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1
– instytucje, cele,

instrumenty i zakres

Artykuł przedstawia rozwój polityki regionalnej w Zjednoczonym Królestwie od jej
genezy i podjeþcia pierwszych kroków na rzecz zmniejszenia bezrobocia w niektórych
regionach � datowanych na koniec lat 20. XX w., azú do poczaþtku XXI stulecia. Rozwazúania
koncentrujaþ sieþ na przesłankach interwencji państwa w sfereþ rozwoju regionalnego, jej
celach, zakresie i stosowanych instrumentach oraz instytucjach odgrywajaþcych najwazúniejszaþ
roleþ w tym obszarze. Ulegajaþ one interesujaþcym zmianom wraz z przejeþciem władzy przez
kolejne rzaþdy Partii Konserwatywnej lub Partii Pracy oraz w wyniku przyłaþczenia do
Jednolitego Rynku. Na zakończenie autorka przedstawia najwazúniejsze wnioski, które swaþ
puenteþ majaþ w przyszłości tej polityki.

1. Geneza i poczaþtki interwencji państwa w procesy rozwoju regionów

Zjednoczone Królestwo posiada najdłuzúsze tradycje oraz najszerszy zakres
planowania i oddziaływania państwa na rzecz rozwoju regionalnego wśród
krajów Europy Zachodniej. Głównaþ przesłankaþ podjeþcia interwencji państwa
w sprawy rozwoju regionów jak równiezú myślaþprzewodniaþ późniejszej polityki
regionalnej było daþzúenie do redukcji dysproporcji regionalnych w poziomie
bezrobocia. Chociazú mieþdzy poszczególnymi czeþściami Zjednoczonego Króles-
twa zauwazúalne saþ rózúnice we wdrazúaniu polityk i w systemach planowania,
na co wpływajaþ zarówno uwarunkowania historyczne, jak i posteþpujaþcy proces
decentralizacji, to polityka regionalna pozostaje nadal scentralizowana.

Dziewieþtnastowieczna industrializacja w Wielkiej Brytanii prowadziła do
koncentracji przemysłu i ludności w centralnej Szkocji, południowej Walii,
południowym Lancashire, wschodnim i zachodnim Midlands, zachodnim York-
shire i na północno-wschodnim wybrzezúu, które oprócz górnictwa weþglowego
specjalizowały sieþ w wydobyciu i produkcji zúelaza i stali, przemyśle stocz-
niowym, przemyśle włókienniczym oraz w budownictwie przemysłowym.
Rozwój tych obszarów miał równowazúyć pozycjeþ Londynu, który stanowił nie

1 Powszechnie stosowana w naszym kraju nazwa obejmuje w istocie tylko czeþść Zjed-
noczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzaþ:
Anglia, Szkocja i Walia. W artykule mowa jest o całym Zjednoczonym Królestwie.



tylko centrum zúycia politycznego, lecz takzúe i gospodarczego. Pełniaþc specy-
ficzne funkcje jako stolica i beþdaþc najwieþkszym portem w kraju, stał sieþ
dominujaþcym centrum przemysłowym i handlowym. Jednak bliskość i łatwość
pozyskania surowców naturalnych zaczeþły usteþpować pola dosteþpności do
chłonnych lub wyspecjalizowanych rynków zbytu oraz do dostawców dóbr
i usług niezbeþdnych do coraz bardziej skomplikowanej produkcji. Dosteþpność
ta jest zdeterminowana przez infrastruktureþ transportowaþ i nowe środki trans-
portu, która to dziedzina zaczynała sieþ wówczas dynamicznie rozwijać. Do
wazúnych czynników, decydujaþcych o atrakcyjności regionu i lokalizacji dwu-
dziestowiecznej produkcji przemysłowej, nalezúy zaliczyć równiezú istnienie
odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, rózúnorodność naturalnych
udogodnień oraz rosnaþcaþ roleþ innowacji i przedsieþbiorczości. Zarówno udogod-
nienia transportowe, jak i inne z wyzúej wymienionych, były skoncentrowane
w południowej Anglii, a zwłaszcza na obszarze Wielkiego Londynu i Zachod-
niego Midlands. Przyczyniły sieþ one do lokalizacji na tych obszarach nowo-
czesnych wówczas przemysłów (m.in. chemicznego, samochodowego, lot-
niczego czy inzúynierii elektrycznej). Dzieþki temu istniały tam lepsze mozúliwo-
ści zatrudnienia, co z kolei wpływało na rozmieszczenie ludności i jej migracje
z obszarów zdominowanych przez tradycyjny przemysł do Londynu i Midlands
(Manners i in. 1972, s. 5 i nast.).

Panujaþca w XIX i na poczaþtku XX w. doktryna nieinterwencji państwa
w procesy gospodarcze opierała sieþ na załozúeniu, zúe wzrost gospodarczy
zostaje niejako automatycznie transmitowany poprzez gospodarkeþ zarówno
w ujeþciu sektorowym, jak i przestrzennym. Zgodnie z tym podejściem, roz-
wojowe przemysły przyciaþgajaþ pracowników, którzy w poszukiwaniu lepszych
warunków zatrudnienia migrujaþ z obszarów schyłkowych. Jednak w praktyce
w niektórych regionach nasteþpowała koncentracja niekorzystnych zjawisk.
Pogłeþbiało sieþ w szczególności bezrobocie i zrózúnicowanie w przestrzennym
rozwoju regionów. Przełomowym momentem dla podjeþcia interwencji państwa
w sfereþ gospodarki stał sieþ Wielki Kryzys.

Narodziny polityki regionalnej w Wielkiej Brytanii wiaþzúaþ sieþ z działaniami
państwa na rzecz ograniczania wysokiego bezrobocia, które pod koniec lat
20. XX w. dotkneþło szczególnie te regiony, gdzie koncentrował sieþ tradycyjny
przemysł i gdzie nastaþpiło załamanie dotychczas wiodaþcych w eksporcie
branzú. Ministerstwo Pracy utworzyło w 1928 r. Biuro ds. Przemieszczania
Pracowników Przemysłowych (Industrial Transference Board), którego celem
było ułatwienie, głównie przez wsparcie finansowe, przenoszenia pracowników
(w szczególności górników) z terenów, gdzie nie mogli znaleźć zatrudnienia2.
Jednak poczaþtkowe sukcesy tej instytucji, która udzielała wsparcia około
20 tys. pracowników rocznie (co oznaczało pomoc dla 200 tys. ludzi do
1938 r.), wobec ogromnej skali problemu, dotykajaþcego w 1933 r. około 3 mln

2 Niektórzy autorzy uwazúajaþ ten fakt i rok 1928 za poczaþtek polityki regionalnej w Wielkiej
Brytanii. Por. Armstrong, Taylor 2000, s. 214.
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ludzi, nie wpłyneþły zasadniczo na zmniejszenie regionalnych dysproporcji
w poziomie bezrobocia (Armstrong, Taylor 2000, s. 214). Działalność Biura
stanowi zatem preludium do szerszej interwencji państwa w sprawy rozwoju
regionów.

Najwyzúsze stopy bezrobocia odnotowano wówczas w Walii (w 1933 r.
sieþgała ona 37,8%), Szkocji (30,2%), Północnej Irlandii (28,9) i Północnej
Anglii (North East � 29,8% i North West � 25,7%)3. Panujaþce w tych regionach
niekorzystne warunki społeczne i gospodarcze, wywołane przez Wielki Kryzys,
który przyjaþł tam postać strukturalnaþ i chronicznaþ, nakłoniły rzaþd do wydania
w 1934 r. i 1937 r. Special Areas (Development and Improvement) Act oraz
wyznaczenia dwóch komisarzy sprawujaþcych pieczeþ interwencjaþ państwa na
tych obszarach4. Ich zadaniem było kierowanie działalności inwestycyjnej,
głównie z obszarów południowej i środkowej Anglii, na wyznaczone obszary
specjalne. Dysponowali oni jednak zbyt skromnymi środkami przeznaczonymi
przez rzaþd na wsparcie przemysłu i niewielkimi mozúliwościami oddziaływania
na inwestorów. Mimo utworzenia w 1936 r. Stowarzyszenia Rekonstrukcji
Obszarów Specjalnych (Special Areas Reconstruction Association), którego
zadaniem było przygotowanie terenów i pomoc finansowa na rzecz firm
prywatnych podejmujaþcych inwestycje na tych obszarach, a takzúe mimo zwieþk-
szenia od 1937 r. pomocy finansowej oraz zapewnienia im udogodnień podat-
kowych i kredytowych, działalność komisarzy na obszarach specjalnych przy-
czyniła sieþ do utworzenia jedynie 12 tys. nowych miejsc pracy i poddawana
była wielostronnej krytyce (Winiarski 1976, s. 52�53).

Brak równowagi w strukturze przestrzennej gospodarki, przejawiajaþcy sieþ
w istnieniu regionów dotknieþtych stagnacjaþ, pogłeþbiały narastajaþce problemy
obszarów �przeinwestowanych�, głównie wielkich konurbacji przemysłowych.
Komisja Królewska, badajaþca rozmieszczenie ludności zatrudnionej w przemy-
śle, w swoim opublikowanym w 1940 r. raporcie � znanym jako Raport
Barlowa � wskazała na negatywne nasteþpstwa ekonomiczne i społeczne oraz
strategiczne takiej koncentracji przemysłu. Postulowała zatem powołanie spec-
jalnych władz państwowych ds. planowania, nie tylko w celu równowazúenia
mieþdzyregionalnego rozmieszczenia przemysłu, lecz takzúe podjeþcia działań
deglomeracyjnych i wewnaþtrzregionalnej dekoncentracji ludności i przemysłu
z zatłoczonych i niesprawnych metropolii5.

3 Podane stopy bezrobocia stanowiaþ procentowy udział liczby osób posiadajaþcych ubez-
pieczenie i nieubezpieczonych zarejestrowanych jako bezrobotne, w liczbie ubezpieczonych
pracowników w wieku od 16 do 64 lat, co nie w pełni odzwierciedla problem bezrobocia
w odniesieniu do całej siły roboczej. Zob. Armstrong, Taylor 2000, s. 215.

4 Wydanie tych dokumentów i nadanie interwencjonizmowi państwowemu wymiaru regional-
nego uznaje sieþ powszechnie za moment narodzin polityki regionalnej w Wielkiej Brytanii. Por.
Winiarski 1976, s. 51�52.

5 Raport ten stał sieþ inspiracjaþ dla opracowania dwóch planów regionalnych: hrabstwa
Londynu (1943 r.) i Londynu (1944 r.), które przyczyniły sieþ do ograniczenia zniszczeń tego
miasta w czasie II wojny światowej.
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Zgodnie z zaleceniami Raportu Barlowa utworzono Ministerstwo Planowania
Miast i Obszarów Wiejskich (Ministry of Town and Country Planning
� 1943 r.), którego kompetencje zostały jednak ograniczone do planowania
przestrzennego głównie w aspekcie zagospodarowania terenów i odbudowy
miast. Natomiast Urzaþd ds. Handlu (Board of Trade) przejaþł w 1945 r. od-
powiedzialność za lokalizacjeþ przemysłu, co prowadziło do dualizmu, który
(w zmodyfikowanej formie) �prześladował� planowanie regionalne w Anglii
do końca XX wieku (Balchin i in. 1989, s. 92�98).

2. Opozycyjne podejścia Partii Pracy i Partii Konserwatywnej do zakresu,
celów i instrumentów polityki regionalnej

Powojenne ozúywienie polityki regionalnej i wzrost interwencjonizmu pań-
stwowego w regionach wywołało opublikowanie, jeszcze w 1944 r., Białej
Ksieþgi dotyczaþcej polityki zatrudnienia (Employment Policy), która analizowała
rozmieszczenie przemysłu i zasobów pracy oraz nakłaniała, w myśl poglaþdów
Keynesa, do bezpośredniego zaangazúowania rzaþdu w tworzenie miejsc pracy
w działalności produkcyjnej. Dzieþki zabiegom ówczesnego rzaþdu Partii Pracy
wydano ustaweþ o rozmieszczeniu przemysłu (Distribution of Industry Act
� 1945 r.), w której wprowadzono pojeþcie obszarów rozwojowych (development
areas) � rozszerzajaþc terytorialny zasieþg interwencji i wachlarz stosowanych
instrumentów. Polityka regionalna lat 1945�1950 została zdominowana przez
system kontroli państwa stosowany wobec lokalizacji inwestycji, a polegajaþcy
na wydawaniu licencji budowlanych i przyznawaniu certyfikatów na rozwój
działalności przemysłowej (Industrial Development Certificate � IDC). Miały
one ograniczać budoweþ nowych fabryk w stosunkowo lepiej rozwinieþtym
Midlands i na Południowym Wschodzie, a z drugiej strony zacheþcać do
inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach rozwojowych.
Temu celowi słuzúył takzúe rzaþdowy program budowy fabryk (Government
Advances Factories) i rekultywacja zniszczonych terenów oraz kredyty i dotacje
dla inwestorów. W 1947 r. wprowadzono ponadto kompleksowe prawodawstwo
(Town and Country Planning Act) tworzaþce podstawowe zasady systemu
planowania narodowego: planów rozwojowych i kontroli rozwoju oraz ich
nadzoru przez rzaþd centralny, które zostały podtrzymane równiezú w później-
szych aktach z 1968 i 1991 roku6.

Osłabienie w latach 1947�1950 aktywności polityki regionalnej � co prze-
jawiało sieþ w ograniczaniu wydatków rzaþdowych na rzecz budownictwa prze-
mysłowego � wiaþzało sieþ z powstaniem napieþć w bilansie płatniczym. Nato-
miast rok 1951 przyniósł zmianeþ gabinetu, na czele którego stanaþł Churchill
� zagorzały przeciwnik interwencjonizmu państwowego i planowania na jakim-

6 Chociazú podstawy prawne planowania w Anglii majaþ długaþ historieþ, która sieþga aktów
prawnych wydanych w latach 1909, 1919 i 1932, jednak prawodastwo to skupia sieþ dotychczas
na kontroli rozwoju tylko pewnych obszarów. Zob. Balchin i in. 1999, s. 89�90.
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kolwiek poziomie przestrzennym. W polityce regionalnej nastaþpił impas,
który został przerwany w 1958 r. (paradoksalnie) recesjaþ, najsilniej dotykajaþcaþ
tradycyjnie obszary o niekorzystnych uwarunkowaniach7.

Prawdziwy zwrot w polityce regionalnej nastaþpił na poczaþtku lat 60., co
zbiegało sieþ ze wzrostem zainteresowania jej ekonomicznymi aspektami.
Porównanie powojennego wzrostu gospodarczego w Wielkiej Brytanii z innymi
uprzemysłowionymi państwami wypadało niezbyt korzystnie dla tej pierwszej.
Utworzona w 1961 r. Narodowa Rada ds. Rozwoju Ekonomicznego (National
Economic Development Council) zaproponowała zmianeþ podejścia do regio-
nów uznawanych dotychczas za problemowe, określajaþc je jako obszary sku-
piajaþce zasoby i rezerwy, których uruchomienie przyczyniłoby sieþ do wzrostu
ogólnego zatrudnienia i wzrostu gospodarczego kraju. Tym samym polityka
regionalna postrzegana dotychczas w kategoriach społecznych, jako sposób
łagodzenia regionalnych dysproporcji w mozúliwościach zatrudnienia i docho-
dach ich mieszkańców, stała sieþ pomocna w osiaþganiu celów makroekonomicz-
nych. Dodatkowym impulsem dla ozúywienia polityki regionalnej i planowania
regionalnego był nadmierny wzrost konurbacji londyńskiej i zwiaþzane z nim
rosnaþce koszty zewneþtrzne, które towarzyszyły tak duzúej koncentracji ludności
i przemysłu8.

Powrót w 1964 r. rzaþdu laburzystów oznaczał ponowny wzrost interwenc-
jonizmu państwowego w sprawy rozwoju regionalnego. Nastaþpiło ozúywienie
w planowaniu regionalnym i narodowym. Zdefiniowano sześć regionów pla-
nowania gospodarczego, w których utworzono Regionalne Rady Planowania
Gospodarczego (Regional Economic Planning Councils � REPCs) i Regionalne
Urzeþdy Planowania Gospodarczego (Regional Economic Planning
Boards � REPBs), pozostajaþce pod kontrolaþ nowo powołanego resortu spraw
gospodarczych (Department of Economic Affairs � DEAs). W skład Rad
wchodzili przedstawiciele biznesu i stowarzyszeń gospodarczych, nauki oraz
władz lokalnych mianowani przez rzaþd. Pełniły one funkcje doradcze w za-
kresie planowania regionalnego i wdrazúania w zúycie planów regionalnych.
Biura tworzyli natomiast urzeþdnicy reprezentujaþcy lokalnaþ administracjeþ, którzy
współpracowali z REPCs w opracowywaniu planów regionalnych i oferowali
doradztwo w zakresie regionalnych implikacji polityki gospodarczej prowa-
dzonej w skali kraju. W 1965 r. opracowano równiezú brytyjski plan narodowy,

7 W zwiaþzku z narastajaþcym tam bezrobociem wydano wówczas nowe ustawy: o rozmiesz-
czeniu przemysłu (Distribution of Industry � Industrial Finance � Act z 1958 r.) i o zatrudnieniu
miejscowym (Local Employment Act z 1960 r.). Za: Winiarski 1976, s. 55�56.

8 Wielki Londyn obejmował wówczas obszar o powierzchni 620 mil2 i był zamieszkany
przez blisko 8 mln ludzi. Nie posiadał jednak wybieralnych władz odpowiedzialnych m.in. za
jego rozwój. Dlatego na mocy London Government Act z 1963 r. utworzono Radeþ Wielkiego
Londynu (Greater London Council), która posiadała uprawnienia podatkowe, planistyczne oraz
w zakresie tworzenia prawa miejscowego, transportu publicznego, budownictwa mieszkaniowego,
pogotowia i strazúy pozúarnej. Na podstawie opracowanych przez Radeþ planów strategicznych
nowo powołane 32 okreþgi wyborcze Londynu przygotowywały własne plany lokalne i dostarczały
inne usługi lokalne.
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który nie odegrał jednak powazúniejszej roli (Winiarski 1976, s. 58). Na po-
czaþtku lat 70. zniesiono DEAs i REPBs oraz ograniczono funkcje REPCs,
powierzajaþc odpowiedzialność za Rady resortowi środowiska. Tymczasem
sprawy rozwoju regionalnego pozostawały w gestii Ministerstwa Handlu
i Przemysłu (Department of Trade and Industry � przekształconego nieco
w porównaniu z powstałym na poczaþtku lat 60. resortem przemysłu, handlu
i rozwoju regionalnego), co nie przyczyniło sieþ do integracji planowania
przestrzennego i regionalnego.

Wydatki rzaþdowe na politykeþ regionalnaþ podlegajaþ fluktuacjom, czego
najlepszym odzwierciedleniem jest pomoc dla regionów przemysłowych
(por. ryc. 1).

Poczaþwszy od połowy lat 60., azú do późnych lat 70. nastaþpił ich znaczny
wzrost. W latach 60. ograniczano stosowanie certyfikatów IDC, co zostało
uzupełnione przez hojne dotacje na rozbudoweþ oraz zrózúnicowane regionalnie
rozmaite zacheþty inwestycyjne, które poczaþtkowo przybrały formeþ głównie
ulg podatkowych, a nasteþpnie dotacji inwestycyjnych.

Ryc. 1. Wydatki rz¹dowe na wsparcie regionów przemys³owych w Wielkiej Brytanii, w latach
1960/61 oraz 1995/96
�ród³o: Taylor, Wren 1997, s. 841.
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W 1966 r. nastaþpiło geograficzne rozszerzenie obszarów rozwojowych (obe-
jmujaþcych około 20% ludności pracujaþcej), a w roku nasteþpnym wyrózúnienie
w ich ramach specjalnych obszarów rozwojowych (special development areas)
o szczególnie wysokim poziomie bezrobocia. Zmianom tym towarzyszyło
wprowadzenie subsydiowania zatrudnienia (w postaci Regional Employment
Premium). Chociazú objeþcie steru rzaþdzenia w 1970 r. przez konserwatystów
ograniczyło nieco aktywność polityki regionalnej oraz � jak wcześniej juzú
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wspomniano � przyczyniło sieþ do rozwiaþzania niektórych instytucji planis-
tycznych, to jednak recesja i towarzyszaþcy jej gwałtowny wzrost bezrobocia
wymogły oddziaływanie władz publicznych w kierunku pobudzania inwestycji
i koniunktury. Wraz z przejeþciem władzy (w 1974 r.) przez Partieþ Pracy
ponownie zaczeþła sieþ umacniać polityka regionalna oraz planowanie regionalne
i lokalne.

W latach 70. zwieþkszono powierzchnieþ obszarów wymagajaþcych wsparcia
o nowe regiony o średnim poziomie rozwoju (intermediate areas), obejmujaþc
nimi łaþcznie około 50% pracujaþcej ludności Zjednoczonego Królestwa. Obok
dalszego subsydiowania zatrudnienia wprowadzono takzúe dotacje na rozwój
regionalny (Regional Development Grants � RDGs) i selektywnaþ pomoc dla
regionów (Regional Selective Assistance � RSA), których głównym celem
było przyciaþganie na obszary problemowe inwestycji zagranicznych i krajo-
wych. Równocześnie przystaþpienie do Wspólnego Rynku oznaczało zakwali-
fikowanie obszarów rozwojowych jako uprawnionych do otrzymania pomocy
finansowej ze wspólnotowych instrumentów finansowych9.

Wówczas odzúyły równiezú daþzúenia do decentralizacji10 i w 1976 r. utworzono
pierwsze agencje na rzecz rozwoju na poziomie regionalnym, a mianowicie
Szkockaþ Agencjeþ Rozwoju i Walijskaþ Agencjeþ Rozwoju. Wspierały one m.in.
rozwój lokalnej przedsieþbiorczości, rekultywacjeþ obszarów odpływowych,
ochroneþ środowiska czy przekształcenia w przemyśle oraz rozbudoweþ i ad-
ministracjeþ dzielnic przemysłowych (w przypadku Szkockiej Agencji Rozwoju).
Rok później utworzono równiezú Biuro na rzecz rolniczej Walii (Board for
Rural Wales � BRW), które działało na wzór szkockiego biura rozwoju
obszarów górskich i wyspiarskich (Highlands and Islands Development Board
� HIDB), utworzonego w 1965 r. i beþdaþcego pionierem wielu późniejszych
agencji (szerzej: Hughes 1998, s. 615�626). Zadaniem BRW było zdywer-
syfikowanie bazy ekonomicznej na obszarach rolniczych i turystycznych.

W 1979 r. powrócił rzaþd konserwatystów na czele z M. Thatcher, która była
zagorzałaþ zwolenniczkaþ wolnego rynku i równie wielkaþ przeciwniczkaþ plano-
wania. Natychmiast tezú zniesiono regionalne rady planowania gospodarczego
(REPCs) oraz zredukowano ograniczenia w lokalizacji przemysłu, a tym
samym bariery rozwoju Południowego Wschodu i Midlands. Jednak wzrost
zainteresowania w latach 80. dysproporcjami wewnaþtrzregionalnymi, ochronaþ
środowiska naturalnego, rozluźnienie kontroli nad rozwojem budownictwa na

9 Wielka Brytania stała sieþ juzú w 1974 r. odbiorcaþ około 1/3 alokacji z Europejskiego
Funduszu Społecznego; jej obszary wiejskie otrzymały wsparcie w ramach Sekcji Orientacji
Funduszu Rolnego, a regiony uzalezúnione od weþgla i stali � z Europejskiej Wspólnoty Weþgla
i Stali; od 1973 r. uruchomiono równiezú dla niej pozúyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
a nasteþpnie utworzono Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

10 Wiaþzały sieþ one z kolejnymi raportami Komisji Królewskiej z 1969 r. i 1973 r. postulujaþ-
cymi powołanie rad regionalnych w Anglii czy utworzenie Zgromadzenia Szkocji, odpowiedzial-
nych m.in. za planowanie regionalne i strategiczne kwestie. Zostały one jednak odrzucone przez
rzaþd konserwatystów, który zamiast tego dokonał zmian w systemie władz lokalnych (Local
Government Act z 1972 r.).
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obszarach wiejskich na Południowym Wschodzie i wzrost zatłoczenia konur-
bacji londyńskiej, a ponadto wpływ tunelu La Manche oraz Jednolitego Rynku
spowodowały, zúe planowanie regionalne stało sieþ politycznaþ koniecznościaþ
(Balchin i in. 1999, s. 95).

Zerwano z popieranym przez laburzystów modelem państwa opiekuńczego
i gospodarki opartej na znaczaþcym udziale sektora państwowego. Ograniczano
wydatki publiczne, konsekwentnie prowadzono politykeþ deflacyjnaþ i podjeþto
szeroko zakrojony proces modernizacji i restrukturyzacji przemysłu, co stano-
wiło podstawy dla późniejszego szybkiego wzrostu gospodarczego. Tym sa-
mym odrzucono poglaþd, izú za pośrednictwem polityki regionalnej nastaþpi
wzrost zatrudnienia i dochodów. Była ona postrzegana raczej jako �gra o sumie
zerowej� (w której miejsca pracy tworzone na obszarach wymagajaþcych wspar-
cia zasteþpowały nowe miejsca w innych regionach) lub nawet jako �gra
o wyniku ujemnym� (nakłaniajaþc firmy do niekorzystnej lokalizacji; Taylor,
Wren 1997, s. 838). Odzwierciedleniem tego było znaczne ograniczenie prze-
strzennego zasieþgu pomocy11 i jej wielkości (por. ryc. 1) oraz stosowanie
instrumentów majaþcych na celu popraweþ efektywności jakiejkolwiek pomocy.
Dotychczasowe przyczyny niepowodzeń w pobudzaniu rozwoju upatrywano
w niskiej aktywności gospodarczej na obszarach problemowych. Biała Ksieþga
opublikowana w 1988 r. (The Department for Enterprise) postulowała przede
wszystkim podniesienie ich konkurencyjności i zniesienie wszelkich barier
(zarówno lokalizacyjnych, jak i biurokratycznych) dla rozwoju przedsieþbior-
czości, w szczególności sektora lokalnych przedsieþbiorstw, oraz pobudzanie
samopomocy i oddolnego rozwoju. W praktyce nastaþpiła zmiana charakteru
przyznanej pomocy � z automatycznych na wyselekcjonowane dotacje inwes-
tycyjne. W ten sposób poczaþtkowo zredukowano, a nasteþpnie ostatecznie
zniesiono dotacje na rozwój regionalny12, zaś pomoc regionalna została ogra-
niczona do kontynuacji rzaþdowego programu tworzenia nowoczesnych fabryk
(GAFs), zabezpieczenia selektywnej pomocy dla regionów w ramach RSA
oraz dotacji na rozwój przedsieþbiorczości regionalnej (Regional Enterprise
Grants � REGs)13, a takzúe przybrała postać doradztwa skierowanego przede
wszystkim do małych firm (Business Consultancy Initiatives). Ponadto, w ramach

11 W latach 1979�1982 powierzchnia obszarów wymagajaþcych wsparcia zmniejszyła sieþ
z około 50% do 26% pracujaþcej populacji. Zasieþg obszarów rozwojowych uległ dalszemu
ograniczeniu w 1984 r. wraz ze zniesieniem obszarów specjalnych � do 15% pracujaþcej ludności
skoncentrowanej w starych konurbacjach. Równocześnie powieþkszono obszary o średnim pozio-
mie rozwoju do 20% pracujaþcej ludności.

12 RDGs zostały oficjalnie zniesione w 1988 r., jednak wynikajaþce z nich zobowiaþzania były
podejmowane równiezú w nasteþpnych latach. Ich udział w wydatkach na pomoc regionalnaþ dla
przemysłu Wielkiej Brytanii w latach 1989�1994 był nadal znaczny i stanowił 20,3%.

13 REGs saþ skierowane do małych firm i zawierajaþdwa komponenty: 1) dotacje na działalność
innowacyjnaþ (Regional Innovation Grants), które pokrywajaþ 50% kosztów projektu, lecz nie
wieþcej nizú 25 tys. funtów; 2) dotacje na działalność inwestycyjnaþ (Regional Investment Grants),
które pokrywajaþ 15% ustalonych nakładów, lecz nie wieþcej nizú 15 tys. funtów. REGs były
administrowane przez resort środowiska i w latach 1989�1994 stanowiły 2,4% wydatków na
pomoc regionalnaþ dla przemysłu Wielkiej Brytanii.
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wydatków skierowanych na pomoc regionalnaþ dla przemysłu (w latach
1989�1994 wynoszaþcych ogółem 1,53 mld funtów) znaczaþcaþ roleþ odgrywały
środki rózúnego typu agencji (w tym Scottish Enterprise i Welsh Development
Agency) przeznaczane na odnoweþ i zagospodarowanie gruntów i budynków.
Natomiast rozwój obszarów wiejskich był wspierany przez dwie agencje,
tj. Highlands and Islands Enterprise w Szkocji i Mid-Wales Development w Wa-
lii.

Problematyka rozwoju regionalnego znikneþła z prac resortu handlu i prze-
mysłu oraz ministerstw ds. Walii i Szkocji. Osłabienie aktywności rzaþdu
w zakresie rozwoju regionów łagodziła � majaþca coraz wieþksze znaczenie
� wspólnotowa polityka regionalna i jej instrumenty.

Przez całe lata 80. systematycznie zmniejszano wydatki rzaþdowe na cele
rozwoju regionalnego (por. ryc. 1), co kontrastowało z równoczesnym wzrostem
wydatków na politykeþ urbanizacji. Upadek nierentownych zakładów prowadził
do znacznego wzrostu bezrobocia (por. ryc. 2) oraz wielu problemów społecz-
nych i gospodarczych, które koncentrowały sieþ w najwieþkszych miastach
i doprowadziły do powstawania tam napieþć społecznych (np. rozruchy w Lon-
dynie, Bristolu i Liverpoolu). Konsekwentna polityka �zúelaznej Damy� i jej
nasteþpcy J. Majora prowadziła jednak ku ozúywieniu gospodarczemu, które
przyczyniło sieþ równiezú do powstania nowych miejsc pracy.

Ryc. 2. Dysproporcje regionalne w stopie bezrobocia w Wielkiej Brytanii w latach 1974–1996

�ród³o: Taylor, Wren 1997, s. 835.
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W nasteþpstwie opublikowania Białej Ksieþgi z 1988 r. i kolejnych z lat
1994�1996 polityka regionalna stała sieþ komponentem narodowej polityki
przemysłowej i została zaangazúowana w popraweþ konkurencyjności brytyjs-
kiego przemysłu na rynkach mieþdzynarodowych. W działaniach regionalnych
cele społeczne zostały zdominowane przez takie aspekty ekonomiczne, jak:
konkurencyjność, stymulowanie przedsieþbiorczości, kreowanie nowoczesnych
technologii itp. Postrzegano je jako szanseþ odnowy nie tylko obszarów mniej
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uprzywilejowanych, lecz takzúe całej gospodarki. Jednocześnie w 1993 r. po-
nownie zrewidowano mapeþ obszarów wymagajaþcych wsparcia, jednak ogólna
liczba objeþtej nim ludności zmalała nieznacznie z 35% do 34% pracujaþcej
populacji.

W tym samym roku nastaþpiła równiezú istotna zmiana w strukturze or-
ganizacyjnej rzaþdu i powołanie regionalnych biur rzaþdowych (Government
Office for Regions � GORs)14. Współtworzyły je i w zwiaþzku z tym musiały
ze sobaþwspółpracować rózúne resorty centralne (poczaþtkowo handlu i przemys-
łu, środowiska, edukacji i zatrudnienia, transportu i in.), obejmujaþc swym
zainteresowaniem takzúe politykeþ regionalnaþ. Integracja działalności rózúnych
resortów jest pozytywnie oceniana z punktu widzenia zrózúnicowania i szero-
kiego zakresu problematyki obejmujaþcej rozwój regionalny, a takzúe poprawy
jakości świadczonych usług czy lepszej koordynacji prac przy programowaniu
i wdrazúaniu funduszy strukturalnych (Taylor, Wren 1997, s. 842).

Po 18 latach nieprzerwanych rzaþdów konserwatyści usteþpujaþ w 1997 r. na
rzecz Partii Pracy kierowanej przez T. Blaira. Za jego kadencji laburzyści
dalej promujaþ gospodarkeþ wolnorynkowaþ i redukcjeþ funkcji państwa opiekuń-
czego oraz integracjeþ europejskaþ, a takzúe szerszy dosteþp do edukacji i infor-
macji. Polityka regionalna nadal jest postrzegana jako wsparcie daþzúenia do
wzrostu konkurencyjności gospodarki, odgrywajaþc istotnaþ roleþ w zakresie:
rozwoju strategicznego planowania, uwzgleþdnienia potrzeb regionalnych i lo-
kalnych w działaniach o skali krajowej oraz w rozwoju skupisk (clusters),
sieci (networks) i innych form partnerstwa (Biała Ksieþga Our Competitive
Future z 1998 r.). Uwydatnia sieþ takzúe jej roleþ w szeroko rozumianej polityce
przemysłowej rzaþdu przez zagwarantowanie wszystkim regionom i społeczno-
ściom środków na budowanie odreþbnych kultur, know-how i przewagi kon-
kurencyjnej (Biała Ksieþga Enterprise, Skills and Innovation z 2001 r.). Jednak
jej środek cieþzúkości stopniowo przesuwa sieþ ponownie w stroneþ celów o charak-
terze społecznym. Szczególny nacisk kładzie sieþ obecnie na problem tzw.
wykluczenia społecznego, który wiaþzúe sieþ zarówno ze wzrostem dysproporcji
w rozkładzie dochodów, jak i rozszerzaniem rózúnorodnych form ubóstwa
(Armstrong, Taylor 2000, s. 220�225, 230).

Popierajaþc rozwój świadomości narodowej i prawa do decydowania o sobie
dla narodów tworzaþcych Zjednoczone Królestwo, rzaþd równocześnie postawił
sobie za cel przywrócenie �poczucia wspólnoty� obywatelom Wielkiej Brytanii.
W tym duchu utworzono w 1998 r. Szkocki Parlament, Zgromadzenie Naro-
dowe Walii oraz Irlandii Północnej15. Nowe wybieralne władze uzyskały

14 W 1994 r. rozpoczeþło działalność 10 biur rzaþdowych, ale wskutek połaþczenia w 1998 r.
GORs dla North West i Merseyside to ostatnie juzú nie funkcjonuje.

15 W nasteþpstwie referendum z 11 września 1997 r. Westminster utworzył Szkocki Parlament
(nota bene poprzedni szkocki parlament funkcjonował od 1640 do 1707 r.) i egzekutyweþ (na
podstawie Scotland Act z 1998 r.) z siedzibaþ w Edynburgu. Po opublikowaniu Białej Ksieþgi
zatytułowanej A Voice for Wales, przedstawiajaþcej propozycje decentralizacji Walii, które
zostały poparte w referendum 18 września 1997 r., w roku nasteþpnym powołano Zgromadzenie
Narodowe Walii (Government of Wales Act z 1998 r.) w Cardiffi. Na podstawie wielostronnych
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samodzielność w prowadzeniu polityk w zakresie m.in. rozwoju gospodarczego,
planowania miejskiego i na obszarach wiejskich czy administrowania fun-
duszami europejskimi16.

Kolejnym krokiem w kierunku decentralizacji i wzmocnienia szczebla
regionalnego było powołanie w 1998 r. (na wzór agencji działajaþcych w Szko-
cji i Walii) agencji rozwoju regionalnego (Regional Development Agencies
� RDAs), które formalnie rozpoczeþły działalność w kwietniu 1999 r., w ośmiu
regionach angielskich, a rok później w Londynie, w nasteþpstwie tworzenia
tam nowych władz17. Intencjaþ rzaþdu było powołanie instytucji koncent-
rujaþcych zasoby publiczne i odpowiedzialnych za rozwój gospodarczy po-
szczególnych regionów. Podstawowe funkcje RDAs polegajaþ na: wspieraniu
rozwoju gospodarczego i regeneracji, promowaniu efektywnych przedsieþ-
biorstw, inwestycji i konkurencyjności, daþzúeniu do wzrostu zatrudnienia
oraz podnoszenia kwalifikacji siły roboczej, a takzúe na przyczynianiu sieþ
do zrównowazúonego rozwoju (Regional Development Agencies Bill z 1997 r.).
Jednym z pierwszych zadań agencji było nakreślenie regionalnych strategii
gospodarczych i przewodników na temat przygotowania i wdrazúania tychzúe
strategii. Działalność RDAs analizujaþ i w pewnym stopniu nadzorujaþ izby
regionalne (Regional Chambers, beþdaþce swego rodzaju Zgromadzeniami),
które zostały wprowadzone na poczaþtku kadencji nowego rzaþdu w ośmiu
regionach angielskich (poza Londynem). Tworzaþ je władze lokalne, re-
prezentanci rózúnych partii oraz istotnych dla regionu instytucji i środowisk,
którzy budujaþc partnerski układ i reprezentujaþc interesy poszczególnych
regionów, bioraþ udział w tworzeniu i monitorowaniu regionalnych strategii
gospodarczych. Ich rola polega na integrowaniu polityk publicznych w re-
gionie. Wazúnaþ instytucjaþ centralnaþ pozostajaþ w nim biura rzaþdowe (GORs),
które inkorporujaþ uprawnienia kolejnych resortów (obok wcześniej wy-
mienionych takzúe z zakresu środowiska, zúywności i rolnictwa czy kultury,
mediów i sportu). Ich działalność nadzoruje � powołana w 2001 r., w ramach
rzaþdu � jednostka koordynujaþca regiony (Regional Co-ordination Unit
� RCU). Ponadto jej rola polega na wspieraniu finansowym i kadrowym
biur. Odpowiedzialność za politykeþ regionalnaþ na szczeblu centralnym
w czasie pierwszej kadencji rzaþdu laburzystów przyznano Ministerstwu

negocjacji zakończonych podpisaniem w kwietniu 1998 r. tzw. porozumienia z Belfastu, powołano
równiezú Zgromadzenie Północnej Irlandii oraz władzeþ wykonawczaþ. Miały one stanowić punkt
zwrotny w trudnej drodze do osiaþgnieþcia pokoju w Irlandii Północnej. Jednak działalność ich
została zawieszona o północy 14 października 2002 r., zaś kompetencje przejeþło Ministerstwo
ds. Irlandii Północnej (Secretary of State for Northern Ireland).

16 Zarówno Szkocja, jak i Walia pozostajaþ czeþściaþ terytorium Zjednoczonego Królestwa,
a ministrowie ds. Szkocji i ds. Walii oraz parlamentarzyści pochodzaþcy z tych regionów nadal
zasiadajaþ w Westminsterze, reprezentujaþc swoje interesy w rzaþdzie i parlamencie Zjednoczonego
Królestwa. Natomiast zapowiadane w połowie 2003 r. zmiany organizacyjne majaþ na celu
właþczenie Biur Szkocji i Walii do Ministerstwa Spraw Konstytucyjnych (Department for Cons-
titutional Affairs).

17 Szerzej na temat formowania władz Wielkiego Londynu w: Travers 2002, s. 779�788.
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Przedsieþbiorczości, Transportu i Regionów (Department of Enterprise, Trans-
port and Regions pod przewodnictwem wicepremiera J. Prescotta). Finansowało
ono agencje rozwoju regionalnego (RDAs), izby regionalne, politykeþ planowa-
nia oraz inne instytucje, które saþ obecne w regionach. Po ponownej elekcji
w 2001 r. utworzono poczaþtkowo resort transportu oraz władz lokalnych i regio-
nów (Department for Transport, Local Government and Regions), a nasteþpnie
wyodreþbniono resort transportu, zaś sprawy regionalne i lokalne właþczono do
urzeþdu wicepremiera (Office of the Deputy Prime Minister � ODPM). Przy
urzeþdzie tym działa szereg komitetów, w tym Komitet Narodów i Regionów
(Committee of the Nations nad Regions). Podlega mu równiezú jednostka koor-
dynujaþca regiony (RCU) i regionalne biura rzaþdowe (GORs). Ponadto ODPM
koordynuje prace innych resortów wpływajaþcych na politykeþ regionalnaþ, spo-
śród których warto wymienić chociazúby resort środowiska, zúywności i rolnictwa
(w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i obszarów chronionych, a takzúe
odpowiedzialności za zrównowazúony rozwój) oraz resort handlu i przemysłu
(odpowiedzialny za agencje rozwoju regionalnego � RDAs).

Opublikowanie 9 maja 2002 r. Białej Ksieþgi Your Region, Your Choice:
Revitalising the English Regions wskazuje na istnienie mozúliwości wyboru
mieþdzy dwiema drogami dalszej decentralizacji. Pierwsza z nich polegałaby na
wzmocnieniu istniejaþcych instytucji we wszystkich regionach, w drodze zwieþk-
szenia ich środków i zadań, a takzúe ich elastyczności. Głównaþ roleþ odgrywałyby
agencje rozwoju regionalnego (RDAs). Natomiast druga droga dotyczy niektó-
rych regionów, w których zostałyby powołane wybieralne rady (zgromadzenia)
regionalne, przejmujaþc odpowiedzialność za dziesieþć dziedzin, w tym rozwój
gospodarczy, planowanie i połaþczenie takich instytucji, jak agencje (RDAs), izby
regionalne i biura rzaþdowe (GORs; por. Jeffery, Mawson 2002, s. 715�720).
Biała Ksieþga stanowi zapowiedź nowej ery polityki regionalnej w kierunku
wzmocnienia władz regionalnych i pozycji regionów. Wychodzaþc naprzeciw
propozycjom utworzenia regionalnych zgromadzeń i ich rzaþdów w Anglii,
ODPM ogłosił (na podstawie ustawy z 2003 r. The Regional Assemblies Prepa-
ration), zúe w regionach: North East, North West, Yorkshire i Humber odbeþdzie
sieþ jesieniaþ2004 r. referendum w tej sprawie. Nowo powstałym Zgromadzeniom
zostanaþ powierzone takie sprawy, jak: zatrudnienie, kształcenie, planowanie,
mieszkalnictwo, środowisko naturalne, kultura, sztuka i sport, z którymi wiaþzúaþ
sieþ dodatkowe środki finansowe � zagwarantowane w postaci pakietu dotacji na
cele regionalne (block of grants). Przejmaþ one równiezú bezpośredniaþ odpowie-
dzialność za RDAs (w tym ich finansowanie) i przygotowane przez nie regional-
ne strategie gospodarcze. Ponadto rzaþd zapowiada wzmocnienie roli regional-
nych biur rzaþdowych (GOs) oraz izb regionalnych (regional chambers). W pier-
wszym przypadku chodzi o przekazanie kolejnych uprawnień ze szczebla centra-
lnego. Natomiast izbom regionalnym przyznane zostanaþuprawnienia dotyczaþce
koordynacji i integracji regionalnych strategii gospodarczych oraz funkcje insty-
tucji planowania regionalnego, a w zwiaþzku z tym, zapewnienie lepszej współ-
pracy z innymi agendami rzaþdowymi i lokalnymi.
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3. Wpływ członkostwa we Wspólnotach Europejskich na politykeþ
regionalnaþ Wielkiej Brytanii � wybrane aspekty

Wielka Brytania przystaþpiła do Wspólnego Rynku w 1973 r., zatem od
poczaþtku uczestniczy we wspólnotowej polityce regionalnej (datowanej od
1975 r., czyli od utworzenia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go), a nawet jest jednym z jej głównych inicjatorów (por. Pietrzyk 2001,
s. 77). Od poczaþtku stała sieþ równiezú znaczaþcym beneficjentem pomocy re-
gionalnej18. Tym samym ma juzú spore doświadczenie we wdrazúaniu funduszy
strukturalnych19.

Wraz z kolejnymi reformami funduszy strukturalnych, które miały miejsce
w latach 90. XX w., instytucje i instrumenty Unii Europejskiej odgrywajaþ
bardzo wazúnaþ roleþ w polityce regionalnej Wielkiej Brytanii. W kolejnych
latach 1989�2001 wydatki publiczne na cele regionalne rosły, przy czym była
to zasługa głównie środków pochodzaþcych ze wspólnotowego budzúetu, nakłady
pochodzaþce z budzúetu państwa charakteryzuje bowiem słabnaþca dynamika
wzrostu. Porównanie wydatków rzaþdowych i alokacji funduszy strukturalnych
w analogicznych okresach, powiaþzanych z okresami programowania wspólno-
towej polityki regionalnej przedstawia tab. 1.

Tab. 1. Wydatki rz¹dowe na wsparcie regionów przemys³owych i alokacje w ramach Funduszy
Strukturalnych na rzecz obszarów wymagaj¹cych wsparcia w Wielkiej Brytaniiw latach
1989–2001

Lata
Wydatki rz¹dowe na wsparcie

regionów przemys³owych
( m w cenach bieý£ ¹cych)

Lata

Alokacja
Funduszy

Strukturalnych*

( m w cenach£
bie¿¹cych)

1989/90–1993/94 2843 1989–1993 3370

1994/95–1999/2000 3086 1994–1999 6458**

2000/01–2001/02 1004 2000–2001 2412
* Œrednioroczne alokacje w danym przedziale czasowym w Celach: 1,2 i 5b oraz w (Nowych) Celach 1 i 2

w latach 2000–2001.
** Za lata 1996 i 1997 wykorzystano dane szacunkowe.
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Regional Trends, t. 35–38, The Office for National Statistics,
London 2000–2004, dostêpne równie¿ na stronie interentowej: http://www.statistics.gov.uk.

18 Juzú w pierwszym roku członkostwa Wielka Brytania była odbiorcaþ około 1/3 alokacji
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS); jej obszary wiejskie otrzymały wsparcie w ramach
Sekcji Orientacji Funduszu Rolnego (EFOiGR-O), a regiony uzalezúnione od weþgla i stali
� z Europejskiej Wspólnoty Weþgla i Stali; od 1973 r. uruchomiono dla niej równiezú pozúyczki
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a nasteþpnie wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR). Obecnie zajmuje szóste miejsce wśród krajów pieþtnastki, pod wzgleþdem
wielkości alokacji z Funduszy Strukturalnych; w latach 2000�2006 uczestniczy w EFRR, EFS,
EFOiGR-O i Finansowym Instrumencie Orientacji Rybołówstwa oraz we wszystkich Inicjatywach
Wspólnoty.

19 Doświadczenia Wielkiej Brytanii w zakresie stosowania Funduszy Strukturalnych przed-
stawia m.in. Taylor 1998, s. 140�179.
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Zmiany regulacji polityki konkurencji spowodowały rewizjeþ mapy obszarów
wsparcia20, które dostosowano do celów wspólnotowych. Wpłyneþło to na
zmniejszenie zasieþgu przyznawanej pomocy do obszarów oznaczonych jako
Art. 87 (3) (a) (dawniej development areas) i 87 (3) (c) (wcześniej intermediate
areas), które saþ uprawnione do zakwalifikowania ich do RSA oraz odpowiednio
do Celu 1 i nizúszego pułapu pomocy (por. ryc. 3).

Ryc. 3. Obszary wsparcia w Wielkiej Brytanii ( )assisted areas

�ród³o: Department of Trade and Industry, London 2000,
http://www.dti.gov.uk/regional/assistedareas/index.htm.

Review of the Assisted Areas Map,

Legenda
Artyku³ 87 (3)a
Artyku³ 87 (3)c
dotacje dla przedsiêbiorstw
(Enterprise Grants)

granice: Govermment Office,
Welsh Office Industry
& Training Department
and Scottish Office Education
& Industry Department

20 W poprzednich okresach programowania wspólnotowej polityki regionalnej gros pomocy
strukturalnej otrzymanej przez Wielkaþ Brytanieþ kierowano do regionów Celu 2 (dotknieþtych
powazúnym spadkiem produkcji i zatrudnienia w przemyśle). O ile obszary interwencji w ramach
Celu 1 zostały zdefiniowane przez Komisjeþ Europejskaþ, to obszary zaliczane do Celu 2 były
wyznaczane samodzielnie przez państwa członkowskie. W praktyce pokrywały sieþ one w wieþk-
szości z assisted areas.
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Zmiany te wprowadzono w zwiaþzku z rozszerzeniem Unii o kraje, spośród
których wieþkszość regionów kwalifikuje sieþ do pomocy w ramach Celu 1 z fun-
duszy strukturalnych. Kolejne zmiany w zasieþgu obszarów wsparcia w Wielkiej
Brytanii nastaþpiaþ w roku 2006 w perspektywie dalszego rozszerzenia o jeszcze
biedniejszaþ Bułgarieþ i Rumunieþ. Z drugiej strony ograniczenia wspólnotowego
budzúetu powodujaþ wzrost roli wewneþtrznych akcji regionalnych. Ponadto
wymogi wynikajaþce z zasady dodatkowości narzucajaþkonieczność zapewnienia
przez państwo członkowskie odpowiedniego poziomu współfinansowania (tzw.
matching funding) działań realizowanych przy udziale środków wspólnotowych.
Chociazú w Wielkiej Brytanii wyrózúnić mozúna wiele sposobów pozyskania
środków z rózúnych źródeł, w praktyce najwazúniejszaþ roleþ odgrywajaþ transfery
finansowe (w formie bezpośredniej lub pośredniej) pochodzaþce z Ministerstwa
Skarbu. Ten fakt ponownie potwierdza znaczaþcaþ roleþ rzaþdu centralnego w brytyj-
skiej polityce regionalnej. Władze centralne podejmujaþ takzúe samodzielnie inne
akcje regionalne i wykorzystujaþwłasne instrumenty. Kontynuuje sieþ stosowanie
selektywnej pomocy dla regionów (Regional Selective Assistance), która pozo-
staje najwazúniejszym instrumentem krajowym i obok funduszy strukturalnych
stanowi trzon brytyjskiej polityki regionalnej (Armstrong 2001, s. 247�257).
RSA stanowi jednaþz niewielu form pomocy dla duzúych firm dopuszczanaþprzez
Komisjeþ Europejskaþ, co daje przewageþ w walce o pozyskanie znaczaþcych
inwestorów zewneþtrznych. Do najwazúniejszych pozycji corocznego budzúetu na
rzecz rozwoju regionalnego w ostatnich latach nalezúaþ21: alokacje agencji
rozwoju regionalnego (RDAs) (w ramach Single Pot w latach 2002�2003
wynoszaþ 1709,03 mln funtów), fundusz odnowy saþsiedztwa (Neighbourhood
Renewal Fund w 2001�2004 około 899,95 mln funtów), program przeciwdziała-
nia bezrobociu, szczególnie wśród ludzi młodych � New Deal for Communities
(od 2000�2001 do 2010�2011 około 202,14 mln funtów), RSA (2001�2002
około 78,94 mln funtów) i fundusze strukturalne (w 2000�2006 średniorocznie
943,49 mln funtów). Chociazú rzaþd nie zamierza w najblizúszych latach zwieþkszać
wydatków na regiony, jednak rzaþdowe programy wspierajaþce przede wszystkim
przedsieþbiorczość, kształcenie i popraweþ jakości zasobów ludzkich, zapowiada-
ne reformy podatkowe, a takzúe wzrost wydatków na badania i rozwój oraz na
naukeþ rodzaþ szereg regionalnych implikacji22. Ponadto, w ramach formowania
regionalnego partnerstwa wzrasta udział aktorów regionalnych, tj. władz regio-
nalnych � rzaþdu Szkocji i Zgromadzenia Narodowego Walii oraz biur rzaþdowych
w Anglii i lokalnych agencji rozwoju regionalnego, a takzúe rózúnego typu
organizacji.

21 Na podstawie raportu rzaþdu na temat redukowania dysproporcji regionalnych w zakresie
prosperity, prezentowanego na posiedzeniu parlamentu we wrześniu 2003 r., www.odpm.gov.uk
/documents/page/odpm�regions�023826pdf.

22 Ibidem.
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Podsumowanie

Polityka regionalna Wielkiej Brytanii przezúywa upadki i wzloty wraz z prze-
jeþciem władzy przez kolejne rzaþdy partii konserwatywnej lub partii pracy. Ich
programy stanowiaþ odzwierciedlenie przeciwstawnych podejść do kwestii
rozwoju regionalnego: podejścia opartego na mechanizmach rynkowych i pode-
jścia wskazujaþcego na niedoskonałości tegozú mechanizmu, co wiaþzúe sieþ ze
wzrostem interwencjonizmu państwowego w sprawy rozwoju regionalnego.
Jednak nawet w �chudych latach� polityki regionalnej jej prowadzenie staje
sieþ zarówno politycznaþ, jak tezú społecznaþ i ekonomicznaþ koniecznościaþ. Zmie-
niajaþ sieþ natomiast jej cele, a w zwiaþzku z tym zakres i sposoby jej wdrazúania.
Najogólniej mozúna stwierdzić, zúe cele te balansujaþ mieþdzy daþzúeniem do
równości i efektywności, co oznacza wzrost znaczenia baþdź przesłanek społecz-
nych, baþdź tezú przesłanek ekonomicznych w działaniach na rzecz rozwoju
regionów. Zmianie ulegajaþ równiezú definicje obszarów wsparcia oraz ich
zasieþg przestrzenny. Obecnie uznaje sieþ konieczność właþczenia wszystkich
regionów w budowanie przewagi konkurencyjnej całej gospodarki. Na wsparcie
mogaþ zatem liczyć nie tylko te najubozúsze i o najwyzúszych stopach bezrobocia,
lecz przede wszystkim tzw. regiony inteligentne. Oznacza to koncentracjeþ
rózúnych form pomocy i jej bardziej selektywny charakter.

Pomimo posteþpujaþcego procesu decentralizacji oraz rózúnic we wdrazúani
polityk i w systemach planowania mieþdzy poszczególnymi czeþściami Zjed-
noczonego Królestwa polityka regionalna pozostaje tam stosunkowo scent-
ralizowana. Istotny wpływ na jej budzúet, zasieþg i instrumenty wywiera wspól-
notowa polityka regionalna i zachodzaþce w niej zmiany.

W ciaþgu ostatnich lat (od 1999 r.) stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii
kształtuje sieþ ponizúej 6% w skali roku i stale spada23. Po recesji na poczaþtku
lat 90., która dotkneþła zwłaszcza południowe regiony, dysproporcje w poziomie
bezrobocia mieþdzy północaþ a południem zanikajaþ. Jednak przy wyzúszym
stopniu dezagregacji widać z całaþ wyrazistościaþ ich wewnaþtrzregionalny cha-
rakter (Taylor, Wren 1997, s. 835). Chociazú wpływ rózúnych form wsparcia na
tworzenie trwałych miejsc pracy w regionach problemowych jest przedmiotem
wielu studiów w Wielkiej Brytanii, to trudno o jednoznacznaþ oceneþ w tym
wzgleþdzie. Wskazuje sieþ, zúe koszty towarzyszaþce utworzeniu i utrzymaniu
przez rok miejsca pracy w ramach RSA saþ znaczaþco mniejsze nizú koszty
zwiaþzane z bezrobociem; struktura zatrudnienia na obszarach wsparcia upodab-
nia sieþ do struktury istniejaþcej w gospodarce narodowej; selektywne wsparcie
jest efektywniej wykorzystywane nizú pomoc przyznawana automatycznie;
podobnie lepiej ocenia sieþ wsparcie małych i średnich firm w porównaniu

23 Stopa bezrobocia w 2002 r. osiaþgneþła poziom 5,1%, przy czym najwyzúszy był on w North-
-East (6,8%), Londynie (6,7), Szkocji (6,5%) i Irlandii Północnej (5,8%); natomiast najnizúsze
wskaźniki miały: South-East, South-West i East (3,7%). Por. Regional Trends.
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z duzúymi, zwłaszcza pod kaþtem nizúszych kosztów pracy; wreszcie stopa
likwidacji małych i średnich firm wypada lepiej tam, gdzie korzystały one ze
wsparcia. Z drugiej strony wzrost zatrudnienia w assisted areas nie jest
znaczaþcy w porównaniu z poziomem bezrobocia, nierzadko odnotowuje sieþ
marnotrawienie pomocy (deadweight spending) czy tworzenie miejsc pracy
kosztem innych firm, które nie otrzymujaþ wsparcia (displacement effects).

Najblizúsza przyszłość polityki regionalnej uwarunkowana jest takimi pro-
cesami, jak posteþpujaþca decentralizacja, a jednocześnie próby podtrzymy-
wania jedności Zjednoczonego Królestwa oraz integracja europejska i wspó-
lnotowe reguły konkurencji. Kluczowaþ kwestiaþ dla przyszłości polityki re-
gionalnej mozúe być wreszcie wzrost wpływów konserwatywnych i wynik
kolejnych wyborów.
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Joanna Furtak

Evolution of the regional policy in the

UK – its institutions, objectives,

instruments and scope

The article deals with the evolution of the regional policy in the UK whose
traditions in this respect are the richest among West European countries. Its
genesis is linked with attempts to reduce unemployment in industrialised
regions. It is commonly agreed that state interventionism in regional develop-
ment began with the publication of the Special Areas Development and
Improvement Act of 1934 which covered Wales, Scotland, Northern Ireland,
and northern England.

The article focuses on the assumptions behind the regional policy, its
objectives, scope, instruments used, and institutions responsible for its im-
plementation indicating changes made by subsequent Conservative and Labour
governments. While the former restricted the scope and volume of support in
aid of assisted areas, the latter did the opposite. The regional policy defined
and modified by the European Community plays a significant role in deter-
mining its shape as much as deregulation, reinforcement of the regional tier
itself, predominance of social matters over economic ones as well affective
and selective nature of support.




