoki potencja³
akademicki,
wysokie nak³ady
na B+R

Silne centrum
us³ugowe

Zajmowanej przez województwo pozycji lidera rozwoju gospodarczego
sprzyjaj¹: po³o¿enie na skrzy¿owaniu g³ównych szlaków komunikacyjnych
(krajowych i miêdzynarodowych) oraz najwy¿sze w kraju nak³ady inwestycyjne
na mieszkañca. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e ich dynamika w ostatnich latach
znacznie os³ab³a (spadek z ponad 200% redniej krajowej do 168%). Równie¿
nak³ady na dzia³alnoæ badawczo-rozwojow¹ na mieszkañca s¹ najwy¿sze w Polsce
i ponad 3-krotnie przekraczaj¹ redni¹ krajow¹. wiadczy to o wysokiej
innowacyjnoci regionu, która mo¿e w efekcie prowadziæ do dalszego umacniania
jego pozycji konkurencyjnej. Sprzyja temu równie¿ m.in. wysoka i stale rosn¹ca
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liczba zautomatyzowanych linii produkcyjnych w zak³adach przemys³owych.
Ponadto w gospodarce regionu relatywnie najwiêksze znaczenie w porównaniu
z innymi województwami maj¹ du¿e przedsiêbiorstwa, w tym z udzia³em kapita³u
zagranicznego, o czym wiadczy wysokie nasycenie spó³kami prawa handlowego
(11,7 na 1 tys. mieszkañców). Jednoczenie województwo posiada najwiêkszy
w kraju sektor ma³ych i rednich przedsiêbiorstw.

Najni¿sza stopa
bezrobocia
i najwy¿sze
przeciêtne
wynagrodzenie

Dobry stan gospodarki sprawia, ¿e liczba pracuj¹cych na 1 tys. mieszkañców
jest najwy¿sza w kraju, podobnie jak przeciêtne wynagrodzenie. W efekcie
województwo notuje najni¿sz¹ stopê bezrobocia rejestrowanego, choæ
jednoczenie aktywnoæ zawodowa wed³ug BAEL tylko nieznacznie przekracza
przeciêtn¹. Przeciêtne wartoci krajowe osi¹ga równie¿ wskanik obci¹¿enia
ekonomicznego, w przypadku którego wzrost liczby ludnoci w wieku
poprodukcyjnym jest do pewnego stopnia rekompensowany przez migracje
zarobkowe ludnoci w wieku produkcyjnym.
Po³o¿one na Nizinie rodkowopolskiej województwo mazowieckie
nie wyró¿nia siê pod wzglêdem przyrodniczym. Lesistoæ regionu jest relatywnie
niska (22,1%), a udzia³ obszarów prawnie chronionych w ogólnej powierzchni
(29,6%) sytuuje województwo nieznacznie poni¿ej przeciêtnej. Jednoczenie
znaczna czêæ obszaru regionu nale¿y do obszaru tzw. Zielonych P³uc Polski,
co powinno warunkowaæ rozwój ekologicznych kierunków rolnictwa oraz
sprzyja rozwojowi agroturystyki na tym terenie. Dobrze rozwija siê baza noclegowoturystyczna, przy czym widoczna jest mocna pozycja Warszawy (jako
centrum kulturalnego o znaczeniu miêdzynarodowym) w turystyce
zagranicznej.
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Tabela 7. Ogólna charakterystyka województwa (2004 r.)
Mazowieckie

2004 r.
Wartoæ

Powierzchnia w km2
Ludnoæ w tys.
Gêstoæ zaludnienia (os./km2)
Wskanik urbanizacji (liczba ludnoci w miastach
do ludnoci ogó³em) w %
PKB na mieszkañca w z³*
Wartoæ dodana brutto* w:
- rolnictwie w %
- przemyle i budownictwie w %
- us³ugach rynkowych w %
- us³ugach nierynkowych w %
Nak³ady inwestycyjne na mieszkañca w z³
Nak³ady na dzia³alnoæ B+R na mieszkañca w z³
Automatyczne linie przemys³owe na 10 tys. mieszkañców
Spó³ki prawa handlowego na 1 tys. mieszkañców
Pracuj¹cy na 1 tys. ludnoci**
Wspó³czynnik aktywnoci zawodowej*** w %
Wskanik obci¹¿enia ekonomicznego (ludnoæ w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym)****
Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w XII)****
Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w z³
Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w %

35566
5146
145

Polska =100
11,4
13,5
118,4

1999-2004
Zmiana w pkt. proc.
wzgl. redniej krajowej

Lokata
1
1
4

x
0
4,4

Zmiana
lokaty
x
0
1

64,7

105,2

6

1,3

1

32722

153,2

1

3,9

0

2,5
23,5
61,0
13,0
5309
440
3,21
11,7
394
55,8

86,2
77,8
120,8
79,3
168,3
325,4
125,3
203,4
121,2
102,0

10
16
1
15
1
1
2
1
1
6

0,8
-1,4
0,3
-3,4
-41,3
-9,3
7,2
-8,4
6,0
-3,0

2
0
0
0
0
0
3
0
0
-3

58,4

101,6

6

-0,2

0

14,7
2910
29,6

77,4
128,0
91,1

16
1
10

4,9
-1,7
0,1

0
0
0

* w 2003 r.
** nie uwzglêdniono zmian metodologii obliczania pracuj¹cych w rolnictwie od 2002 r.
*** zmiany w latach 2001-2004
**** im wy¿sza lokata tym gorsza pozycja województwa (wskaniki zjawisk negatywnych)
ród³o: GUS

8. Województwo opolskie
Województwo opolskie, po³o¿one w po³udniowo-zachodniej Polsce, jest
regionem polsko-czeskiego pogranicza. Jest to najmniejsze polskie województwo
(9412 km2). Liczba ludnoci regionu wynosi nieco ponad 1 mln osób (mniejsz¹
liczbê ludnoci ma jedynie Lubuskie). Gêstoæ zaludnienia wynosz¹ca 112 osób
na km2 jest ni¿sza ni¿ rednia dla Polski. Wskanik urbanizacji w regionie (52,7%
ludnoci miejskiej) jest tak¿e ni¿szy od krajowego wskanika urbanizacji (61,5%).
Stolic¹ województwa, a zarazem jego najwiêkszym miastem jest Opole licz¹ce
129 tysiêcy mieszkañców. Do wiêkszych miast nale¿¹: Kêdzierzyn Kole (66,1
tys. mieszkañców), Nysê ( 47,8 tys.) oraz Brzeg (38,6 tys.). Województwo opolskie
jest regionem wielokulturowym. Widoczne s¹ tutaj wp³ywy trzech kultur:
polskiej, niemieckiej oraz czeskiej. PKB na mieszkañca wynosi 17,2 tys. z³,
20
co stanowi 80,4% redniej krajowej . Województwo opolskie charakteryzuje
siê ma³ym udzia³em us³ug rynkowych w wartoci dodanej brutto - 43,8%
(15. lokata w skali kraju) oraz wiêkszym od przeciêtnego, o prawie po³owê,
udziale rolnictwa (4,2% wobec 2,9% w skali kraju). Du¿a efektywnoæ opolskiego
rolnictwa wynika z wysokiej kultury rolnej, korzystnych warunków glebowoklimatycznych, a tak¿e z dobrego wyposa¿enia gospodarstw rolnych.

Najmniejsze
województwo
o PKB ni¿szym od
redniej krajowej

Niskie nak³ady inwestycyjne (2,2 tys. z³ w przeliczeniu na mieszkañca) plasuj¹
region na 14. pozycji. Równie niekorzystnie przedstawiaj¹ siê nak³ady na badania

Niskie nak³ady
inwestycyjne

20

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w statystyce migracje zagraniczne s¹ nieoszacowane. W przypadku regionów
o znacz¹cych rozmiarach tego zjawiska niektóre wartoci przeliczone na liczbê ludnoci s¹
zani¿one. Tak siê dzieje w przypadku PKB  w liczniku znajduje siê wielkoæ wytwarzana
przez mniejsz¹ liczbê mieszkañców, ni¿ wykazuje siê ich w mianowniku tego wskanika.
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Szansa
w inwestycjach
zagranicznych

i rozwój - 27,9 z³ na jednego mieszkañca, co jest wartoci¹ prawie 5 razy ni¿sz¹,
ni¿ rednia dla Polski. Pod wzglêdem liczby spó³ek prawa handlowego
na 1 tys. mieszkañców (4,1) region równie¿ odstaje od redniej krajowej (5,8).
Jeszcze bardziej uwidacznia tê lukê rozwojow¹ ma³a liczba automatycznych linii
przemys³owych - jedynie 1,58 na 10 tys. mieszkañców (ok. 60% redniej krajowej).
Przemys³ charakteryzuje siê rozbudowan¹ struktur¹ dzia³ow¹ i równomiernym
rozmieszczeniem przestrzennym. Do dominuj¹cych bran¿ zalicza siê: spo¿ywcz¹,
energetyczn¹, chemiczn¹, mineraln¹, maszynow¹, metalow¹ i meblarsk¹. Szans¹
dla regionu jest coraz wiêksza iloæ inwestycji zagranicznych (najwiêcej jest tu spó³ek
z udzia³em partnerów z Niemiec). Inwestorów przyci¹ga dodatkowo dobre
skomunikowanie regionu (Autostrada A4).
Powa¿nym problemem w regionie jest du¿e bezrobocie rejestrowane (20%),
najwy¿sze w Polsce saldo migracji na 1 tys. ludnoci (-3,2), a tak¿e jedna z najni¿szych
w kraju (15. lokata) liczba pracuj¹cych na 1 tys. ludnoci (276), oraz niski
wspó³czynnik aktywnoci zawodowej (52,3%) daj¹cy regionowi przedostatni¹ (15.)
pozycjê w skali kraju21.
Powierzchnia obszarów chronionych wynosi 27,1% powierzchni województwa (11. miejsce). Z terenów prawnie chronionych na uwagê zas³uguj¹
m. in.: Park Krajobrazowy Góra w. Anny i Park Krajobrazowy Góry Opawskie.
Najciekawsze zabytki kultury materialnej skoncentrowane s¹ w Opolu, Brzegu,
Nysie, G³ogówku i Paczkowie.
Tabela 8. Ogólna charakterystyka województwa (2004 r.)
Opolskie
Powierzchnia w km2

Ludnoæ w tys.
Gêstoæ zaludnienia (os./km2)
Wskanik urbanizacji (liczba ludnoci w miastach
do ludnoci ogó³em) w %
PKB na mieszkañca w z³*
Wartoæ dodana brutto* w:
- rolnictwie w %
- przemyle i budownictwie w %
- us³ugach rynkowych w %
- us³ugach nierynkowych w %
Nak³ady inwestycyjne na mieszkañca w z³
Nak³ady na dzia³alnoæ B+R na mieszkañca w z³
Automatyczne linie przemys³owe na 10 tys. mieszkañców
Spó³ki prawa handlowego na 1 tys. mieszkañców
Pracuj¹cy na 1 tys. ludnoci**
Wspó³czynnik aktywnoci zawodowej*** w %
Wskanik obci¹¿enia ekonomicznego (ludnoæ w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym)****
Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w XII)****
Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w z³
Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w %

2004 r.
Wartoæ
9412
1051,5
112

Polska =100
3,0
2,8
91,8

Lokata

1999-2004
Zmiana w pkt. proc.
wzgl. redniej krajowej

16
15
10

x
0
-2,3

Zmiana
lokaty
x
0
-1

52,7

85,7

12

0,9

0

17173

80,4

11

-3,3

0

4,2
32,5
43,8
19,5
2212
28
1,58
4,1
277
52,3

144,8
107,6
86,7
118,9
70,1
20,7
61,5
71,0
84,9
95,6

6
5
15
6
14
14
14
11
15
15

27,8
-9,3
3,5
6,9
-11,1
-8,1
-3,6
2,3
-4,0
-0,3

0
-3
1
1
-6
1
-1
0
-4
0

56,0

97,4

12

1,5

1

20,0
2068
27,1

105
91,0
83,4

3
8
11

4,5
-0,4
0,1

-2
0
0

* w 2003 r.
** nie uwzglêdniono zmian metodologii obliczania pracuj¹cych w rolnictwie od 2002 r.
*** zmiany w latach 2001-2004
**** im wy¿sza lokata tym gorsza pozycja województwa (wskaniki zjawisk negatywnych)
ród³o: GUS
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Tê sytuacjê mo¿na t³umaczyæ tradycyjn¹ emigracj¹ zarobkow¹ (przede wszystkim do Niemiec)
por. poprzedni przypis.

9. Województwo podkarpackie
Województwo podkarpackie po³o¿one jest na po³udniowym-wschodzie
Polski. Graniczy ze S³owacj¹ (na po³udniu) i Ukrain¹ (na wschodzie). Podkarpackie
nie jest ani du¿e (17844 km2 - 11. lokata), ani ludne (2,1 mln mieszkañców 9. lokata). Gêstoæ zaludnienia (118 osób na km2) nie przekracza redniej krajowej.
Poziom zurbanizowania jest najni¿szy sporód wszystkich regionów kraju (jedynie
40,5% ludnoci miejskiej). Ca³y obszar województwa objêty jest wspó³prac¹
transgraniczn¹ w ramach Euroregionu Karpaty. Górski charakter województwa
warunkuje rozmieszczenie ludnoci i strukturê gospodarki. Stolic¹ regionu jest
Rzeszów (159 tys. mieszkañców). Inne wiêksze miasta to: Przemyl (68 tys.
mieszkañców), Stalowa Wola (66 tys.), Tarnobrzeg (50 tys.) i Krosno (48 tys.).

Górski charakter
regionu  jednego
z najbiedniejszych
w UE

Podkarpackie jest jednym z najbiedniejszych regionów Polski oraz Unii
Europejskiej. PKB na mieszkañca wynosi 15,4 tys. z³. Stanowi to jedynie 72,2%
redniej krajowej (15. lokata).
Struktura wytwarzania wartoci dodanej brutto charakteryzuje siê najmniejszym w porównaniu do innych województw udzia³em us³ug rynkowych (43,7%
wobec 50,5% redniej krajowej). Us³ugi nierynkowe wytwarzaj¹ 20,8 WDB,
a przemys³ i budownictwo 33,2% - w przypadku obu tych wskaników województwo zajmuje 4. miejsce w kraju. Udzia³ rolnictwa w WDB (2,3%) jest mniejszy
ni¿ rednia krajowa (2,9), ponadto udzia³ ten zmniejszy³ siê w okresie 19992004 w sposób znacz¹cy (o 35 pkt. proc. wzglêdem redniej krajowej). Dobre
warunki rozwoju rolnictwa wystêpuj¹ jedynie w wid³ach Wis³y i Sanu.
Podkarpackie rolnictwo cechuje siê nisk¹ towarowoci¹, ma³¹ efektywnoci¹
oraz szczególnie z³¹ struktur¹ agrarn¹. rednia powierzchnia u¿ytków rolnych
przypadaj¹cych na gospodarstwo jest o po³owê ni¿sza ni¿ przeciêtna w kraju.
Pod wzglêdem nak³adów inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego
mieszkañca województwo lokuje siê na 10 pozycji z nak³adami stanowi¹cymi
74,3% rednich nak³adów krajowych. Co prawda w okresie 1999-2004 dynamika
wzrostu nak³adów inwestycyjnych by³a znaczna, jednak wci¹¿ s¹ to wartoci zbyt
ma³e, aby wprowadziæ region na cie¿kê dynamicznego rozwoju. Dynamizacja
rozwoju gospodarczego bêdzie trudna równie¿ z powodu ma³ych nak³adów
na badania i rozwój (jedynie 36,7% redniej krajowej nak³adów na jednego
mieszkañca i w konsekwencji 10. lokata). Przy ogólnie niskich nak³adach
na B+R korzystnie wygl¹da ich struktura - otó¿ znacz¹cy udzia³ (jak na polskie
warunki) w finansowaniu badañ i rozwoju maj¹ przedsiêbiorstwa. S³aboæ
regionalnej gospodarki przejawia siê w najni¿szej w kraju liczbie spó³ek prawa
handlowego na 1 tys. mieszkañców (46% redniej krajowej) oraz w najni¿szym
w kraju przeciêtnym miesiêcznym wynagrodzeniu brutto.

Zbyt ma³e
nak³ady
inwestycyjne
oraz na B+R

Bezrobocie rejestrowane (19,1%) jest niewiele wy¿sze od stopy bezrobocia
dla kraju. Obok tego, w regionie ze szczególnym nasileniem wystêpuje rolnicze
bezrobocie ukryte i niepe³ne wykorzystanie zasobów pracy na obszarach
wiejskich. Wspó³czynnik aktywnoci zawodowej nieznacznie odbiega od
przeciêtnego. Liczba pracuj¹cych na 1 tys. ludnoci wynosz¹ca 303 osoby
jest sporo ni¿sza od redniej krajowej (325 osób). Wskanik obci¹¿enia
ekonomicznego jest jednym z najwy¿szych w kraju (3. lokata) - prawie 63 osoby
w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym.
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Region atrakcyjny
turystycznie

Najwiêksz¹ atrakcj¹ turystyczn¹ województwa s¹ Bieszczady - najs³abiej
zaludniony rejon Podkarpacia. Obszary chronione (w tym Parki Narodowe:
Bieszczadzki i Magurski) zajmuj¹ 47,5% powierzchni województwa. Baza
turystyczna jest jednak s³abo rozwiniêta, co w znacz¹cy sposób ogranicza
mo¿liwoci rozwoju turystyki.
Tabela 9. Ogólna charakterystyka województwa (2004 r.)
Podkarpackie
Powierzchnia w km2
Ludnoæ w tys.
Gêstoæ zaludnienia (os./km2)
Wskanik urbanizacji (liczba ludnoci w miastach
do ludnoci ogó³em) w %
PKB na mieszkañca w z³*
Wartoæ dodana brutto* w:
- rolnictwie w %
- przemyle i budownictwie w %
- us³ugach rynkowych w %
- us³ugach nierynkowych w %
Nak³ady inwestycyjne na mieszkañca w z³
Nak³ady na dzia³alnoæ B+R na mieszkañca w z³
Automatyczne linie przemys³owe na 10 tys. mieszkañców
Spó³ki prawa handlowego na 1 tys. mieszkañców
Pracuj¹cy na 1 tys. ludnoci**
Wspó³czynnik aktywnoci zawodowej*** w %
Wskanik obci¹¿enia ekonomicznego (ludnoæ w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym)****
Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w XII)****
Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w z³
Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w %

2004 r.
Wartoæ
17844
2098,0
118

Polska =100
5,6
5,5
96,3

1999-2004
Zmiana w pkt. proc.
wzgl. redniej krajowej

Lokata
11
9
7

x
0
0

40,5

65,8

16

-0,7

0

15436

72,2

15

-1,2

-1

2,3
33,2
43,7
20,8
2345
50
3,04
2,7
303
53,8

79,3
109,9
86,5
126,8
74,3
36,7
118,3
46,0
93,2
98,4

11
4
16
4
10
10
3
16
10
10

-35,3
0,0
0,6
5,0
13,0
-19,8
-12,4
6,7
-20,3
-0,6

-4
0
0
0
3
0
-1
0
-8
-1

62,9

109,4

3

-1,0

0

19,1
1941
47,5

101
85,4
146,2

10
16
3

-10,2
-0,4
-0,5

-3
-1
1

* w 2003 r.
** nie uwzglêdniono zmian metodologii obliczania pracuj¹cych w rolnictwie od 2002 r.
*** zmiany w latach 2001-2004
**** im wy¿sza lokata tym gorsza pozycja województwa (wskaniki zjawisk negatywnych)
ród³o: GUS
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x
0
0,3

Zmiana
lokaty

10. Województwo podlaskie
Województwo podlaskie po³o¿one jest w pó³nocno-wschodniej Polsce i stanowi
obszar pogranicza polsko-litewsko-bia³oruskiego. Peryferyjnoæ po³o¿enia
odzwierciedlona jest niewielk¹ liczb¹ ludnoci (1,2 mln), która jest rozproszona
na znacznej powierzchni (20187 km2), co sprawia, ¿e gêstoæ zaludnienia nale¿y
do najni¿szych w kraju (60 os na km2). Jednoczenie - mimo ma³ej liczby orodków
miejskich - udzia³ ludnoci miejskiej w ogólnej liczbie (60%) jest tylko nieznacznie
ni¿szy od redniej krajowej, co wynika z wielkoci Bia³egostoku  g³ównego orodka
miejskiego regionu - licz¹cego 292 tys. mieszkañców (11. pozycja w kraju).
W wymiarze ekonomicznym o peryferyjnoci województwa wiadczy m.in. ma³y
nap³yw bezporednich inwestycji zagranicznych. Widoczn¹ barier¹ rozwojow¹
województwa jest niedostatecznie rozwiniêta infrastruktura transportowa, mimo
przechodzenia przez jego teren wa¿nych szlaków komunikacji miêdzynarodowej.

Peryferyjne
po³o¿enie
wp³ywa
na niski nap³yw
inwestycji
zagranicznych

Województwo podlaskie nale¿y do najs³abiej rozwiniêtych w kraju, czego dowodzi
bardzo niski poziom PKB na mieszkañca (16,1 tys. z³). Region ma charakter typowo
rolniczy z najwy¿szym w kraju udzia³em produkcji rolnej w wartoci dodanej brutto
(6,2%). Sprzyja temu korzystna struktura agrarna, rekompensuj¹ca s³abe warunki
glebowo-klimatyczne. W rolnictwie z uwagi na du¿y udzia³ u¿ytków zielonych
(³¹k i pastwisk) du¿e znaczenie ma hodowla byd³a mlecznego  zachodnia czeæ
regionu wchodzi w sk³ad szybko rozwijaj¹cego siê kompleksu mlecznego,
zmieniaj¹cego gospodarcz¹ i spo³eczn¹ strukturê wsi. Przemys³ jest stosunkowo s³abo rozwiniêty, a g³ówn¹ bran¿¹ jest przetwórstwo rolno-spo¿ywcze.
Dominuj¹ce bran¿e maj¹ tradycyjny, pracoch³onnych charakter, a stopieñ
automatyzacji procesów produkcyjnych jest niewielki. Na tle kraju w tworzeniu
wartoci dodanej brutto du¿e znaczenie maj¹ us³ugi nierynkowe. Wynika to m.in.
z du¿ego znaczenia Bia³egostoku jako orodka medycznego i akademickiego.

Rozwiniête
przetwórstwo
rolno-spo¿ywcze

Mimo stosunkowo niskich nak³adów inwestycyjnych w przeliczeniu
na mieszkañca na rozwój infrastruktury i budynków, w ostatnim okresie doæ
dynamicznie rosn¹ nak³ady ponoszone na dzia³alnoæ badawczo-rozwojow¹. Ich
wzrost umo¿liwi³ poprawê miejsca zajmowanego przez województwo o 3. pozycje
w ostatnich 5 latach. Wynika to przede wszystkim z dzia³añ podejmowanych przez
publiczne orodki badawczo-rozwojowe i szko³y wy¿sze. Zaanga¿owanie sektora
przedsiêbiorstw jest znikome, co wynika m.in. z niewielkiego udzia³u w strukturze
przedsiêbiorstw du¿ych firm. Nasycenie spó³kami prawa handlowego na 1 tys.
mieszkañców jest jednym z najni¿szych w kraju. Nie wp³ywa to jednak negatywnie
na wysokoæ przeciêtnego wynagrodzenia, które choæ ni¿sze od redniej krajowej
o oko³o 12%, jest wci¹¿ wy¿sze ni¿ w 7 innych województwach i stopniowo ronie.

Rosn¹ nak³ady
na B+R

Du¿a przeciêtna powierzchnia gospodarstw rolnych sprawia, ¿e rolnictwo
stanowi g³ówne ród³o utrzymania ludnoci wiejskiej. W efekcie liczba pracuj¹cych
na 1 tys. mieszkañców wynosi 323 osoby, co odpowiada redniej krajowej (325),
a wspó³-czynnik aktywnoci zawodowej (55,8%) mimo spadku w ostatnim okresie,
wci¹¿ daje województwu wysok¹ 5 pozycjê w kraju. Stopa bezrobocia nale¿y do
najni¿szych w Polsce, co wynika po pierwsze z absorpcji si³y roboczej przez sektor
rolny, a po drugie - z tradycyjnej emigracji zarobkowej. Jednoczenie wskanik obci¹¿enia ekonomicznego jest w województwie podlaskim najwy¿szy w kraju,
co wynika z bardzo wysokiego udzia³u ludnoci w wieku poprodukcyjnym (16,6%).
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Wysoka jakoæ
rodowiska
naturalnego

Województwo podlaskie charakteryzuje siê wysok¹ jakoci¹ rodowiska naturalnego. Mimo przeciêtnej lesistoci (29,7%) oraz przeciêtnego udzia³u obszarów
chronionych w powierzchni nale¿y zauwa¿yæ, ¿e na terenie województwa istniej¹
cztery parki narodowe (29% powierzchni tego rodzaju parków w Polsce) chroni¹ce
ekosystemy o znaczeniu miêdzynarodowym. Stanowiæ to mo¿e podstawê
do rozwoju na terenie województwa wyspecjalizowanej turystyki kwalifikowanej.
Tabela 10. Ogólna charakterystyka województwa (2004 r.)
Podlaskie
Powierzchnia w km2

Ludnoæ w tys.
Gêstoæ zaludnienia (os./km2)
Wskanik urbanizacji (liczba ludnoci w miastach
do ludnoci ogó³em) w %
PKB na mieszkañca w z³*
Wartoæ dodana brutto* w:
- rolnictwie w %
- przemyle i budownictwie w %
- us³ugach rynkowych w %
- us³ugach nierynkowych w %
Nak³ady inwestycyjne na mieszkañca w z³
Nak³ady na dzia³alnoæ B+R na mieszkañca w z³
Automatyczne linie przemys³owe na 10 tys. mieszkañców
Spó³ki prawa handlowego na 1 tys. mieszkañców
Pracuj¹cy na 1 tys. ludnoci**
Wspó³czynnik aktywnoci zawodowej*** w %
Wskanik obci¹¿enia ekonomicznego (ludnoæ w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym)****
Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w XII)****
Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w z³
Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w %

2004 r.
Wartoæ
20187
1202,4
60,0

Polska =100
6,5
3,1
49,2

1999-2004
Zmiana w pkt. proc.
wzgl. redniej krajowej

Lokata
6
14
15

x
0
1

59,1

96,1

10

1,8

0

16105

75,4

14

2,6

0

6,2
25,1
46,3
22,5
2320
43
1,51
2,9
323
55,8

213,8
83,1
91,7
137,2
73,5
31,7
58,7
51,0
99,3
102,0

1
13
11
2
12
11
16
15
6
5

13,8
1,8
-2,1
-2,7
15,1
2,5
-0,3
3,1
-3,3
-3,0

1
1
-1
-1
2
3
-1
0
1
-3

63,7

110,9

1

-1,3

0

16,1
2005
31,9

85
88,2
98,2

13
9
8

-10,7
0,2
0,0

-1
4
-1

* w 2003 r.
** nie uwzglêdniono zmian metodologii obliczania pracuj¹cych w rolnictwie od 2002 r.
*** zmiany w latach 2001-2004
**** im wy¿sza lokata tym gorsza pozycja województwa (wskaniki zjawisk negatywnych)
ród³o: GUS
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x
0
-0,5

Zmiana
lokaty

11. Województwo pomorskie
Województwo pomorskie le¿y na pó³nocy kraju nad Ba³tykiem. Jest
przeciêtnej wielkoci (18293 km2). Podobnie liczba ludnoci (2,2 mln) sytuuje
je w rodku skali. Gêstoæ zaludnienia jest bliska redniej (120 osób na 1 km2,
czyli 98,2% redniej krajowej). W zwi¹zku z istnieniem rozleg³ej aglomeracji
trójmiejskiej wskanik urbanizacji (67,5) przekracza redni¹ krajow¹, przy czym
obserwuje siê nieznaczne procesy dezurbanizacyjne zwi¹zane z ekspansj¹
ludnoci miejskiej na obszary wiejskie. Trójmiasto (Gdañsk, Gdynia, Sopot)
jest wa¿nym orodkiem akademickim, kulturalnym i gospodarczym w koñcowej
fazie restrukturyzacji sektorów zwi¹zanych z gospodark¹ morsk¹. Region
zawiera wa¿ny kompleks portowy, pe³ni¹cy funkcje ogólnokrajowe
i miêdzynarodowe.

Wysoki wskanik
urbanizacji, wa¿ny
kompleks portowy

Dochód na g³owê mieszkañca jest bliski redniej krajowej (98%) i wynosi
20,9 tys. z³. W latach 1999-2004 nast¹pi³ spadek o 4,1 punktu procentowego
wzglêdem redniej krajowej, mimo ogólnokrajowego znaczenia rodz¹cej siê
metropolii Trójmiejskiej. Zbli¿one do wartoci ogólnokrajowej jest przeciêtne
wynagrodzenie brutto  stanowi ono 98,1% redniej (2231 z³), co daje wysok¹,
trzeci¹ pozycjê w kraju (rozk³ad tego wskanika jest silnie skony).
Wartoæ dodan¹ tworz¹ g³ównie us³ugi rynkowe (50,4%, co odpowiada
redniej krajowej), przemys³ i budownictwo (30,6%; nieznacznie ponad
redni¹). Rolnictwo odgrywa rolê mniejsz¹ ni¿ rednio w kraju (2,3% WDB),
co daje województwu jedenast¹ lokatê. Automatyzacja procesów produkcyjnych
w przemyle lokuje województwo na dziesi¹tej pozycji w Polsce.
Nak³ady inwestycyjne na mieszkañca wynosz¹ przesz³o 3 tys. z³ i s¹ nieznacznie
poni¿ej redniej (96,4%). Mimo, ¿e minimalnie zmala³y (w porównaniu
ze redni¹), nadal daje to województwu pi¹te miejsce w kraju. Podobn¹ lokatê
(czwart¹) zajmuje województwo pomorskie pod wzglêdem nak³adów na B + R,
wykazuj¹c przy tym wzrost o 8,2 punktu procentowego w badanym okresie.
Aktywnoæ ekonomiczna mierzona liczb¹ spó³ek prawa handlowego sytuuje
województwo na wysokiej, drugiej pozycji w kraju (134,9% redniej),
w badanym okresie nast¹pi³o jednak pogorszenie w stosunku do redniej
o 15,6 punktów procentowych.

Pod wzglêdem
aktywnoci
ekonomicznej
II miejsce w kraju

Na tysi¹c ludnoci pracuje mniej osób, ni¿ rednio w kraju (299,3 osoby),
co daje pozycjê 12. (przy nieznacznym wzrocie wskanika o 4 punkty).
Z kolei aktywnoæ zawodowa jest bliska redniej (97,4%, a mimo to zaledwie
13. pozycja i obserwowany spadek). Podobnie (choæ nieco lepiej) jest pod
wzglêdem obci¹¿enia ekonomicznego (98,3% redniej, co daje 10. pozycjê).
Stopa bezrobocia rejestrowanego w zwi¹zku z restrukturyzacj¹ tradycyjnych
przemys³ów trójmiejskich, a tak¿e znacz¹cym bezrobociem popegeerowskim,
jest wy¿sza o 13% od redniej.
Obszary chronione obejmuj¹ jedn¹ trzeci¹ terytorium województwa.
Zarówno walory kultury materialnej (zw³aszcza Gdañsk i Malbork), jak te¿
przyrodnicze (morze, pojezierze, Bory Tucholskie) s¹ podstaw¹ istnienia
i rozwoju licz¹cego siê w kraju przemys³u turystycznego, rozwijaj¹cego siê
szczególnie dynamicznie w pasie przybrze¿nym. Województwo jest te¿ wa¿nym
wêz³em komunikacyjnym obs³uguj¹cym ruch w uk³adzie do i ze Skandynawii.
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Tabela 11. Ogólna charakterystyka województwa (2004 r.)
Pomorskie

2004 r.
Wartoæ

Powierzchnia w km2
Ludnoæ w tys.
Gêstoæ zaludnienia (os./km2)
Wskanik urbanizacji (liczba ludnoci w miastach
do ludnoci ogó³em) w %
PKB na mieszkañca w z³*
Wartoæ dodana brutto* w:
- rolnictwie w %
- przemyle i budownictwie w %
- us³ugach rynkowych w %
- us³ugach nierynkowych w %
Nak³ady inwestycyjne na mieszkañca w z³
Nak³ady na dzia³alnoæ B+R na mieszkañca w z³
Automatyczne linie przemys³owe na 10 tys. mieszkañców
Spó³ki prawa handlowego na 1 tys. mieszkañców
Pracuj¹cy na 1 tys. ludnoci**
Wspó³czynnik aktywnoci zawodowej*** w %
Wskanik obci¹¿enia ekonomicznego (ludnoæ w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym)****
Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w XII)****
Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w z³
Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w %

Polska =100

18293
2194,0
120

5.9
5,7
98,4

1999-2004
Zmiana w pkt. proc.
wzgl. redniej krajowej

Lokata
8
7
6

x
0
1,6

Zmiana
lokaty
x
0
0

67,5

109,6

4

-1,2

0

20929

98,0

5

-3,3

0

2,3
30,6
50,4
16,6
3042
113
2,39
7,8
299
53,3

79,3
101,3
99,8
101,2
96,4
83,6
90,1
134,9
92,1
97,4

11
8
3
12
5
4
10
2
12
13

11,0
-1,0
-0,8
0,5
-0,5
8,2
-50,2
-15,6
4,0
-6,1

3
1
0
1
0
1
-3
0
1
-9

56,5

98,3

10

0,8

1

21,4
2231
32,6

113
98,1
100,3

7
3
6

7,3
3,6
0,6

2
1
0

* w 2003 r.
** nie uwzglêdniono zmian metodologii obliczania pracuj¹cych w rolnictwie od 2002 r.
*** zmiany w latach 2001-2004
**** im wy¿sza lokata tym gorsza pozycja województwa (wskaniki zjawisk negatywnych)
ród³o: GUS

12. Województwo l¹skie
Region
przemys³owy
o najwy¿szym
poziomie
urbanizacji
w kraju

Województwo l¹skie jest po³o¿one w po³udniowej czêci Polski i graniczy
ze S³owacj¹ oraz Republik¹ Czesk¹. Jest to jeden z najmniejszych regionów
kraju (12331 km2), który skupia zarazem znaczny potencja³ ludnociowy
(4,7mln mieszkañców - 2. miejsce w Polsce). Gêstoæ zaludnienia (381 osoby
na km2) osi¹ga bardzo wysoki poziom (nawet w skali europejskiej) - drugie
pod wzglêdem najgêciej zaludnionych województw w kraju (ma³opolskie)
ma gêstoæ zaludnienia prawie dwukrotnie ni¿sz¹ (215 osób na km2). Poziom
urbanizacji w regionie jest najwy¿szy w kraju (78,8% ludnoci miejskiej). Stolic¹
województwa s¹ Katowice (320 tys. mieszkañców). Region cechuje siê dobrze
rozwiniêt¹ sieci¹ miejsk¹, wa¿niejsze miasta to: Czêstochowa (248 tys.),
Sosnowiec (228 tys.), Gliwice (200 tys.), Bielsko-Bia³a, Chorzów, Tychy, Zabrze,
Sosnowiec, D¹browa Górnicza, Cieszyn itd. Konurbacja l¹ska, zamieszkiwana
przez ponad 3 mln osób, jest najwiêkszym skupiskiem ludnoci w Polsce.
Województwo charakteryzuje siê rednimi warunkami glebowymi
i niez³ymi klimatycznymi dla rozwoju rolnictwa, choæ znaczne zanieczyszczenie rodowiska przyrodniczego ogranicza celowoæ rozwoju tego sektora
w znacznej czêci województwa.
Województwo l¹skie to region wybitnie przemys³owy. Zdecydowa³y o tym
du¿e zasoby wêgla kamiennego, cynku i o³owiu. Struktura spo³eczno-gospodarcza
zaczê³a siê kszta³towaæ u progu XIX w. i do tej pory l¹sk jest kojarzony przede
wszystkim z przemys³em energetyczno-surowcowym i metalowym.
Pod wzglêdem PKB na mieszkañca region zajmuje 2. miejsce w kraju (po
Mazowszu), podobnie jak w przypadku przeciêtnego miesiêcznego
wynagrodzenia brutto. Nominalnie poziom rozwoju gospodarczego jest wiêc
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wysoki, lecz struktura gospodarki i przemys³u nie odpowiada wspó³czesnym
potrzebom kraju i stanowi znaczne obci¹¿enie dla gospodarki narodowej
(ocenia siê, ¿e po 1990 r. ponad 15% PKB wytworzonego w regionie zosta³o
przeznaczone na podtrzymywanie jego nieefektywnych struktur gospodarczych i instytucjonalnych).

Drugi - po
Mazowszu 
region pod
wzglêdem PKB
na mieszkañca

Województwo l¹skie charakteryzuje siê najni¿szym w kraju udzia³em
rolnictwa w wartoci dodanej brutto (1%), oraz najwy¿szym sporód wszystkich
regionów udzia³em przemys³u i budownictwa w WDB (127,2% redniej krajowej).
Udzia³ us³ug rynkowych w wytwarzaniu WDB stanowi 47,5% (94,1% redniej
krajowej), natomiast udzia³ us³ug nierynkowych stanowi¹cy 13% (79,3% redniej
krajowej), jest najni¿szy w kraju. Powy¿ej przedstawione dane wiadcz¹ o wybitnie
przemys³owym charakterze regionu.
Nak³ady inwestycyjne w przeliczeniu na 1 mieszkañca s¹ nieznacznie ni¿sze
od redniej krajowej. Natomiast nak³ady na badania i rozwój (na 1 mieszkañca)
stanowi¹ jedynie 63,4 % redniej krajowej, co przy przemys³owym charakterze
regionu mo¿e dziwiæ i nasuwaæ spore w¹tpliwoci co do stabilnoci dalszego
rozwoju gospodarczego regionu. O relatywnie sporej nowoczesnoci gospodarki
wiadczy jedna z wy¿szych w kraju liczba automatycznych linii przemys³owych
na 10 tys. mieszkañców.
Stopa bezrobocia rejestrowanego na l¹sku (16,9%) jest ni¿sza ni¿ rednie
bezrobocie w kraju, jednak¿e wspó³czynnik aktywnoci zawodowej jest najni¿szy
w kraju (51,2%). Liczba pracuj¹cych na 1 tys. ludnoci jest nieznacznie ni¿sza
od redniej krajowej (7. miejsce w kraju). Pod wzglêdem ludnoci w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym sytuacja w województwie
jest korzystna - wskanik ten wynosi 53,7 - jedynie 2 regiony ciesz¹ siê lepsz¹
struktur¹ wiekow¹ ludnoci (jest to wynikiem znacznego nap³ywu migracyjnego
w przesz³oci i pewnego odp³ywu ludnoci w wielu poprodukcyjnym).
Powa¿nym problemem regionu jest znaczna degradacja rodowiska
naturalnego oraz du¿a powierzchnia zdegradowanych terenów poprzemys³owych. Te problemy koncentruj¹ siê szczególnie w gospodarczym centrum
regionu zdominowanym przez schy³kowe górnictwo wêglowe oraz hutnictwo.
Ci¹gle nierozwi¹zanym problemem jest restrukturyzacja górnictwa - jest to
problem trudny nie tylko pod wzglêdem gospodarczym, ale tak¿e spo³ecznym
i politycznym. Przeci¹¿ona infrastruktura jest w z³ym stanie i wymaga moderni-zacji.

Powa¿ny problem
to degradacja
rodowiska

Mimo utrzymuj¹cej siê dominacji schy³kowych przemys³ów (w przypadku
górnictwa wêglowego podtrzymanej przejciow¹ koniunktur¹), w regionie
zaczynaj¹ pojawiaæ siê bardziej nowoczesne przemys³y (przede wszystkim
przemys³ samochodowy), lokuj¹ce siê na obrze¿ach konurbacji l¹skiej.
Na po³udniu województwa (Beskidy i Przedgórze) rozwija siê turystyka
i rekreacja. To jeden z najciekawszych przyrodniczo obszarów po³udniowej Polski.
Region jest równie¿ wa¿nym orodkiem turystyki pielgrzymkowej. Pewne szanse
rozwojowe mo¿na wi¹zaæ tak¿e z turystyk¹ przemys³ow¹, która wymaga jednak
postêpu organizacyjnego i promocji.
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Tabela 12. Ogólna charakterystyka województwa (2004 r.)
l¹skie
Powierzchnia w km2

Ludnoæ w tys.
Gêstoæ zaludnienia (os./km2)
Wskanik urbanizacji (liczba ludnoci w miastach
do ludnoci ogó³em) w %
PKB na mieszkañca w z³*
Wartoæ dodana brutto* w:
- rolnictwie w %
- przemyle i budownictwie w %
- us³ugach rynkowych w %
- us³ugach nierynkowych w %
Nak³ady inwestycyjne na mieszkañca w z³
Nak³ady na dzia³alnoæ B+R na mieszkañca w z³
Automatyczne linie przemys³owe na 10 tys. mieszkañców
Spó³ki prawa handlowego na 1 tys. mieszkañców
Pracuj¹cy na 1 tys. ludnoci**
Wspó³czynnik aktywnoci zawodowej*** w %
Wskanik obci¹¿enia ekonomicznego (ludnoæ w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym)****
Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w XII)****
Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w z³
Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w %

2004 r.
Wartoæ

Polska =100

12331
4700,8
381

4,0
12,3
312,3

1999-2004
Zmiana w pkt. proc.
wzgl. redniej krajowej

Lokata

Zmiana
lokaty

14
2
1

x
0
-7,1

x
0
0

78,8

128,1

1

-0,4

0

23718

111,0

2

0,6

0

1,0
38,4
47,5
13,0
3050
86
2,85
5,2
317
51,2

34,5
127,2
94,1
79,3
96,7
63,7
111,0
90,6
97,5
93,6

16
1
9
16
4
7
4
7
7
16

-4,5
6,1
-1,8
-0,4
-5,3
-5,0
19
2,4
4,7
1,5

0
0
-1
0
0
0
6
0
2
0

53,7

93,4

14

2,9

2

16,9
2345
22,0

89
103,1
67,7

12
2
13

9,6
-2,9
-0,6

2
-1
0

* w 2003 r.
** nie uwzglêdniono zmian metodologii obliczania pracuj¹cych w rolnictwie od 2002 r.
*** zmiany w latach 2001-2004
**** im wy¿sza lokata tym gorsza pozycja województwa (wskaniki zjawisk negatywnych)
ród³o: GUS

13. Województwo wiêtokrzyskie
S³aba
infrastruktura
komunikacyjna,
niski wskanik
urbanizacji

Województwo wiêtokrzyskie jest po³o¿one w rodkowo-wschodniej czêci
kraju. Pomimo przechodzenia przez województwo ruchliwej drogi krajowej nr 7,
województwo nie jest dobrze skomunikowane z pozosta³ymi regionami kraju,
a infrastruktura komunikacyjna jest s³abo rozwiniêta.
wiêtokrzyskie nale¿y do najmniejszych województw - liczy 11708 km2
powierzchni (przedostatnia pozycja w kraju), ludnoæ to 1,3 mln osób (trzynasta
pozycja), a gêstoæ zaludnienia stanowi 90,2% redniej krajowej. Wskanik
urbanizacji lokuje województwo na przedostatniej pozycji (w miastach mieszka
45,5% ludnoci). Stolica - Kielce - liczy 210 tysiêcy mieszkañców.
Województwo wiêtokrzyskie nale¿y do s³abiej rozwiniêtych - PKB
na mieszkañca wynosi 16,9 tys. z³ (79,1 % redniej), a przeciêtne wynagrodzenie
1992 z³ (87,6% redniej).
Wartoæ dodana województwa w us³ugach rynkowych stanowi³a 44,6% (odleg³a,
14. pozycja), a w us³ugach nierynkowych - 19,5%. Zwraca uwagê relatywnie du¿y
udzia³ rolnictwa wytwarzaj¹cego 5,8% WDB (dwa razy tyle, co przeciêtnie w kraju),
co nie jest wszak¿e wiadectwem nowoczesnoci sektora, a raczej przestarza³ej
struktury gospodarczej regionu. Liczba automatycznych linii przemys³owych
w przeliczeniu na liczbê mieszkañców lokuje wiêtokrzyskie na pozycji pi¹tej.

Najni¿sze w kraju
nak³ady na B+R

W województwie nak³ady na inwestycje s¹ ni¿sze w porównaniu z reszt¹ kraju
(2,3 tys. z³ na g³owê, to jest 73,7% redniej). Bardzo niskie, najni¿sze w kraju,
s¹ nak³ady na badania i rozwój - stanowi¹ zaledwie 10,6% redniej w kraju,
co wiêcej w latach 1999-2004 dramatycznie spad³y o 50,6%.

S³aba aktywnoæ
zawodowa

W województwie notuje siê niskie nasycenie spó³kami prawa handlowego
(51,8%, co daje 14. lokatê). Relatywnie dobrze prezentuje siê wskanik pracuj¹cych
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(4. miejsce), jednak¿e wykazuje on tendencjê spadkow¹ (o 11 pkt. proc.).
Wspó³czynnik aktywnoci zawodowej daje województwu wiêtokrzyskiemu
odleg³¹, czternast¹ pozycjê, a niewiele bardziej korzystna jest sytuacja pod
wzglêdem obci¹¿enia ekonomicznego (wynosi 61,5%; to jest ponad redni¹).
Wysoka jest stopa bezrobocia rejestrowanego (22,0%), jednak¿e - podobnie jak
w innych s³abiej rozwiniêtych obszarach Polski rodkowej i wschodniej - rzeczywist¹
miarê bezrobocia mo¿na uzyskaæ bior¹c pod uwagê tak¿e bezrobocie agrarne.

Znaczna czêæ województwa objêta jest ochron¹ prawn¹ (61,9%, co daje
pierwsz¹ lokatê w kraju). Obszary chronione koncentruj¹ siê zw³aszcza
w centralnie po³o¿onych Górach wiêtokrzyskich oraz nad dolin¹ Wis³y (w tym
Góry Pieprzowe). Pomimo posiadania pewnego potencja³u rozwoju turystyki
(np. uzdrowisko Busko Zdrój, Góry wiêtokrzyskie, Sandomierz i in.), wskutek
po³o¿enia na uboczu od g³ównych szlaków i s³abo rozwiniêtej infrastruktury
transportowej i turystycznej, potencja³ ten nie jest realizowany.
Tabela 13. Ogólna charakterystyka województwa (2004 r.)
wiêtokrzyskie
Powierzchnia w km2
Ludnoæ w tys.
Gêstoæ zaludnienia (os./km2)
Wskanik urbanizacji (liczba ludnoci w miastach
do ludnoci ogó³em) w %
PKB na mieszkañca w z³*
Wartoæ dodana brutto* w:
- rolnictwie w %
- przemyle i budownictwie w %
- us³ugach rynkowych w %
- us³ugach nierynkowych w %
Nak³ady inwestycyjne na mieszkañca w z³
Nak³ady na dzia³alnoæ B+R na mieszkañca w z³
Automatyczne linie przemys³owe na 10 tys. mieszkañców
Spó³ki prawa handlowego na 1 tys. mieszkañców
Pracuj¹cy na 1 tys. ludnoci**
Wspó³czynnik aktywnoci zawodowej*** w %
Wskanik obci¹¿enia ekonomicznego (ludnoæ w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym)****
Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w XII)****
Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w z³
Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w %

2004 r.
Wartoæ
11708
1288,7
110

Polska =100
3,7
3,4
90,2

1999-2004
Zmiana w pkt. proc.
wzgl. redniej krajowej

Lokata

Zmiana
lokaty

15
13
11

x
0
-1,4

x
0
-1

45,5

74,0

15

-0,1

0

16911

79,1

12

1,0

0

5,8
30,0
44,6
19,5
2325
14
2,85
3,0
333
52,7

200,0
99,3
88,3
118,9
73,7
10,6
111
51,8
102,4
96,3

2
10
14
5
11
16
5
14
4
14

39,0
-8,0
2,6
4,6
6,1
-50,7
13,9
3,1
-10,9
-0,6

3
-5
1
0
1
-7
4
0
-1
1

61,5

106,9

4

-0,4

0

22,0
1992
61,9

116
87,6
190,5

6
12
1

0,5
-1,6
36,1

0
-1
2

* w 2003 r.
** nie uwzglêdniono zmian metodologii obliczania pracuj¹cych w rolnictwie od 2002 r.
*** zmiany w latach 2001-2004
**** im wy¿sza lokata tym gorsza pozycja województwa (wskaniki zjawisk negatywnych)
ród³o: GUS
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14.
Wysoka stopa
bezrobocia
i znaczny udzia³
obszarów
chronionych

Województwo warmiñsko-mazurskie

Województwo warmiñsko-mazurskie nale¿y do najwiêkszych obszarowo
województw (4. pozycja, 24192 km2), a w zwi¹zku z niewielk¹ liczb¹ ludnoci
(1,4 mln osób) charakteryzuje siê te¿ o po³owê ni¿sz¹ od redniej gêstoci¹
zaludnienia (59 osób na km2). Województwo jest po³o¿one w pó³nocnowschodniej czêci kraju i zalicza siê (z wy³¹czeniem zachodniej czêci) do regionów
peryferyjnych, stosunkowo s³abo rozwiniêtych. Od pó³nocy graniczy z rosyjskim
Obwodem Kaliningradzkim. Sporód innych województw wyró¿nia siê zw³aszcza
wysok¹ stop¹ bezrobocia i znacznym udzia³em obszarów chronionych (46,2%
terytorium, co znacznie przekracza redni¹ dla kraju). Niewiele natomiast odbiega
od redniej wskanik urbanizacji (97,7%). Stolica województwa, Olsztyn,
jest miastem licz¹cym ok. 174 tysiêcy mieszkañców. Inne wiêksze miasta
województwa to: Elbl¹g (128 tys.), E³k i Ostróda.
Zarówno dochód na g³owê mieszkañca (16,5 tys. z³), jak i przeciêtne
wynagrodzenie brutto (1967 z³) lokuj¹ województwo na odleg³ych miejscach
w kraju (odpowiednio 13 i 15), przy czym w obu przypadkach odnotowaæ nale¿y
nieznaczne (o 0,50,4 punktu) pogorszenie pozycji.
Udzia³ rolnictwa w tworzeniu dochodu (4,4%, pi¹ta pozycja) stanowi oko³o
1,5 redniej krajowej. Udzia³y przemys³u i budownictwa, jak i us³ug rynkowych
s¹ nieco ni¿sze od rednich krajowych (odpowiednio 93,4% i 91,7% redniej),
natomiast udzia³ us³ug nierynkowych w tworzeniu dochodu jest wy¿szy o ponad
jedn¹ czwart¹. Pod wzglêdem automatyzacji linii przemys³owych w odniesieniu
do liczby mieszkañców region tylko nieznacznie odstaje od redniej, a wyró¿nia
siê znacz¹cym przyrostem tego wskanika o 42,2 punktu.

Niskie nak³ady na
inwestycje i B+R

Województwo warmiñsko-mazurskie zajmuje przedostatni¹ pozycjê w kraju
pod wzglêdem nak³adów inwestycyjnych (niespe³na 2,2 tys. z³ na mieszkañca).
Niskie s¹ tak¿e nak³ady na dzia³alnoæ badawczo-rozwojow¹ (zaledwie 29,2%
redniej, dwunaste miejsce). O ile jednak widoczny jest wzrost nak³adów
inwestycyjnych (o 15,1 punktów procentowych), to w przypadku nak³adów
na B+R obserwujemy ich stabilnoæ na niskim poziomie.
W województwie jest o blisko po³owê mniej spó³ek prawa handlowego
na 1000 ludnoci ni¿ rednio w Polsce, choæ spó³ek z kapita³em zagranicznym
jest znacznie wiêcej, ni¿ w pozosta³ych trzech regionach wschodnich. Na tysi¹c
ludnoci pracuje 270,6 osób (83,2% redniej), co daje województwu ostatni¹
szesnast¹ pozycjê. Nieco lepsza jest sytuacja w zakresie aktywnoci zawodowej (97,8%
redniej, jedenasta pozycja). Z kolei pod wzglêdem obci¹¿enia ekonomicznego
warmiñsko-mazurskie zajmuje miejsce w rodku skali (100,2% redniej krajowej).

Najwy¿sza w kraju
stopa bezrobocia
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Powa¿nym problemem spo³ecznym jest najwy¿sza w kraju (o 54% wy¿sza
ni¿ rednia) stopa bezrobocia rejestrowanego (29,2%). Znacz¹ca czeæ
bezrobocia, zw³aszcza d³ugotrwa³ego, wi¹¿e siê z upadkiem pegeerów, których
niskokwalifikowani pracownicy nie byli w stanie znaleæ zatrudnienia
w innych sektorach gospodarki regionalnej i krajowej. Problem ten jest
szczególnie dotkliwy na obszarach granicz¹cych z Obwodem Kaliningradzkim.
Trudn¹ sytuacjê dotkniêtych bezrobociem nieco ³agodzi szara sfera oraz
zagraniczne migracje zarobkowe.

Po³o¿one w wiêkszoci na rozleg³ym pojezierzu województwo dysponuje
znacznym potencja³em rozwoju turystyki. W 2004 roku liczba osób
korzystaj¹cych z noclegów w obiektach turystycznych w województwie
warmiñsko-mazurskim w przeliczeniu na liczbê mieszkañców by³a wy¿sza o 30%
od redniej krajowej. Jednak¿e przeszkodê w rozwoju gospodarki turystycznej
stanowi¹ niskie nak³ady inwestycyjne i s³abe skomunikowanie z obszarami
generuj¹cymi ruch turystyczny. Potencja³ turystyczny regionu wzbogacaj¹ zasoby
materialne zwi¹zane z jego losami historycznymi.

Rozwój turystyki

Tabela 14. Ogólna charakterystyka województwa (2004 r.)
Warmiñsko-mazurskie
Powierzchnia w km2

Ludnoæ w tys.
Gêstoæ zaludnienia (os./km2)
Wskanik urbanizacji (liczba ludnoci w miastach
do ludnoci ogó³em) w %
PKB na mieszkañca w z³*
Wartoæ dodana brutto* w:
- rolnictwie w %
- przemyle i budownictwie w %
- us³ugach rynkowych w %
- us³ugach nierynkowych w %
Nak³ady inwestycyjne na mieszkañca w z³
Nak³ady na dzia³alnoæ B+R na mieszkañca w z³
Automatyczne linie przemys³owe na 10 tys. mieszkañców
Spó³ki prawa handlowego na 1 tys. mieszkañców
Pracuj¹cy na 1 tys. ludnoci**
Wspó³czynnik aktywnoci zawodowej*** w %
Wskanik obci¹¿enia ekonomicznego (ludnoæ w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym)****
Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w XII)****
Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w z³
Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w %

2004 r.
Wartoæ

Polska =100

24192
1428,7
59

7,7
3,7
48,4

1999-2004
Zmiana w pkt. proc.
wzgl. redniej krajowej

Lokata
4
12
16

x
0
-1,2

Zmiana
lokaty
x
0
0

60,1

97,7

9

0,5

0

16504

77,2

13

-0,4

0

4,4
28,2
46,3
21,1
2165
39
2,53
3,5
271
53,5

151,7
93,4
91,7
128,7
68,6
29,2
98,7
59,9
83,2
97,8

5
12
12
3
15
12
9
12
16
11

-16,6
-0,2
-0,5
4,6
15,1
-0,9
42,2
1,2
0,1
-0,2

-2
0
0
0
1
1
7
0
0
2

57,6

100,2

7

-1,2

0

29,2
1967
46,2

154
86,5
142,2

1
15
4

-17,3
-0,4
-21,1

0
0
-2

* w 2003 r.
** nie uwzglêdniono zmian metodologii obliczania pracuj¹cych w rolnictwie od 2002 r.
*** zmiany w latach 2001-2004
**** im wy¿sza lokata tym gorsza pozycja województwa (wskaniki zjawisk negatywnych)
ród³o: GUS

15. Województwo wielkopolskie
Województwo wielkopolskie, po³o¿one w zachodniej czêci kraju, korzysta
z dostêpnoci wa¿nych szlaków komunikacyjnych w uk³adzie wschód-zachód
i pó³noc-po³udnie. Od stuleci nale¿y do najwy¿ej rozwiniêtych regionów Polski.
Stolica województwa, Poznañ, nale¿y do kluczowych orodków rozwojowych kraju.
Województwo o powierzchni 29826 km 2 jest drugie co do wielkoci
(po województwie mazowieckim); pod wzglêdem za ludnoci (oko³o 3,4 mln)
trzecie w kraju. Gêstoæ zaludnienia jest ni¿sza od redniej (wynosi 113 osób
na km2), co wi¹¿e siê rozleg³oci¹ s³abo zaludnionych obszarów bagnistej doliny
Noteci i okolic Pi³y (w pó³nocnej czêci województwa). Wskanik urbanizacji
jest nieco poni¿ej redniej, mimo relatywnie gêstej sieci miast.

Jeden z najlepiej
rozwiniêtych
regionów Polski

Dochód na g³owê mieszkañca (prawie 22,3 tys. z³) jest wy¿szy o 4,2% od redniej
i ustêpuje tylko mazowieckiemu i l¹skiemu. Pod wzglêdem przeciêtnego
wynagrodzenia (2095 z³, czyli 92,2% redniej) Wielkopolska zajmuje szóst¹ pozycjê
(w wyniku relatywnego obni¿enia o 1,0 punkt procentowy).
Wartoæ dodana brutto powstaje przede wszystkim w us³ugach rynkowych
(45,9%) oraz przemyle i budownictwie (34,3%), co daje regionowi wysok¹ drug¹
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Nowoczesne
i konkurencyjne
rolnictwo

pozycjê w Polsce. Us³ugi nierynkowe generuj¹ 15% WDB (14. miejsce w kraju).
Stosunkowo wiele (4,8%) wartoci dodanej wytwarza rolnictwo, które jednak na tle
kraju wyró¿nia siê nowoczesnoci¹ i konkurencyjnoci¹. Wskanik automatyzacji
przemys³u w odniesieniu do liczby mieszkañców nale¿y do najwy¿szych w kraju
(3. miejsce), jednak wykazuje tendencjê spadkow¹.
Województwo wielkopolskie koncentruje znacz¹cy kapita³ zagraniczny
zaanga¿owany w Polsce.

Województwo wielkopolskie charakteryzuje siê wysokimi nak³adami
inwestycyjnymi na 1 mieszkañca (3,8 tys. z³, drugie miejsce w kraju). W tym
kontekcie nieco ni¿sza (pi¹ta) jest pozycja regionu pod wzglêdem nak³adów
na badania i rozwój (110,8 z³ na 1 mieszkañca). W obu przypadkach nak³ady
relatywnie rosn¹, aczkolwiek bardziej na inwestycje ogó³em, ni¿ na badania
i rozwój.
Bardzo dobre
wskaniki
aktywnoci
gospodarczej

Województwo odznacza siê lepszymi (i rosn¹cymi) wskanikami aktywnoci
gospodarczej ni¿ reszta kraju. Zbli¿one do przeciêtnego jest nasycenie spó³kami
prawa handlowego, o 10,7% wiêcej jest osób pracuj¹cych na tysi¹c mieszkañców.
Wy¿szy od redniego jest te¿ wspó³czynnik aktywnoci zawodowej (o 4,6%),
co daje drugie miejsce w Polsce. Poziom obci¹¿enia ekonomicznego jest
w województwie nieodleg³y od redniej krajowej (97,4%) i malej¹cy.
Stopa bezrobocia siêga 15,9%, co w skali kraju oznacza sytuacjê stosunkowo
korzystn¹.
Wielkopolska, jak ka¿dy wielki region, jest stosunkowo zró¿nicowana
terytorialnie, zarówno pod wzglêdem gospodarczym jak i przyrodniczym oraz
kulturowym. Obszary prawnie chronione stanowi¹ 31% powierzchni województwa, a obszary szczególnie atrakcyjne pod wzglêdem przyrodniczym
lokuj¹ siê w zachodniej i pó³nocnej czêci województwa. Wschodnia czêæ
regionu jest s³abiej nasycona zabytkami historii, których nie brak w obszarach
centralnych (Poznañ, Kórnik, Gniezno i inne).
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Zarówno struktura gospodarcza, jak korzystne po³o¿enie w po³¹czeniu z kultur¹
regionu tworz¹ dobre przes³anki rozwoju w d³ugim okresie.
Tabela 15. Ogólna charakterystyka województwa (2004 r.)
Wielkopolskie
Powierzchnia w km2
Ludnoæ w tys.
Gêstoæ zaludnienia (os./km2)
Wskanik urbanizacji (liczba ludnoci w miastach
do ludnoci ogó³em) w %
PKB na mieszkañca w z³*
Wartoæ dodana brutto* w:
- rolnictwie w %
- przemyle i budownictwie w %
- us³ugach rynkowych w %
- us³ugach nierynkowych w %
Nak³ady inwestycyjne na mieszkañca w z³
Nak³ady na dzia³alnoæ B+R na mieszkañca w z³
Automatyczne linie przemys³owe na 10 tys. mieszkañców
Spó³ki prawa handlowego na 1 tys. mieszkañców
Pracuj¹cy na 1 tys. ludnoci**
Wspó³czynnik aktywnoci zawodowej*** w %
Wskanik obci¹¿enia ekonomicznego (ludnoæ w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym)****
Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w XII)****
Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w z³
Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w %

2004 r.
Wartoæ
29826
3365,3
113

Polska =100

1999-2004
Zmiana w pkt. proc.
wzgl. redniej krajowej

Lokata

9,5
8,8
92,6

2
3
9

x
0
2,3

Zmiana
lokaty
x
0
2

57,3

93,2

11

0,2

0

22256

104,2

3

-1,0

0

4,8
34,3
45,9
15,0
3800
111
2,66
5,8
360
57,2

165,5
113,6
90,9
91,5
120,4
82,0
103,8
101,0
110,7
104,6

4
2
13
14
2
5
8
5
2
2

2,1
4,5
-0,6
2,7
17,5
9,9
-14,5
1,0
7,4
2,4

0
2
0
0
1
1
-4
1
4
3

56,0

97,4

11

-2,7

-3

15,9
2095
31,0

84
92,2
95,3

14
6
9

3,5
-1,0
-1,0

-1
0
-1

* w 2003 r.
** nie uwzglêdniono zmian metodologii obliczania pracuj¹cych w rolnictwie od 2002 r.
*** zmiany w latach 2001-2004
**** im wy¿sza lokata tym gorsza pozycja województwa (wskaniki zjawisk negatywnych)
ród³o: GUS

16. Województwo zachodniopomorskie
Województwo zachodniopomorskie po³o¿one jest w pó³nocno-zachodniej
czêci kraju i obejmuje tereny dolnej Odry, wybrze¿a ba³tyckiego oraz rozleg³ego
pojezierza. Z racji po³o¿enia przy granicy z Niemcami, zw³aszcza stolica regionu,
Szczecin, jest dobrze skomunikowany z Berlinem i Rostockiem (lepiej, ni¿
z reszt¹ kraju). Porty szczeciñski i winoujski nale¿¹ do najwa¿niejszych zespo³ów
portowych Ba³tyku.

Region dobrze
skomunikowany
z Berlinem

Województwo zachodniopomorskie obejmuje powierzchniê 22896 km2,
co czyni je pi¹tym co do wielkoci w kraju. Zamieszkuje je stosunkowa ma³a
liczba mieszkañców: 1,7 mln (11 lokata). Wskanik urbanizacji wynosi 69,3%,
co plasuje województwo na wysokiej 3. pozycji. Stolica województwa liczy
412 tysiêcy mieszkañców.
Wielkoci PKB na mieszkañca w województwie zachodniopomorskim wynosi
20,4 tys. z³, (szóste miejsce w kraju). Przeciêtne wynagrodzenie miesiêczne
wynosi 2069 z³, co daje siódm¹ pozycjê w Polsce.
Na wartoæ dodan¹ województwa zachodniopomorskiego sk³adaj¹ siê g³ównie
us³ugi rynkowe (54,0% WDB, co daje wysok¹ drug¹ pozycjê) oraz s³abo rozwiniêty
przemys³ i budownictwo (24,3%; piêtnaste miejsce w kraju).
W us³ugach nierynkowych powstaje relatywnie niewielka czêæ (18,3%)
regionalnej WDB, natomiast w rolnictwie WDB wynosi 3,5% (miejsce ósme).
Nowoczesnoæ przemys³u mierzona automatyzacj¹ linii w przeliczeniu
na liczbê, mieszkañców daje zachodniopomorskiemu 13. pozycjê, jednak¿e
z tendencj¹ wzrostow¹ (o 2,8 punktu procentowego w omawianym okresie).
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Województwo zachodniopomorskie plasuje siê na szóstym miejscu pod
wzglêdem nak³adów inwestycyjnych na mieszkañca (2,9 tys. z³), przy czym
nak³ady te znacz¹co wzros³y (o 12,4 punktu). Pod wzglêdem nak³adów na sferê
badawczo-rozwojow¹ sytuacja jest mniej korzystna (37,9 z³ na mieszkañca),
co daje pozycjê trzynast¹ z tendencj¹ wyranie spadkow¹ (o 5,6% punktu).
Problemem s¹
obszary
popegeerowskie
o wysokim
bezrobociu
strukturalnym

Doæ korzystnie (4. miejsce) lokuje siê województwo, jeli chodzi o nasycenie
spó³kami prawa handlowego. Na tysi¹c ludnoci pracuje niewiele, bo 280,9 osób
(13. pozycja, z nieznaczn¹ tendencj¹ poprawy: 1,2 pkt.). Wartoci wskanika
aktywnoci zawodowej (54,3%, dziewi¹te miejsce, z nieznaczn¹ tendencj¹
wzrostow¹) oraz wskanika obci¹¿enia ekonomicznego (53,7%)  sytuuje
zachodniopomorskie na przedostatnim miejscu w kraju. Zjawiska te odzwierciedlaj¹ siê tak¿e w sferze bezrobocia, którego stopa wynosi 27,5%, jednak¿e
nale¿y mieæ wiadomoæ, ¿e na licznych w regionie, acz s³abo zamieszka³ych,
obszarach popegeerowskich bezrobocie ma wymiar strukturalny i obarczone
jest wieloma negatywnymi skutkami w sferze spo³ecznej.
Obszary chronione stanowi¹ nieco ponad 20% powierzchni, co sytuuje
województwo na 14. miejscu w kraju. Region dysponuje znacz¹cymi
i zró¿nicowanymi walorami przyrodniczymi oraz zabytkami historii,
przyci¹gaj¹cymi turystów zw³aszcza na obszary granicz¹ce z Niemcami
(w tym do Szczecina) i nad morze, gdzie te¿ stosunkowo dobrze jest rozwiniêta
infrastruktura komunikacyjna i turystyczna. Problemem po³udniowowschodniej czêci zachodniopomorskiego jest jej peryferyjny charakter wobec
Szczecina i innych aglomeracji kraju i systemów transportowych.
Tabela 16. Ogólna charakterystyka województwa (2004 r. )
Zachodniopomorskie
Powierzchnia w km2
Ludnoæ w tys.
Gêstoæ zaludnienia (os./km2)
Wskanik urbanizacji (liczba ludnoci w miastach
do ludnoci ogó³em) w %
PKB na mieszkañca w z³*
Wartoæ dodana brutto* w:
- rolnictwie w %
- przemyle i budownictwie w %
- us³ugach rynkowych w %
- us³ugach nierynkowych w %
Nak³ady inwestycyjne na mieszkañca w z³
Nak³ady na dzia³alnoæ B+R na mieszkañca w z³
Automatyczne linie przemys³owe na 10 tys. mieszkañców
Spó³ki prawa handlowego na 1 tys. mieszkañców
Pracuj¹cy na 1 tys. ludnoci**
Wspó³czynnik aktywnoci zawodowej*** w %
Wskanik obci¹¿enia ekonomicznego (ludnoæ w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym)****
Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w XII)****
Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w z³
Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w %

2004 r.
Wartoæ

Polska =100

22897
1694,9
74

7,3
4,4
60,7

1999-2004
Zmiana w pkt. proc.
wzgl. redniej krajowej

Lokata
5
11
13

x
0
0

69,3

112,7

3

-0,1

0

20357

95,3

6

-4,8

0

3,5
24,3
54,0
18,3
2903
38
1,82
6,2
281
54,3

120,7
80,5
106,9
111,6
92,0
28,0
71,1
108,3
86,4
99,3

8
15
2
8
6
13
13
4
13
9

6,1
-10,8
3,8
4,1
12,4
-5,6
2,8
-4,2
1,2
1,2

1
-2
0
3
3
-1
-1
-1
2
2

53,7

93,4

15

-0,1

0

27,5
2069
20,7

145
91,0
63,6

2
7
14

6,6
-2,3
1,6

0
-2
0

* w 2003 r.
** nie uwzglêdniono zmian metodologii obliczania pracuj¹cych w rolnictwie od 2002 r.
*** zmiany w latach 2001-2004
**** im wy¿sza lokata tym gorsza pozycja województwa (wskaniki zjawisk negatywnych)
ród³o: GUS
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x
0
-0,8

Zmiana
lokaty
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61,7
19169
4,1
30,7
47,8
17,4
2254
58
2,24
4,3
310
56,3
56,8
23,6
1988
32,4

71,0
21986
2,1
33,6
47,7
16,6
3597
100
2,72
6,2
303
53,5
53,6
22,4
2220
18,1

Dolnol¹skie

17970
2068,3
115

Kujawsko-pomorskie

19948
2893,1
145

62,9
17,8
2000
22,8

1,51
3,1
332
57,2

5,3
24,6
47,0
23,1
1848
77

46,7
15019

25114
2185,2
87

Lubelskie

ród³o: GUS

**** im wy¿sza lokata tym gorsza pozycja województwa (wskaniki zjawisk negatywnych)

*** zmiany w latach 2001-2004

54,3
25,6
1968
39,3

3,22
5,8
280
54,8

2,0
30,6
48,8
18,6
2728
23

64,2
18396

13989
1009,2
72

** nie uwzglêdniono zmian metodologii obliczania pracuj¹cych w rolnictwie od 2002 r.

* w 2003 r.



Spó³ki prawa handlowego na 1 tys. mieszkañców
Pracuj¹cy na 1 tys. ludnoci**
Wspó³czynnik aktywnoci zawodowej*** w %
Wskanik obci¹¿enia ekonomicznego (ludnoæ
w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku
produkcyjnym)****
Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w XII)****
Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w z³
Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w %

- us³ugach nierynkowych w %
Nak³ady inwestycyjne na mieszkañca w z³
Nak³ady na dzia³alnoæ B+R na mieszkañca w z³
Automatyczne linie przemys³owe na 10 tys.
mieszkañców

Powierzchnia w km2
Ludnoæ w tys.
Gêstoæ zaludnienia (os./km2)
Wskanik urbanizacji (liczba ludnoci w miastach
do ludnoci ogó³em) w %
PKB na mieszkañca w z³*
Wartoæ dodana brutto* w:
- rolnictwie w %
- przemyle i budownictwie w %
- us³ugach rynkowych w %

Lubuskie

Tabela 17. Ogólna charakterystyka województw (2004 r.)

£ódzkie
57,5
19,5
1993
16,4

2,18
4,2
343
55,0

2,7
32,4
47,8
17,1
2803
116

64,7
19498

18219
2587,7
142

Ma³opolskie
60,7
15,0
2098
58,9

2,78
4,7
310
56,9

2,1
29,5
50,2
18,3
2821
198

49,7
18522

15190
3260,2
215

Mazowieckie
58,4
14,7
2910
29,6

3,21
11,7
394
55,8

2,5
23,5
61,0
13,0
5309
440

64,7
32722

35566
5146,0
145

Opolskie
56,0
20,0
2068
27,1

1,58
4,1
277
52,3

4,2
32,5
43,8
19,5
2212
28

52,7
17173

9412
1051,5
112

Podkarpackie
62,9
19,1
1941
47,5

3,04
2,7
303
53,8

2,3
33,2
43,7
20,8
2345
50

40,5
15436

17844
2098,0
118

Podlaskie
63,7
16,1
2005
31,9

1,51
2,9
323
55,8

6,2
25,1
46,3
22,5
2320
43

59,1
16105

20187
1202,4
60

Pomorskie
56,5
21,4
2231
32,6

2,39
7,8
299
53,3

2,3
30,6
50,4
16,6
3042
113

67,5
20929

18293
2194,0
120

l¹skie
53,7
16,9
2345
22,0

2,85
5,2
317
51,2

1,0
38,4
47,5
13,0
3050
86

78,8
23718

12331
4700,8
381

wiêtokrzyskie
61,5
22,0
1992
61,9

2,85
3,0
333
52,7

5,8
30,0
44,6
19,5
2325
14

45,5
16911

11708
1288,7
110

Warmiñsko-mazurskie
57,6
29,2
1967
46,2

2,53
3,5
271
53,5

4,4
28,2
46,3
21,1
2165
39

60,1
16504

24192
1428,7
59

Wielkopolskie
56,0
15,9
2095
31,0

2,66
5,8
360
57,2

4,8
34,3
45,9
15,0
3800
111

57,3
22256

29826
3365,3
113

53,7
27,5
2069
20,7

1,82
6,2
281
54,3

3,5
24,3
54,0
18,3
2903
38

69,3
20357

22896
1694,9
74

Zachodniopomorskie
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Eksperci naukowi oraz pracownicy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
uczestnicz¹cy w opracowaniu Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015:
Wojciech
Jacek
Micha³
Renata
Tadeusz
Halina
Gra¿yna
Grzegorz
Jaros³aw
Beata
Maciej
Tomasz
Bohdan
£ukasz
Jan
Ewa
Dorota
Andrzej
Andrzej
Marek
Jerzy
Stanis³aw
Agata
Jaros³aw
Adam
Witold
Irena
Józef
Krzysztof
Eugeniusz
Pawe³
Gra¿yna
Julita
Stanis³aw
Jacek
Marzena
Tadeusz
Piotr
Ewa
Agata
Jan Jakub
Janusz
Iga
Piotr

Arkuszewski
Bia³ek
Boni
Calak
Chrocicki
Dmochowska
Gêsicka
Gorzelak
Górniak
Grabowska
Grabowski
Grosse
Gruchman
Hardt
Herbst
Lasecka-Weso³owska
Kalinin
Kassenberg
Klasik
Kozak
Kwieciñski
Mazur
Mê¿yñska
Morawski
Oleksiuk
Or³owski
Pietrzyk
P³oskonka
Rybiñski
Sadowski
Samecki
Sas
Sekular
Sudak
Szlachta
Tilzen
Truskolaski
Tutak
Wiêckowska
Woniak
Wygnañski
Zaleski
Zupok-Gierwatowska
¯uber
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