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Strategie zarządzania rozwojem regionalnym

Streszczenie
W procesie planowania strategicznego formułuje się strategię rozwoju oraz programy ją realizujące. Planowanie jest podstawą do przygotowania i podejmowania decyzji
dotyczących zasad, kierunków i tempa perspektywicznego rozwoju. Opracowanie strategii zarządzania rozwojem regionalnym jest przedsięwzięciem o dużej skali złożoności. Obejmuje decyzje dotyczące perspektyw rozwojowych, formułowanie celów i określanie (wybór) sposobów ich realizacji, analizę uwarunkowań społeczno-politycznych oraz gromadzenie i przetwarzanie informacji. Uwarunkowania określenia strategii mają wielostronny charakter. Żadnego z wymienionych obszarów nie można uznać za mniej ważny.
Celem opracowania jest próba identyfikacji podstawowych problemów w formowaniu strategii zarządzania rozwojem regionalnym. Opracowanie zawiera krótki opis planowania rozwoju regionalnego na podstawie literatury przedmiotu, a następnie empiryczną weryfikację przyjętej hipotezy. Rozważania oraz sformułowane na ich podstawie wnioski mogą być pomocne w wypracowaniu strategii zarządzania rozwojem regionalnym.

Wprowadzenie
Planowanie strategiczne stanowi podstawę do przygotowania i podejmowania decyzji dotyczących zasad, kierunków i tempa perspektywicznego rozwoju, który z założenia
ma służyć podnoszeniu poziomu życia mieszkańców danego regionu. W konstrukcji strategii powinny być uwzględnione uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju tak, aby służyła ona kształtowaniu świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej jego mieszkańców. Realizacja strategii wiąże się z pobudzaniem aktywności gospodarczej społeczno*
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ści lokalnej oraz podnoszeniem międzynarodowej konkurencyjności województwa. Służy również utrzymaniu ładu przestrzennego, zachowaniu wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego, stabilizowaniu sytuacji społecznej i politycznej. Opracowanie strategii zarządzania rozwojem regionalnym jest wynikiem kombinacji dostępnych zasobów:
ekonomicznego, przyrodniczego, społecznego, politycznego i instytucjonalnego1. Sposób
regulowania gospodarki wynika z alokacji zasobów, zapewnienia stabilnego ich rozwoju, redystrybucji dochodu (Jasiński, 2005: 106). Współczesne koncepcje zarządzania rozwojem regionalnym skłaniają się ku zrównoważonemu i trwałemu rozwojowi, co oznacza, że każda próba różnicowania znaczenia obszarów gospodarowania (zasobów) lub przyznania priorytetów któremuś z celów rozwoju na etapie tworzenia strategii będzie zaprzeczać tej idei, a szczególnie integralności, komplementarności i zrównoważonemu rozwojowi (Chmielak, 2002: 37).

1. Uwarunkowania budowy strategii zarządzania rozwojem regionalnym
W literaturze przedmiotu definicje rozwoju regionalnego są formułowane jako punkt
wyjścia do teoretycznych i aplikacyjnych rozważań o polityce gospodarczej, transformacji systemowej, polityce regionalnej, programowaniu rozwoju regionalnego, a także procesach integracyjnych oraz globalizacyjnych. Poszczególne definicje różnią się stopniem
uogólnienia omawianej kategorii ekonomicznej. Według J. Szlachty, „rozwój regionalny
to systematyczna poprawa konkurencyjności podmiotów gospodarczych i poziomu życia
mieszkańców oraz wzrost potencjału gospodarczego regionów, przyczyniający się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju” (Szlachta, 1997: 9–10). W celu określenia przesłanek i funkcji budowy strategii zarządzania rozwojem regionalnym, utożsamiać można je
ze zmianami głównych komponentów:
• potencjału ekonomicznego,
• zasobów naturalnych,
• zagospodarowania infrastrukturalnego,
• ładu przestrzennego,
• poziomu wykorzystania wiedzy i możliwości jej rozwoju,
• logiki gospodarowania przestrzennego.
Głównym zadaniem samorządu wojewódzkiego jest sformułowanie strategii rozwoju województwa, czyli dokumentu określającego cele oraz środki i sposoby ich realizacji. Powinna koncentrować się ona na następujących formach aktywności (Jędrzejowski,
2004: 42):
• tworzeniu warunków rozwoju gospodarczego, w tym w szczególności na kreowaniu rynku pracy,
• utrzymaniu oraz rozbudowie infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim,

1 W literaturze występują niejednakowe sposoby klasyfikowania zasobów znajdujących się w dyspozycji oraz czynników oddziałujących na rozwój regionalny.
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• pozyskiwaniu środków finansowych (prywatnych, publicznych) na realizację zadań z zakresu użyteczności publicznej,
• wspieraniu rozwoju nauki i popieraniu postępu technologicznego i innowacji,
• promowaniu walorów i możliwości rozwojowych województwa (w celu zaangażowania kapitałów krajowych i zagranicznych),
• podejmowaniu działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia,
• racjonalnym korzystaniu z zasobów przyrody oraz kształtowaniu środowiska naturalnego,
• wspieraniu rozwoju kultury.
Procedury i metodologia opracowywania wieloletnich programów oraz strategii (doskonalonych wraz z postępem wiedzy o procesach gospodarczych i pojawiających się nowych ujęciach modelowych) pozwalają na zapewnienie w ich ramach pełnej koordynacji. Wielość procedur i strategii jest zjawiskiem naturalnym, jednak brak spójności prowadzi do powstania trudnych do przewidzenia sprzeczności w systemie gospodarczym.
Mechanizmy współdziałania różnych samodzielnych organów i uzgadniania działań związanych z kreowaniem rozwoju powiatu, gminy, województwa są kluczem do rozwiązania problemu koordynacji wewnątrzregionalnej i uzyskania odpowiedniej efektywności
wszystkich działań w obrębie realizacji strategii regionalnej. Przeszkodę w realizacji rozwoju regionalnego może także stanowić (oprócz metodyki planowania strategicznego i źródeł finansowania) brak nowej generacji urzędników otwartych na świat i zachodzące w nim
zmiany, prezentujących odpowiedzialne podejście do systemu wartości i przestrzegających
określonych zasad postępowania oraz norm i wartości przyjętych w pracy zawodowej (Borowski, Sikorski, 2006: 10).
Pytanie: czy i w jakiej mierze cele rozwoju formułowane na różnych szczeblach struktury podmiotowej województwa są wobec siebie komplementarne, jest pytaniem nie tyle o wewnętrzną zgodność formułowanej strategii, ile raczej o ocenę szans na realizację
celów strategicznych w kontekście podziału kompetencji i zakresu uprawnień posiadanych
przez poszczególne podmioty (w tym instrumentów oddziaływania). Podmioty gospodarcze, instytucje i organizacje znajdujące się na obszarze danego regionu stanowią główne
elementy tzw. otoczenia. Konieczne jest prowadzenie dialogu i wypracowanie konsensusu, co do wartości i realizowanych celów wszystkich składników otoczenia, spójności ich
działań i wspólnych celów.

2. Modele budowania strategii zarządzania rozwojem regionalnym
Według Hausnera (2008: 370) rozwój społeczno-gospodarczy ma ewolucyjną naturę, jest nielinearny, niejednolity i nierównomierny, dlatego wartościowanie, programowanie i określanie celów jest procesem trudnym i czasochłonnym. Większość technik ekonomicznych opisujących w sposób skwantyfikowany gospodarkę wymaga informacji o charakterze kompleksowym, które umożliwiają porównania i tworzenie różnorodnych relacji, przede wszystkim w czasie. Brak odpowiedniej bazy informacyjnej częstokroć uniemożliwia zastosowanie modelu poprawnie opisującego rzeczywistość danego regionu.
Zmusza to do stosowania uproszczeń i ograniczania modelu przez dopasowywanie go
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do danych empirycznych. Dzieje się to ze szkodą dla trafności przeprowadzanych symulacji i prognoz gospodarczych.
Stosowane często uzupełnianie danych rzeczywistych szacunkami własnymi, którymi posiłkują się twórcy modeli, stanowi pewne, aczkolwiek niedoskonałe rozwiązanie. Jest
ono konieczne, choć szacunki własne są obarczone dużą dozą niepewności. Nie mogą być
zatem odpowiednią bazą do generowania informacji o charakterze decyzyjnym. Ograniczenia bazy danych powodują, że wyniki prognoz sprawdzają się w krótkich okresach
i głównie w badaniach odcinkowych, o małej skali.
Ograniczenia informacyjne, które stanowią wstępne uwarunkowanie dla stosowania
technik matematycznych podczas sporządzania strategii, nie oznaczają, że trzeba rezygnować ze sformalizowanych technik. Wniosek ten byłby dalece niewłaściwy i wręcz szkodliwy dla doskonalenia metodologii budowy strategii regionalnych. Można nawet przyjąć, że obecnie należałoby poświęcić nieco uwagi i czasu na intensywne prace związane
z formułowaniem odpowiednich technik modelowych i kojarzenie ich z zasobami informacyjnymi, które wraz z upływem czasu zaczną powstawać, rozwijać się i wzbogacać.
Wśród technik o znaczeniu aplikacyjnym można wymienić następujące:
• ekonometryczne,
• symulacyjne,
• taksonometryczne,
• optymalizacyjne.
Poszczególne techniki należą do warsztatu ekonomicznego i mogą być stosowane
do rozwiązywania różnych problemów tworzonej strategii regionalnej, a ich zastosowanie powinno zależeć od jej horyzontu czasowego, zakresu tematycznego, stopnia szczegółowości. Ważna jest przy tym relacja ujęć cząstkowych do ujęcia kompleksowego, zawierającego z założenia w swej formule syntezę rachunków cząstkowych.
Liczni autorzy podejmują próbę budowy syntetycznych wskaźników rozwoju lokalnego. Są to wskaźniki statyczne, umożliwiające porównanie poziomu rozwoju poszczególnych
jednostek terytorialnych na tle innych jednostek tego samego typu. Podstawą prowadzonych
przez nich badań jest klasyfikacja cech charakteryzujących poszczególne jednostki ze względu na kierunek ich oddziaływania na rozwój – stymulanty (cechy, których wyższe wartości liczbowe implikują wyższą ocenę stopnia rozwoju), destymulanty (cechy, których wyższe wartości liczbowe implikują spadek tej oceny) i nominanty (cechy charakteryzujące się
określonym poziomem nasycenia, od którego wszelkie odchylenia implikują negatywne zmiany oceny stopnia rozwoju). Następnie mierzony jest stopień rozwoju z zastosowaniem metod taksonomii liniowej, np.: unitaryzacji zerowej, średnich rang, klasyfikacji wzorcowej,
standaryzowanych sum, wzorca rozwoju, sum normalizowanych. Sej-Kolasińska i Zielińska (2003: 52) proponują przeprowadzenie badania zrównoważonego rozwoju gmin na podstawie 18 mierników syntetycznych, pogrupowanych według czterech filarów tego rozwoju: ładu środowiskowego, społecznego, ekonomicznego oraz instytucjonalnego [Sej-Kolasińska, 2003: 52). Do tego nurtu pomiaru rozwoju lokalnego można zaliczyć liczne opracowania z zakresu badań ilościowych warunków, poziomu i jakości życia mieszkańców. Przykładem pomiaru poziomu życia mieszkańców mogą być badania (Białas, 2004: 37), w których zaproponowano, aby syntetyczny miernik poziomu życia mieszkańców konstruować
na podstawie 18 cech podzielonych na osiem grup (Białas, 2004: 37):
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• ochrona zdrowia i opieka socjalna,
• rynek, warunki i bezpieczeństwo pracy,
• wynagrodzenia i dochody ludności,
• warunki mieszkaniowe,
• oświata i edukacja,
• rekreacja, kultura i czas wolny,
• komunikacja i łączność,
• bezpieczeństwo publiczne.
W tradycyjnych teoriach rozwoju dominującą rolę odgrywały czynniki ekonomiczne. W ostatnich latach w teorii rozwoju społecznego podkreśla się rosnące znaczenie tzw.
niematerialnych czynników rozwoju, do których zalicza się m.in. kapitał ludzki oraz mechanizmy interakcji i partycypacji społecznej (często określane jako kapitał instytucjonalny i społeczny). Doświadczenia ostatnich lat potwierdzają, że kraje, które umiały wykorzystać czynniki społeczne i instytucjonalne, rozwijały się znacznie szybciej i w sposób
bardziej trwały niż państwa, w których polityka rozwoju bazowała na tradycyjnych czynnikach wytwórczych. Gospodarka jest zbiorem powiązanych ze sobą elementów, oddziałujących na siebie i wzajemnie zależnych. Z połączenia i oddziaływania elementów składających się na system powstaje nowa jakość (Bednarski, Wilkin, 2007: 25). Dla konkurencyjności regionów podstawowe znaczenie mają szeroko rozumiane zasoby społeczne,
wśród których na planie pierwszym umieszcza się jakość kapitału ludzkiego oraz infrastrukturę i instytucje. Coraz większe znaczenie ma także dysponowanie strategiami rozwoju regionalnego, wokół których zbudowano konsensus społeczny ważnych partnerów.
Szeroka partycypacja społeczna jest bowiem podstawowym warunkiem rozwoju na podstawie endogenicznego potencjału regionu. Dzieje się tak, mimo wzrostu poziomu otwartości struktur społeczno-ekonomicznych regionów, co jest charakterystyczne dla rozwiniętej gospodarki rynkowej. Przyjęcie zasobowej strategii rozwoju (koncepcja oparta na endogenicznej teorii) może więc ograniczyć pomnażanie własnych zasobów zasobami zewnętrznymi. Z tych względów rozważania skupione wokół problemów o regionalnym charakterze bardzo często prowadzą do dyskusji nad zagadnieniami ustrojowymi, w tym polityki społecznej. W omawianej problematyce należy uwzględnić globalizację i gospodarkę opartą na wiedzy (Hausner, 2008: 276). Gospodarka regionów, na rynku lokalnym będąca poza konkurencją lokalną, musi uwzględniać konkurencję globalną (gospodarka działa bowiem na rynku lokalnym i ponadnarodowym), która jest zainteresowana tym rynkiem.
Niezbędne jest stale monitorowanie procesów rozwoju wiedzy na świecie w wybranych
obszarach, akumulowanie tej wiedzy oraz wypracowanie umiejętności jej wykorzystania.
Koncentracja na rynku ponadnarodowym oznacza bardziej swobodny dostęp do zasobów
wiedzy znajdującej się poza regionem i krajem macierzystym. Oznacza też większą konkurencję globalną i lokalną (Stańczyk-Hugiet, 2007: 88).
W literaturze przedmiotu stosunkowo dużo miejsca poświęca się zagadnieniom metodologicznym i warsztatowym. Przyjęto, że doświadczenia zebrane w trakcie badań przyczynią się do dalszego rozwinięcia problematyki zarządzania rozwojem regionalnym.
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3. Zarządzanie strategią rozwoju na przykładzie województwa
warmińsko-mazurskiego
Jak już wcześniej zaznaczono, celem niniejszego opracowania jest identyfikacja podstawowych problemów tworzenia strategii zarządzania rozwojem regionalnym techniką
studium przypadku. Przyjęto hipotezę, że przydatność strategii zarządzania rozwojem regionalnym zależy od zastosowania podczas jej budowy właściwej procedury i doboru
wskaźników. Hipotezę zweryfikowano na podstawie badań „Strategii Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Wykorzystano w tym celu dokumenty programowe,
a szczególnie dokładnie przeanalizowano dokument ostateczny, czyli „Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego” określającą cele
i działania na lata 2000–2015.
Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego 28 maja 1999 r. podjął uchwałę, która dała podstawę do rozpoczęcia prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Szeroko zakrojone działania obejmowały przede wszystkim: zdiagnozowanie sytuacji i sformułowanie pewnej wizji rozwoju, określenie obszarów strategicznych
dla Warmii i Mazur, przeprowadzenie konsultacji eksperckich oraz konsultacji społecznych. Strategia była opracowywana metodą społeczno-ekspercką, z udziałem konsultantów zewnętrznych, reprezentujących Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku. Zaangażowano także liczne podmioty gospodarcze i społeczne w regionie. Zastosowane metody i techniki powielały proces tworzenia strategii rozwoju w innych województwach w tym okresie. W procesie tworzenia strategii wykorzystywano dotychczasowy dorobek planistyczny, tj. strategie byłych województw: elbląskiego, olsztyńskiego, suwalskiego, oraz pilotażowy program restrukturyzacji gospodarki i przeciwdziałania bezrobociu w województwach Polski Północnej.
W „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego” określono cele i zadania do wykonania na lata 2000–2015, a także zawarto stanowisko odnośnie przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Horyzont czasowy strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego sięga 2015 r. Prace podczas opracowywania strategii podzielono między: Regionalny Komitet Sterujący (zespół operacyjny – 23 osoby), Radę Programową (zespół opiniodawczy
– 130 osób), dziewięć grup roboczych (łącznie 149 osób), które wykonały pracę merytoryczną, i czteroosobowy zespół redakcyjny. Zaplanowanie i koordynowanie działań należało do Departamentu Strategii Rozwoju i Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Proces rozpoczął się od określenia głównych obszarów strategicznych
(priorytetów rozwoju), wokół których budowano strategię. Wyodrębniono ich w sumie
osiem:
• wspieranie przedsiębiorczości,
• edukacja,
• infrastruktura techniczna,
• restrukturyzacja obszarów wiejskich,
• rozwój turystyki,
• środowisko przyrodnicze,
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• atrakcyjność zamieszkania,
• dziedzictwo i kultura.
Dla każdego obszaru wykonano diagnozę prospektywną, a na ich podstawie przeprowadzono syntezę diagnoz. Materiał diagnostyczny oraz analiza SWOT stanowiły podstawę do określenia wizji województwa do 2015 r. i głównego celu rozwoju. Cele i zadania
strategii określili członkowie branżowych grup roboczych metodą aktywnego planowania strategicznego (MAPS). Obowiązywała zasada zgody wszystkich członków grupy
na każdy zapis celu i działania strategicznego. Cele i działania dobierano tak, by były mierzalne i pozwalały na ocenę postępów w osiąganiu celu głównego. Wstępna wersja strategii była konsultowana na ponad 40 spotkaniach w powiatach i różnych środowiskach
w regionie2. Założono, że planowanie strategiczne nie zakończy się w dniu przyjęcia strategii przez Sejmik Województwa. Proces realizacji, weryfikacji i aktualizacji będzie miał
charakter ciągły.
W strategii przyjęto następujące wskaźniki i kierunki działań:
• wzrost gospodarczy umożliwiający spójność ekonomiczną województwa (udział
w PKB na poziomie co najmniej 3%) oraz wypracowanie PKB per capita w województwie, który zapewni zmniejszenie dystansu w stosunku do średniego poziomu PKB per capita w kraju i w regionach Unii Europejskiej,
• tworzenie nowych miejsc pracy oraz poprawę warunków życia ludności w ramach
spójności społecznej,
• poprawę warunków rozwoju przedsiębiorczości i promocji, tworzenia nowoczesnej
infrastruktury technicznej i warunków do zdobywania współczesnej wiedzy.
Opracowanie strategii rozwoju odbywało się w warunkach niekorzystnych ekonomicznie. Region Warmii i Mazur tracił swoją konkurencyjność względem innych regionów
w kraju (rys. 1). Od 1995 r. do 1999 r. nastąpił niewielki wzrost PKB per capita w województwie (o ok. 3%). Następnie, w 2001 r., zanotowano spadek o ok. 2%. Z rys. 1 wynika również, że spójność ekonomiczna jest wysoce niekorzystna w stosunku do większości województw w Polsce. W okresie budowania strategii województwo warmińsko-mazurskiego PKB per capita (ok. 33%) było na trzynastym miejscu w rankingu województw
w Polsce (przed woj. podkarpackim i świętokrzyskim). W tym czasie największy PKB per
capita zanotowano w woj. mazowieckim (ponad dwukrotnie wyższy niż w analizowanym
przypadku).
W 2004 r. w województwie warmińsko-mazurskim (podobnie jak w pozostałych regionach w Polsce) rozpoczął się proces aktualizacji strategii (uchwała Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr XXVI/361/04 z dnia 26 października 2004 r.). W wyniku prac ustalono 3 priorytety strategiczne:
Priorytet 1 – Konkurencyjna gospodarka,
Priorytet 2 – Otwarte społeczeństwo,
Priorytet 3 – Nowoczesne sieci.

2 Metodykę i opis organizacji prac, pełen wykaz osób i instytucji zaangażowanych w przygotowanie strategii rozwoju zawarto w „Dokumentacji procesu tworzenia strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego”.
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Rys. 1. PKB per capita w Polsce według województw w latach 1995–2002 (w %)
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Źródło: Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020, Załącznik
do Uchwały nr XXXIV/474 /05 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2005 r.

Przyjęto też trzy cele strategiczne:
1. Wzrost konkurencyjności gospodarki.
2. Wzrost aktywności społecznej.
3. Wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych.
Wyznaczenie nowych priorytetów wynikało z konieczności dostosowania strategii rozwoju do dokumentów strategicznych UE i Polski. Z danych przedstawionych w tabeli 1
wynika, że PKB per capita w Polsce jest na poziomie 53% UE (2007 r.). Dane dla woj.
warmińsko-mazurskiego wskazują, że w latach 2000–2005 wzrosła konkurencyjność regionu o 4 punkty proc., następnie stan ten utrzymał się do 2006 r., a w 2007 r. nastąpiło
osłabienie konkurencyjności o 1 punkt proc. Wskazuje to, że założony w strategii rozwo-
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Tabela 1. PKB per capita w latach 2000–2007 w stosunku do UE27=100 (w %)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Polska

Wyszczególnienie

47

46

45

48

51

50

50

53

mazowieckie

67

72

70

76

77

81

82

84

warmińsko-mazurskie

35

33

34

37

39

39

39

38

podlaskie

32

46

35

36

38

37

37

39

lubelskie

29

43

31

34

35

34

34

36

lubuskie

38

54

39

41

46

45

44

47

Źródło: Roczniki Statystyczne Województw GUS 2000–2008, www.pmrpublications.com/2009, Departament Koordynacji Programów Regionalnych, MRR na podstawie Eurostat, 2007.

ju wzrost gospodarczy umożliwiający spójność ekonomiczną województwa nie jest realizowany. W celu porównania, w tabeli 1 zaprezentowano rozwój woj. mazowieckiego, którego tempo wzrostu w latach 2000–2005 wyniosło 10% (ponad dwukrotnie więcej niż
w warmińsko-mazurskim), a w latach 2006–2007 przyrost wyniósł kolejne 7% (w woj.
warmińsko-mazurskim nastąpił spadek o 1%). Wzrost PKB per capita w 2007 r. od 2 od 3
punktów proc. w stosunku do 2006 r. zanotowano także w woj. podlaskim, lubelskim i lubuskim (nie jest to jednak poziom z 2001 r.).
Obszar zajmowany przez kraje należące do UE jest przestrzenią poważnie zdywersyfikowaną pod względem poziomu gospodarczego i sytuacji społeczno-ekonomicznej.
Obejmuje on kraje i regiony koncentrujące silny potencjał ekonomiczny i innowacyjny,
a obok także kraje i regiony opóźnione w rozwoju, regiony depresji i skupiska wysokiego bezrobocia. Świadczy o tym m.in. przeprowadzona analiza PKB per capita woj. warmińsko-mazurskiego.
Sytuacja województwa nie poprawia się, mimo ambitnych strategii rozwoju (założono tworzenie nowych miejsc pracy, poprawę warunków życia ludności oraz rozwoju przedsiębiorczości i promocji, tworzenia nowoczesnej infrastruktury technicznej i warunków
do zdobywania współczesnej wiedzy). Przyczyn tego stanu jest wiele, a jedną z ważniejszych jest niski poziom wykorzystania wiedzy w województwie. Pomiar wiedzy w województwach wykazał, że woj. warmińsko-mazurskie zajmuje 14 miejsce w Polsce w rankingu wynikającym ze wskaźnika gospodarki opartej na wiedzy KEI (ang. Knowledge Economy Index) (Puczkowski, 2009a: 95). Zapisane w strategii rozwoju województwa na lata 2000–2006 cele operacyjne w zakresie edukacji niewiele zmieniły sytuację w zakresie
zarządzania wiedzą. W założeniach strategii rozwoju do 2020 r. przyjęto bardzo ogólnikowe zapisy dotyczące wzrostu wiedzy w społeczeństwie, wspierania wszelkich inicjatyw zmierzających do powoływania nowych uczelni (przede wszystkim o profilu technicznym) oraz rozszerzania kierunków kształcenia w już istniejących (np. o inżynierię systemów informatycznych, techniki multimedialne, systemy informatyczne w przedsiębiorstwach, politykę i ekonomikę turystyki), a także wzmocnienia i ustabilizowania kadry naukowo-dydaktycznej, zwiększania dostępności szkół, wspierania realizacji funkcji szkoły i systemu doskonalenia kadr w oświacie. Badania porównawcze zarządzania wiedzą regionów oraz województw w UK i Polsce potwierdziły również, że województwo warmińsko-mazurskie wymaga zmian w strategii rozwoju regionalnego (z KEI = 2,72 pkt). Zaj-
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muje ono ostatnie miejsce na liście rankingowej analizowanych regionów (Puczkowski,
2009b: 57). Wpłynęły na to niskie wyniki w zakresach warunków przedsiębiorczości (5,27
pkt), systemów innowacyjnych (2,50 pkt) i zasobów ludzkich (1,55 pkt).

Zakończenie
Celem opracowania była próba identyfikacji podstawowych problemów formowania
strategii zarządzania rozwojem regionalnym. Postawiono hipotezę, że przydatność strategii zarządzania rozwojem regionalnym zależy od zastosowania podczas jej budowy właściwej procedury i doboru wskaźników. Przeprowadzona analiza strategicznego zarządzania rozwojem regionalnym pozwala na wstępne sformułowanie wniosku, że planowanie
strategiczne przy wysokim stopniu ogólności może powodować, że nie osiągnie się oczekiwanych rezultatów (badania wykazały, że zamiast większej spójności osiągnięto gorsze
wyniki od zakładanych). Nadmierne uogólnienia powodują, że nie są zdefiniowane cele
szczegółowe, sposoby ich realizacji, monitoringu, kontroli oraz odpowiedzialności personalnej. Dyskusyjne jest również planowanie wielu priorytetów, gdy zasoby są ograniczone, w tym ludzkie, kapitałowe i technologiczne. Badania wykazały także, że rozwój
regionu oparty na czynnikach egzogenicznych (środkach unijnych, współpracy transgranicznej) nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Stwierdzono także niewystarczający poziom wykorzystania potencjału naukowo-badawczego w budowaniu strategii, znaczenia
nowej wiedzy ekonomicznej oraz wzrastającej roli procesu umiędzynarodowienia.
W ostatnich latach daje się zauważyć szybki rozwój układów instytucjonalnych polityki intraregionalnej. Proces ten jest jednak silnie zróżnicowany w przekroju województw.
Województwa silne, przodujące w procesie transformacji, cechuje na ogół bogaty układ
instytucjonalny. W województwach słabszych ekonomicznie brak jest często wielu podstawowych „aktorów”, niezbędnych w rozwoju regionalnego. W województwach silnych
problemem jest niedostateczne wsparcie powiązań (w zakresie intensywności i jakości)
między poszczególnymi instytucjami oraz określenie precyzyjnych kryteriów wspierania
najlepszych instytucji i projektów na zasadach konkursowych. W województwach słabych
w dalszym ciągu problemem jest katalizowanie powstawania niezbędnych instytucji wspierających rozwój.
Obecnie upowszechnia się pogląd, że obiektywną prawidłowością procesu transformacji jest wzrost wszelkich zróżnicowań, w tym także regionalnych. Oznacza to, że działalność interwencyjna państwa może przyczynić się jedynie do spowolnienia tempa wzrostu tych zróżnicowań, a odwrócenie obiektywnych tendencji wymagałoby olbrzymich środków. Gdyby istotną rolę odgrywały przedsięwzięcia wyrównawcze o relatywnie niższej
efektywności, mogłoby to zagrażać dynamice rozwoju społeczno-gospodarczego. Przyjęcie całkowicie pasywnej polityki wobec problemu narastających zróżnicowań przestrzennych ma jednak także wyraźne, negatywne następstwa, nawet w warunkach państwa
względnie jednolitego etnicznie i kulturowo. Problemy pojawią się na płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej oraz politycznej. Trwała marginalizacja ekonomiczna niektórych
obszarów kraju w kontekście europejskim jest traktowana jako niedopuszczalna, nawet
w warunkach wysokiej mobilności przestrzennej społeczeństwa. Problemy i negatywne
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konsekwencje społeczne wiążą się z zamieszkiwaniem znaczącej części ludności na obszarach pozbawionych dostępu do wielu zdobyczy cywilizacyjnych nowoczesnego społeczeństwa postindustrialnego.
Zbyt duże zróżnicowania regionalne mogą prowadzić do dysproporcji rozwojowych,
które zagrożą spójności terytorialnej państwa.
Wybrany model polityki rozwoju regionalnego będzie miał zasadniczy wpływ na to,
czy układ regionalny będzie cechować dynamika, czy też będzie stanowić obciążenie ogólnego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Z tych względów wydaje się niezbędna identyfikacja wyzwań o podstawowym znaczeniu dla rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz
scharakteryzowanie związanych z nimi uwarunkowań i konsekwencji. Zwiększenie funkcji aplikacyjnej strategii zarządzania rozwojem regionalnym wymaga doprecyzowania
głównych celów rozwoju obszarów gospodarczych uznanych za konkurencyjne w danym
regionie. Badania wykazały, że wzorowanie się na strategiach innych województw jest założeniem niewłaściwym. Uznane przez naukę i zweryfikowane w praktyce główne czynniki sukcesu rozwoju gospodarczego nie wymagają procedury „wyważania otwartych
drzwi”. W kierowaniu procesami rozwoju należy wykorzystać czynnik podstawowy, jakim jest wiedza.
Przydatność strategii zarządzania rozwojem regionalnym zależy od zastosowania podczas jej opracowywania właściwej procedury i doboru wskaźników. Wykorzystane źródła oraz sposób weryfikacji hipotezy mogą być przyczynkiem do rozwiązania problemu.
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Strategies of Regional Development Management
Summary
In the process of strategic planning the strategy of development as well as applications
realizing it are formulated. Planning is the basis for preparing and taking decisions
referring to principles, trends and the pace of far-reaching development. Elaboration of
the strategy of regional development management is the undertaking of large scale
complexity. It comprises decisions referring to development perspectives, formulating
purposes and determining (choice) the methods of their realization, analysis of social and
political conditions, collecting and processing the information. Conditioning of defining
the strategy has a versatile character. None of the above-mentioned areas can be regarded
as less important.
The purpose of this study is to attempt to identify basic problems of forming the strategy
of regional development management.
The study contains a brief description of planning regional development on the basis
of the literature of the subject, and then empirical verification of the accepted hypothesis.
Considerations and based upon them conclusions can be useful in working out the
strategy of regional development management.
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