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PRZEKSZTAŁCENIA I DYLEMATY POLSKIEJ 
GOSPODARKI 

Celem artykułu jest szkicowe przedstawienie charakteru przekształceń polskiej 
gospodarki i dylematów z tym związanych. Nie jest to oczywiście ani pełen przegląd 
zagadnień~ ani też podsumowanie poglądów na ten temat. Mamy nadzieję, że 

przyczyni się jednak do lepszego zrozumienia charak'teru przekształceń jakie dokonu
ją się w Polsce oraz stanu gospodarki w okresie przejścia. 

Punktem vvyjścia są (l) charakter i program transformacji systemmvej 
w Polsce, następnie kolejno przedstawimy (2) sposoby przebudowy gospodarki, (3) 
stan gospodarki oraz ( 4) zróżnicowanie regionalne przebudovvy gospodarki. 

Charakter i strategia transformacji systemowej 

Transfom1acja systemowa, która dokonuje się w Polsce, podobnie jak i w innych 
krajach postkomunistycmych jest wydarzeniem \vyjątkowy1n, zwłaszcza w aspekcie 
gospodarczym. Nie stanowi ona kontynuacji dotychczasowego procesu rozwoju, 
przerywa go i realizuje na no\vych podstawach. Odb)'Wa się przy tym w warunkach 
kryzysu spolecmo-gospodarczego ukształtowanego \V latach 80-tych, który stanmvi 
istotną przeszkodę ograniczającą tempo i zasięg przeobrażeń systemowych w Polsce 
(Chojnicki 1990). 

Rozpatrzenie zmian systemowych poprzedzin1y przedstawieniem: l) przyczyn 
załamania się systemu komunistycmego i ograniczymy do określenia 2) strategii 
transforn1acji oraz 3) dylematów transfon11acji. 

Przyczyny załamania 
Załamanie się systemu komunistycmego w Polsce w 1989 r. zostało poprzedzone 
i uwarunkow·ane szeregiem wydarzeń, które vvystąpily zarówno w kraju, jak i w 
układzie międzynarodowym. Nie sposób ich wyważyć i w pełni ocenić; będzie to 
zadanie historyków. 

W śród czynników endogennych należy wymienić: 
l) Rosnące niezadowolenie spolecme na skutek niskiego poziomu życia i ogra

niczeń suwerenności \V)Tażające się w kolejnych wstrząsach politycmych, powodu
jących osłabienie reżimu i wy111usząjące próby refonn: 1956 - Pomań, 1970 -
Wybrzeże, 1976 - Ursus i Radom, 1980/81 -główne ośrodki kraju; 

2) Zmiany świadomości spolecmej, a zwłaszcza krytycmy stosunek klasy robo
tniczej do postępowego charakteru ustroju komunistycmego i jego efektywności oraz 
tworzenie się organizacji antykomunistycmych (KOR, Solidarność); 

3) Rosnąca nieefektywność i niedobory gospodarki opartej na centralnym pla
nowaniu i działalności przedsiębiorstw państwowych; przejawem tego była: a) prze
starzała struktura gospodarki, m1niejsz.ający się poziom inwestycji i stałe obniżanie 
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się wartości majątku narodowego per capi ta, b) rosnące zadłużenie zagramczne, 
c) niszczenie zasobów środowiska naturalnego. 

Do czynnikó\v egzogennych należy OCZ)'\Viście załamanie potęgi militarnej 
i polit)'cmąj ZSRR, a następnie destabilizacja i jego rozpad \V \\')·Tiiku przegranego 
\:vyścigu zbrojeń i nieudanych prób refon11y tego państvva. 

Zakres i droga transformacji 
Transfonnacja systemowa objęła oba główne podsystemy: politycmy i gospodarczy. 
Rad~·kalne refon11y w Ś\viecie jakie zachodziły \V niektórych krajach \V II polowie 
XX wieku polegał)' bądź na demokratyzacji systemu politycmego (Hiszpania \V II 
polowie lat 70-tych, Korea Poludniowa w końcu lat 80-tych)~ bądź skupialy się na 
systemie gospodarczym (Meksyk \V ostatnich latach). 

Zmiany te chociaż zapoczątkowane w Polsce w obu systemach ró\vnocześnie, 
doprowadzily jednak najpierw do przeobrażeń politycmych: \\'Olnych ·wyborów, 
s:.-stemu \Vielopartyjnego, demokratycznego powstawania rządu i samorządu. Od
\Vrócona została klasycma kolejność roZ\vqjowa: nąjpienv kapitalim1, potem 
demokra~ja. 

Jako zasadę prZ):jmuje się, że zmiany winny zmierzać do ukształtowania 

\V Polsce gospodarki rynko·wej lub kapitalistycznej. Koncepcja modelu gospodarki 
f)nkowej nie została, mimo pewnych roZ\vażań, skonkretyzmvana. Pojawia się prZ)' 
t)111 pytanie, czy teoretycznych i empif)•cznych podstaw modelu systemu f)rnkowego 
należy szukać \V tradycji zachodniej gospodarki f)rnkowej , czy też w jakiąjś 
uni\versalnej koncepcji (KrawCZ)'k 1990: Hubner 1992). 

W aspekcie pragmatycznym ważniejsze znaczenie niż model docelowy ma 
sposób i droga transfonnacji. Ani teoria rozwoju gospodarczego, ani historia 
rOZ\\'Oju gospodarki kapitalistycznE.:i, nie dostarcząją podstaw i wystarczających 
wskazÓ\\'ek teoretycznych kształtowania procesu transfon11acji w Polsce. 

Zasadnicze różnice między sposobem powstmvania gospodarki f)'nkowej na 
Zachodzie a sytuacją polską polegają na tym, że mechanizmy, które kształtowały 
się tam ewolucyjnie muszą być wprowadzane u nas sztucznie, niejako poprzez 
szybkie przemiany prm\11o-instytucjonalne i to w warunkach obciążenia gospodarki 
niekorZ)'Stną sytua~ją makroekonomicmą, a zwłaszcza głębokim kryZ)'Sem 
strukturalnym: na skutek nieefekty\\nego przemysłu ciężkiego~ utraty części [)Tiku 
byłego ZSRR oraz niskiej efektywności gospodarmvania (por.: Kub in, Żekoński 
1992; Łukawer 1994 ). 
\Vybór strategii przebudowy gospodarki polskiej był i jest uwikłany \V procesy 
stabilizacji gospodarki. W zasadzie wyróżnia się dwie gló,:vne strategie: 
l) radykalną, 2) zmian stopniowych. 

Strategia radykalna Z\Yiązana z naZ\viskiem Balcerowicza i przez niego 
wprowadzona polegala na SZ)1bki~j i zdeC)'dowanej stabilizacji i liberalizacji oraz 
wprowadzeniu glębokiE.:i przebudowy instytuc:jonalnej (\VilcZ)1ński i inni 1992). 
W prakiyce stabilizac:ja i liberalizacja \\')'przedzily przemiany inst)tucjonalne, co 
osiabilo jej efekty i przyczyniło się do spadku produkcji i zwiększenia bezrobocia. 

Strategia zmian stopniowych prZ)'brala różne warianty w zależności od 
stopniowania stabilizacji i liberalizacji (cen, handlu zagranicmego itp.). 
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Ocena tych strategii jest przede wszystkim rozpatrywana z punktu \:V1dzenia 
ryzyka i szans uzdrowienia gospodarki. 

W pierwszej fazie 1989 - 1993 dominowała transfonnacja radykalna, która 
doprowadziła do: 

obniżenia inflacji, 
usunięcia niedoborów; 
wzrostu zakresu \vyboru towarów i usług, 
wymienialności waluty, 
zwiększenia roli handlu zagranicznego, 
zwiększenia efektywności wykorzystania energii i surowców, 
wprowadzenia kategorii zysku i marketingu w funkcjonowanie przedsię
biorstw, 
prywatyza~ji handlu i usług oraz mniejszych przedsiębiorstw produ
kcyjnych. 

Realizacja drugiej fazy transfonnacji vvymaga głębokich przekształceń 

instytucjonalnych. Występują jednak poglądy, że nastąpiło pewne osłabienie tempa 
tych zmian w wyniku sporów o charakter i zakres pry\:vratyzacji po sfonnowaniu 
rządu Pawlaka w drugiej połowie 1993 r. 

Dylematy transformacji gospodarki 
Tworzą je przede wszystkim te aspekty przeksztaiceń, w których zachodzi 
konieczność uwzględnienia względów pozaekonomicznych. Oto niektóre z nich: 

Spo/eczne przy21rvolenie na reformy 
Wprowadzenie demokratyzacji politycznej, utrzymanic wielkiej roli związków 

zawodowych (OPZZ, Solidarność) oraz rosnące niezadowolenie społeczne, 

sprawiają, że zasadniczym czynnikiem przemian jest społeczna aprobata refon11. 
Przekształcenia makrosystemu mają sens tylko, gdy \vynikają z woli w·iększości. 

Powstaje zasadniczy dylemat wyboru takich środków· i strategii, które zwiększają 
silę zwolenników refon11. umożliwiając ich przeprowadzenie. Do\vodem są ostatnie 
wybory parlamentarne w Polsce w 1993 r., w których Z\vyciężyły partie głoszące 
program zmniejszenia kosztó\v jakie ponosi społeczeństwo za przebudowę 

gospodarki. 

Rola państwa w kształtowaniu przemian pozarynkoHych 
Należy tu rozróżnić sterowanie transfom1acją od sterowania funkcjonowaniem 

gospodarki. W pierwszej sprawie niezależnie od poglądów na temat spontaniczności 
przemian, zachodzi wyraźna potrzeba państwowego nadaw·ania kierunku prze
kształceń pravvno-instytucjonalnych. Nietnvalość ekip rządmvych w Polsce nie 
sprzyja temu, ale pozwala z kolei na dokonywanie korekt i reagowanie na zmiany 
opinii społecznej. Główna linia przemian jest utrzymywana. W drugiej sprawie 
natomiast chodzi o zakres interwencjonizmu państwowego, który w ostatnim roku 
się zwiększy!, co jest przedmiotem ostrej krytyki opozycji. 

Prywat),zacja 
Powszeclmie przyjmuje się, że prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych 

stanm\'i główny składnik transfon11acji zmierzającej do osiągnięcia gospodarki 
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rynkowc~j \V Polsce. Zwiększa bOY\riem efektywność gospodarmvania i przyciąga 
inwestoróYv zagranicznych, a przy tym zrzuca z państwa odpo\viedzialność za ich 
funkcjonowanie i podtrzymywanie finansowe wobec znacznego kryzysu produkcji 
wielkich przedsiębiorstw. W Z\\,iązku z tym tempo pryv:atyzacji i liczbę przedsię
biorstw, które prywatyzują się, traktuje się jako miernik skuteczności procesu prze
kształceń. 

Ró\\mocześnie jednak podnosi się zastrzeżenia co do absolutyzowania procesu 
prywatyzacji i traktmvania go jako panaceum. Część przedsiębiorstw sprywa
tyzm:vanych nie uzyskuje dobrych W)11ikóv.r, występują bankructwa, a zagraniczni 
inwestorzy próbują przeksztalcić monopol państwowy w prywatny lub są zainte
resowani w pozbyciu się konkurenc):jnych firm. Szacuje się, że ryzyko inwestycji 
zagranicznych jest niższe \V przedsiębiorstwach państwowych niż prywatnych, 
a Z\Vlaszcza \V przemyśle energetycznym i paliwowym. 

Stabilizacja i liberalizacja 
Stabilizacja gospodarki jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia sprmx.nego 

działania gospodarki, ale nie jest jednoznaczna z jej przekształceniem w ufon110waną 
gospodarkę rynkową, a w pevmych warunkach może prowadzić do celów sprze
cznych, gdy poprzestaje się na niskim poziomie jej zrównoważenia. Stąd też strategie 
stabilizacyjne i transfon11acrine wymagaj(t wząjemnej koordynacji. W Polsce 
ogamięt~j \V 1989 r. hiperinflacją i niedoborami, konieczne było_ uzyskanie ró-vvno
wagi rynkowej i stabilizacji. Osiągnięto ją przez liberalizację cen i handlu 
zagranicznego, zmniejszenie inflacji oraz usunięcie ograniczeń w sferze tworzenia 
przedsiębiorczości. 

Pr·zebudowa gospodarki 

Nadrzędne cele przebudowy. Programy rządowe 
Nadrzędnym celem rządowych programów przebudowy gospodarki planowanej 
centralnie w gospodarką rynkową bylo dokonanie'" stagnującej gospodarce polskiej 
zmian strukturalno-organizacyjnych prowadzących do modernizacji kluczovvych j~j 
dziedzin. Przede wszystkim chodziło o przyspieszenie rozwoju sektora prywatnego, 
aż do uzyskania przez ten sektor dominującej roli \V strukturze wlasnościow~j, 

demonopolizację i dekoncentrację istniejących struhur gospodarki, odrzucenie 
adininistrac)~jnego sterowania gospodarką, wprowadzenie ekonomicznych narzędzi 
oceny funkcjonowania podmiotów gospodarczych, liberalizację polityki cenowej, 
zeY\11ętrzne otwarcie gospodarki, a tym samym poszerzenie zakresu dostępn_ych su
ro\VCÓ\V i materiałów oraz podniesienie roli eksportu, wprowadzenie wewnętrznej 
\Vymienialności złotego, stworzenie ułatwień dla inwestycji zagranicmych w Polsce, 
itp. (Poland your ... 1992. Poland: The new ... 1992). Niektóre z tych zamierzeń 
udało się zrealizować do 1994 roku . 

Prywatyzacja i przedsiębiorczość prywatna 
Jednyn1 z podstmvowych zadań procesu przebudmvy jest pry\vatyzacja gospodarki 
prowadzona w Polsc.e dwoma różnymi drogami: drogą kapitalmvą (przedsiębiorst\VO 
przekształcone zostaje w jednoosobmvą spółkę skarbu państwa, a następnie 
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sprzedane drogą publicznej oferty) lub likwidacyjną (bezpośrednia sprzedaż upa
dłego lub upadającego przedsiębiorstw·a, potrak'tO\vanie majątku przedsiębiorstwa 
jako udziału w powstającej spółce lub oddanie mąjątku przedsiębiorstwa w leasing) 
(Lew·andowski~ Szomburg 1990: Pafand your . . . 199 2). Ten bezprecedensowy 
proces przeprowadzany· na wielką skalę, w odniesieniu do \vielu różnych podmiotó\v 
gospodarczych i przewidziany do realizacji w stosunkowo krótkim czasie, zapo
czątkowano w 1990 roku kierując do sprzedaży pierwsze państwowe przedsię
biorstwa przemysłowe. Do końca 1991 roku, w ramach obu ścieżek prywatyzacyj
nych, sprzedano 260, a do końca 1994 roku 332 przedsiębiorstvva (ok 5% przed
siębiorstvv państ\VO\:V~/ch). Udział w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach posia
dają tak znane f1n11y zagraniczne jak "Pepsi-Co", "Henkel", "Phillips", "Unilever", 
"Volkswagen" czy "Gerber". Kompleksow·y program prywatyzacyjny obejmuje 
jeszcze dwie inne formy prywatyzacji~ do realizacji których jeszcze nie przystąpiono, 
tj. pryvvatyzację sektorową (oddanie \V ręce prywatne całości poszczególnych 
sektoróvl gospodarki) oraz powszechną prywatyzację (uwłaszczenie społeczeństwa). 

Tabela l. Fonny własności podmiotów gospodarczych w Polsce w latach 1992-1993 

Fonna własnosci podmiotu 1992 1993 1993 ( ~'O) 
1992 

l. Przedsiębiorstwa pat'lstwow<:: 7245 59:24 81.8 
2. Przedsiębiorstwa komunalne 542 647 119.4 
3. Spółdzielnie 19372 19764 101.9 
4. Spółki prawa handlowego 69907 83283 119.1 

w tym: 
4.1. Spółki akcyjne z kapitałem krajowym 2624 3131 119.3 
4.2. Spółki akcyjne z kapitałem zagranicznym 248 33:2 133.9 
4.3. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 66421 79212 119.3 

w tym: 
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnościq z 

udziałem kapitału zagranicznego 9762 14835 152.0 
5. Zagraniczne przedsiębiorst\va drobnej 

wytwórczości 686 647 94.3 
6. Zakłady osób fizyc7.11ych 1630000 1783900 125,6 

Zródlo: Zestawienie wlasne na podstawie Biuletynów Statystycznych GUS. 

Nowe regulacje prm:vne spowodowały szybki rozwój przedsiębiorczości pry
watnej, zwłaszcza w handlu i usługach, w tym także w tak dotychczas silnie upań
st\vowionych dziedzinach gospodarki~ jak: bankow·ość, turystyka zagraniczna i kra
jo\va, budownictwo mieszkaniowe czy handel zagraniczny. Powstaw·ać też zaczęły 
prywatne i społeczne szkoły podstawO\ve, średnie a nawet wyższe, przedszkola, gabi
nety lekarskie oraz kliniki. Aktualnie w rękach pry-vvatnych znalazł się niemal cały 
handel detaliczny oraz ponad 80%> handlu hurtowego. Na koniec 1993 roku działało 
w Polsce ponad l, 7 mln zakładów pl)'\vatnych osób fizycznych (94,2o/o ogółu pod
miotów gospodarczych) i 83 tys. (4,4o/o) spółek prawa handlowego, podczas gdy 
w skład sektora publicznego wchodziło: 5,9 tys. (0,3o/o) przedsiębiorstw państwo
wych, 19,7 tys. (l% ogółu) spółdzielni oraz 650 (0,03%) zakładów komunalnych. 
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Należy jednak pamiętać, że prywatne podmioty gospodarcze to w przewazaJącej 
większości zakłady 1nale, zatrudniąjące niekiedy 1-5 osób (tab. l i tab. 2). 

Tabela 2. Struktura tworzenia produktu krajowego brutto \vg sektorów włas
ności(%>) 

Wyszczególnienie 
Sektor publiczny Sektor prywatny 

1990 1992 1990 1992 

Przemysł 35,4 26,2 8.2 13.4 
Budownictwo 5,7 2,7 3,8 8,5 
Rolnictwo 1,3 0,9 6,0 6,4 
Transport 3.3 2.4 0.8 u 
Handel 6,4 2.3 6.6 12.7 
Gospodarka komunalna 1,2 1.4 0,4 0.4 
Gospodarka mieszkaniowa 0.5 0,9 l 2,4 3.4 
Pozostałe działy 14.8 13.5 l 3.2 3.8 
Ogółem 68.6 50.3 31.4 49.7 

Zródlo: Zestawienie własne na podstawie Biuletynów Statystycznych GUS 

S.)'stem walutowy. Rynek pieniężny i kapitałowy 

Przekształcenia gospodarcze, zwłaszcza zaś prywatyzacja wymagały utworzenia 
w Polsce rynku kapitałowego, a przedtem jeszcze przebudO\vy systemu walutowego 
i bankovvego. W grudniu 1989 roku o 45°/o zdewaluO\vano złotego, a w maju 1991 
pono\Vllie o 17%. Jednocześnie wprowadzono, nawiązujący do kursu pięciu podsta
\vo-vvych walut zagranicznych (dolar USA, funt sterling, marka niemiecka oraz funt 
szwąjcarski i francuski) mechanizn1 płynnej regulacji wartości we\vnętrznie \vymie
nialnego złotego. Dla zagwarantowania \Vewnętrznej \\rymienialności złotego, 

państwa zachodnie ustanowiły w 1990 roku kredyt stabilizacyjny w kwocie l mld 
USD, który nie został uruchomiony. Jednocześnie zrekonstruowano system bankowy 
tworząc bank centralny (NBP) i sieć banków komercyjnych (91 różnego rodzaju 
banków), \V tym także spe~jalistycznych (Poland your ... 1992). Dla pmvstrzymania 
niekontrolowanego wzrostu plac wprowadzono przeJSCIOvvo podatek od 
ponadnon11atywnych Vv'yplat (popiwek). W k\vietniu 1990 roku rozpoczęła 

działalność Warszawska Giełda Papierów WartościO\vych oferując do publicznej 
sprzedaży akcje 5 pierwszych przedsiębiorst\v (na koniec sierpnia 1994 notowano 
akcje 33 przedsiębiorstw, w t)'l11 28 na tzw. rynku podsta\VOW)Tin). 

Otoczenie biznesu 

Powstawać zaczęły też placówki tzw. otoczenia biznesu, w tym wspomniane już 
uprzednio banki komercyjne (91 banków z 3,5 tys. placówek obsługi klientów 
w 1994 roku), izby handlowo-przemysłowe, izby gospodarcze, centra biznesu i in
nowacyjności, fundacje gospodarcze, inkubatory przedsiębiorczości, fundacje wspie
rania biznesu, a także prywatne szkoły biznesu, marketingu i bankowości itp. O ich 
liczbie i charakterze decydują przede wszystkim inicjatyvvy lokalne oraz potencjał 
intelektualny województw, miast i gmin. Dużą rolę w tym względzie odgrywąją 
samorządy lokalne, osoby o dużym autorytecie w środovviskach lokalnych oraz 
stowarzyszenia. 
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Społeczno-polityczne uwarunkowania wewnętrzne przebudowy 
Proces przebudowy jest przedsięwzięciem trudnym i uciążliwy111 dla społeczeństwa. 
Jest także, z różnyn1i preferencjami i w różnym tempie. realizowany przez 
zmieniające się ekipy rządowe. Procesowi temu nie sprzyja rozwarstwienie społe
czeńst\va polskiego, zwłaszcza zaś poszerzanie się sfery ubóstwa, obejmującej dziś 
także szerokie kręgi społeczne. Skromny jest budżet państwa, którego nie :u1silają 

w odpowiednim stopniu podatki. Efektem tego jest niedorozwój sfery usług publi
cznych, co jest kolejnym czynnikiem obniżania się poziomu życia (Gilowska 1993). 
Rosną koszty utrzymania, a wydatki na żywność w znacznej części rodzin pochla
niają aż 70-80% dochodów, spychając na dalszy plan zaspokojenie takich potrzeb, 
jak: ochrona zdrowia, kształcenie dzieci, wypoczynek. Stan ten prowadzi \V przy
padku rodzin najbiedniejszych do poważnych ograniczeń poziomu wyży\vienia 

(z niedoży\vieniem włącznie), co powoduje dalsze pogorszenie się i tak zlej sytuacji 
zdrowotnej społeczeństwa (Sfera społeczna ... 1994, Gospodarka Polski ... 1994 ). 

Procesowi przekształceń nie sprzyja niestabilność układu politycznego 
państwa oraz rewindykacyjne nastawienie niektórych związków zawodowych, 
a przede wszystkim Z\viązków branżowych. Ciągle działa spirala cen i plac. Potrze
bną na fundusz w-ynagrodzeń część budżetu państwa kolejne rządy starają się 

uzyskać wprowadzając podwyżkę cen i tak nieproporcjonalnie, w stosunku do pozio
mu plac, drogich: energii, paliw, transportu, alkoholu i papierosów. Jest to jeden 
z czynników podtrzymywania ciągle wysokiego poziomu inflacji. 

Zewnętrzne uwarunkowania procesu przebudowy 

Dla procesu przekształceń społeczno-gospodarczych nie jest korzystne zadłużenie 
państvva wynoszące w polowie 1994 roku 46,2 mld USD. W tej sytuacji długo
falowa redukcja długów (o 50°/o) prowadzona od 1991 roku przez tzw. Klub Paryski 
oraz najnowsza, 49o/o redukcja długów i wieloletnie rozłożenie ich spłaty, dokonane 
ostatnio przez Klub Londyński stanowią faktyczne wsparcie dokonujących się 

w Polsce reform. Nie sprZ)ja natomiast refonnom słabe tempo napływu kapitału 
zagranicznego. Do polowy 1994 roku suma inwestycji zagranicznych zreali
zowanych w Polsce wyniosła 3,5 mld USD, co jest tylko ułamkiem w stosunku do 
7,8 mld USD kwoty deklarowanej przez państwa zachodnie. Za podstawową przy
CZ)'nę tego stanu rzeCZ)' uważa się niedoskonalość i zmienność regulacji prawnych, 
niepewność sytuacji politycznej, trudności Z\viązane z transferem kapitału i niedoro
zwój infrastruktury technicznej, Z\vłaszcza telekomunikacji oraz odpraw 
granicznych. Wskazać też można na wybitnie eksploatacyjne podejście niektórych 
inwestorów zagranicznych, lub też, niższy od deklarowanego, jedynie 
konserwacyjny, zakres in\vestowania. 

Stan gospodarki 

Struktura gospodarki 

Dokonujące się przekształcenia w gospodarce znajdują swoje odbicie w jej stanie 
i zmianach tego stanu, co stanowić może podstawę do mniej lub bardziej optymi
stycznych ocen procesu transfonnacji. 
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Tabela 3. Zmiana struktury działowej gospodarki Folski v,· latach 1989- 1992 (o/o) 

Dział 
Produkt krajowy bmtto Prod~1kcja Zatrudnienie 

gospodarki 
1989 1992 1989 1992 1989 1992 

Przemysł 41.0 39.6 :'i OJ 44.6 28.6 25,9 
Budownictwo 9.6 11.2 83 l 0.4 7.7 7.1 
Rolnictwo 12.2 7,3 13.9 7,6 26.4 27.0 
Pozostale działy 37.2 41.9 27.7 37.4 37.3 40.0 

Zródlo : Rocznik Statystyczny 1993 GUS (obliczenia własne) 

Zasadniczym zmianom ulega struktura gospodarki, w której coraz większe 
znaczenie posiadają usługi, a coraz mniejsze przemysł i rolnictwo. Tendencja ta jest 
nie t::dko efek1em dynamicznego rozwoju usług sfery materialnej oraz przekształceń 
strukturalnych w przemyśle, ale \vynika także z upadku znaczenia przemysłu, Z\Vla
szcza ciężkiego i kryzysu gospodarki rolnej (tab.3). W struh.'1urze gospodarki coraz 
większą rolę pełni sektor prywatny, h.ióry zdominował niemal calkO\vicie handel i 
usługi i wkracza znacząco do takich dziedzin życia społecznego jak finanse, czy 
handel zagraniczny, dotychczas zn1onopolizowanych przez par1stwo. Jest też coraz 
\\ięcej pry\vatnych szkól, gabinetów lekarskich i klinik (tab. 4) 

Tabela 4. Struktura działowa tworzenia produktu krajO\vego brutto w latach 1990 
i 1992 

Wyszczególnienie 
Sektor publicZl1y Sektor prywatny 

1990 1992 1990 1992 

Przemysł 51.6 52.0 26.1 27.0 
Budownictwo 8.3 5.4 12.1 17.1 
Rolnictwo 1.9 1.8 19,1 12.9 
Transpmi 4.8 4,9 2.5 2.2 
Handel 9,3 4,6 21.1 25.6 
Gospodarka komunalna 1.7 2,8 1.3 0.8 
Gospodarka mieszkaniowa 0.7 1,7 7,6 6.8 
Pozostałe dziedzinv 21.7 26.8 10.2 7.6 

Ogółem 100.0 100.0 100.0 100.0 

Zródlo : Rocznik Statystyczny 1993 GUS (obliczenia własne) 

Przemysł 

Restrukturyzacja przemysłu posiada charakter czynny i bierny. Z jednej strony upa
dają zakłady stare, nieefektywne, uciążliwe dla środO\viska, stosujące przestarzale 
teclmologie oraz te, na produkcję których nie ma zapotrzebowania, a z drugiej strony 
powstaje \\iele zakładów nowych, głównie małych. Procesowi temu sprzyja brak 
fon11alno-prmvnych ograniczeń pod~jmowania działalności gospodarczej oraz 
otwarcie gospodarki polskiej na świat (brak barier zaopatrzenia). Wystąpiły w ten 
sposób \varunki po\vstania rynku konsumenta (nie producenta), stymulującego 

roZ\vój produkcji elastycznej, atrakcyjnego i modnego wzornictwa, nowych teclmo
logii, marketingu. Ciągle nierOZ\\iązanym problemem pozostaje restrukturyzacja 
przemysłu energetycznego i palivvO\vego~ stanoVviącego pO\vażne obciążenie dla gos
podarki i spoleczei1stwa, którego funkcjonowanie jest jedny111 z czynników istnienia 
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spirali inflacyjnej (tab. 5). Wydaje się, że czynnikami rozwoju i przekształceń struk
turalnych przen1ysłu mogłyby być: zamówienia rządowe, większy, związany z zaha
mowaniem spadku ubożenia społeczeństwa, we\vnętrzny popyt konsumpcyjny, 
pozbawiony zewnętrznych ograniczeń eksport, a także zmniejszona stopa oprocento
wania kredytów. 

Tabela 5. Zmiany struktury przem.yslu \V latach 1985-1992 (sprzedaż wyrobów 
własnej produkcji i usług) 

Przemvsł 
1985 1989 1991 1992 (grupa· gałęzi) 

l. Paliwowo-energetyczny 14.6 11,2 20.5 21.7 
2. i\Ietalurgiczny 9.4 10.1 8,9 7,3 
3. Elek'tromaszynowy 25.0 25.3 20,9 20.1 
4. Chemiczny 8.6 9.1 9.3 9,2 
5. iviineralny 3.8 3.9 4.4 4.1 
6. Drzewno-papiemiczy ·U 5,0 5.3 5.6 
7. Lekki 11.5 12.2 7.4 7.2 
8. Spożywczy 20.5 20.9 21.2 22.6 
9. Pozostalv 2.3 2.3 2.1 2.2 

Źródło : Roczniki Statystyczne 1992 i 1993 GUS 

Gospodarka rolna 

W stadium głębokiego kryzysu znajduje się gospodarka rolna, której przestarzale 
struktury nie są w stanie zaadaptować się do warunków gospodarki rynkowej. 
Jedyną reakcją rolnictwa na zachodzące zn1iany jest obniżanie poziomu produkcji 
rolnej oraz ciągły wzrost cen produktów rolnych w sytuacji gdy rynek rolny· jest 
sztucznie chroniony systemem cel zaporowych. Globalna wartość produkcji rolniczej 
była w 1993 roku o ok. 40% niższa niż w 1989 roku (tab. 6). Wysokie ceny produk
tów rolnych są istotną przyczyną ubożenia społeczeństwa, a co się z tym wiąże, 
niekorzystnego dla rozwoju gospodarczego krąju, ograniczenia popytu na produkty 
rolne i inne artykuły konsumpcyjne (tab. 7). 

Wyn1iana zagraniczna 
Funkcjonowanie gospodarki w ramach RWPG i Układu Warszawskiego jedno
znacznie określiło charakter oraz geograficzne kierunki \Vy111iany zagranicznej. 
Zmiana istniejących do 1989 roku warunków oraz trudności przystosowania się do 
nowych okoliczności pociągnęły za sobą wystąpienie w 1991 roku ujemnego salda 
handlu zagranicznego. Dane z realizacji wymiany n1iędzynarodowej za 1994 rok 
wskazują iż ta niekorzystna tendencja zostaje stopniowo przezwyciężana (Infonnacja 
o przebiegu ... 1994). 

Inflacja i bezrobocie 
Ciągle wysoka jest inflacja, ktorej poziom systematycznie, choć zbyt wolno spada, 
od 580% w 1990 roku, przez 70% w 199L 4T% w 1992 do 35% w 1993. Prognozy 
na rok 1994 nie są obiecujące i jak się vvydaje inflacja znacznie przekroczy 
zakładany poziom 27%. 
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Tabela 6. Zmiany \V produkcji rolnictwa Polski w latach 1989-1992 

Wyszczególnienie 1989 1992 1992 (%) 
1989 

l. Powierzchnia zasiewów (mln. ha) 14.3 13.6 95.1 
2. Zbiory (min. t.) 

- zbożn 23.2 17,1 73.7 
- ziemnialó 34.4 23.4 68,0 
- buraki cula-owe 14.4 lU 77.1 

3. Plony (qlha) 
- zbo?.a 32.7 24.6 75.2 
- zienmiaki 185 133 71.9 
- buraki cula-owe 340 294 86.5 

4. Pog!owie 
-bydło 10,7 8.2 76.6 
- trzoda chlewna 18.8 22,1 117,6 

5. Produkcja (tys. t.) 
- mięso 2488 2530 101,7 
-mleko (mln. hl.) 15,9 12,8 80,5 

6. Skup (tys. t.) 
- ziamo 4070 3556 87,4 
- żywiec rzeźny 2326 1418 61.0 

7. Ciągniki (tys. sztuk) 1152 1172 101.7 
8. Zużycie nawozów sztucznych 

(kg /ha NPK) 196 62 31.6 

Źródło : Obliczenia własne na podstawie Rocznika Statystycznego GUS 1993 

Na poziomic 16% ustabilizowało się, wzrastające od 1991 roku bezrobocie, 
k1.órego charakter jest złożony. Nakładają się bovviem na siebie bezrobocia: struk
turalne, koniunkturalne oraz frykcyjne. 

Tabela 7. PodstawO\ve wskaźniki charakteryzujące poziom życia ludności (rok po
przedni= l 00%) 

Lata Ceny Ceny Płace Renty Globalne Spożycie Poziom 
towarÓ\\. żywności i emet)1ury dochody towarów spożycia 

i usług ludności i usług 1960 '= 100% 

(nominalne) 

1985 115, l 114.0 118.7 123.2 122,8 118.0 93.3 
1986 117.7 117.5 120.4 125.4 120.3 123.0 97,9 
1987 125.6 124.3 121,0 130.7 126,5 128.9 100.7 
1988 160.0 159.5 182.0 162,3 180.6 166.0 104.1 
1989 344,1 356,5 391,0 365,5 380.0 361,0 103,7 
1990 660.0 675,0 498.0 559.0 549,0 536,0 87,9 
1991 170.0 146.0 170.3 190,0 177.0 172,9 94,4 
1992 143.0 137.0 138,9 132,3 142.2 148.0 99,3 
1993 135.0 - - - - - -

Żródlo : Obliczenia własne na podstawie Roczników Stat}rstycznych GUS. 

Budżet pw1shJJa 
Niewystarczający w stosunku do potrzeb jest budżet pailstwa, co najdotkli\\iej 
odczuYva sfera usług socjalnych oraz zatrudnieni w tZ\:r. sferze budżetovv·ej. Z po
ważnymi problemami borykąją się: nauka, oświata, kultura, źle funkcjonuje służba 
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zdrowia i system ubezpieczeń spolecmych (tab. 8). POZ)'Cja materialna środowisk 
inteligenckich ciągle się pogarsza. Coraz więcej osób pragnie korZ)'stać z pomocy 
socjalnej. Niepokojem napaw·a zly stan zdrowia spoleczeństw·a, głÓ\\'nie skutkiem 
jego ubożenia, niedożywienia oraz kryZ)'SU usług ochrony zdrowia (Gospodarka 
Polski ... 1994 ). 

Do gló\\lnych przycZ)'n malej zasobności budżetu zalicZ)'Ć należy: ciągle 

trwającą sytuację kryzysmvą w gospodarce, mniejsze od oczekiwanych, efekty 
prywatyzacji, niski stopień ściągalności podatków oraz nadużycia finansow·o
skarbow·e. 

Tabela 8. Udział \\)'branych dziedzin życia spolecmego w \V),.datkach budżetOW)'Ch 
państwa (o/o) 

Dziedzina życia społecznego 1992 

l. Nauka 1.7 
2. Oświata i wychowanie 9.8 
3. Kultura -
4. Oclu·ona zdrowia 14.0 
5. Administracja pat1stv.·owa 2.5 
6. Wymiar sprawiedliwości 1.6 
7. Obrona narodowa 6.4 
8. Bezpiecze!lstwo publiczne 6.4 
9. Ubezpieczenia sooleczne 19.2 

*Według ustmvy budżetowej na rok 1994 
a) Bez urzędów centralnych 

1993 

1,8 
10.3 
0,7 

14.0 
3.2 
1.7 
6,5 
4.0 

20.7 

Źródło : Zestawienie własne na podstawie materiałów GUS 

Patologie społeczne 

1994 1994 * (<%) 
1993 

1.7 130,0 
9.2 124,4 
0.6 122,2 

12.1 118.9 
2.6 a) 118,5 
1,4 a) 113,9 

l 
5,5 116,1 
3,3 a) 113,2 

20.2 134.8 

Okres transfon11acji sprzyja szerzeniu się zjawisk patologii społecznych, szczególnie 
zaś przestępczości. Wzrasta liczba przestępstw najgroźniejszych: zabójstw, roz
bojów, kradzieży (tab. 9). Nasila się stopień bezwzględności i okn1cieństwa działania 
przestępców. Rozwijają działalność zorganizowane grupy przestępcze. Przez Polskę 
wiedzie jeden ze szlaków narkotykowych Europy oraz rozwija się krajowa produkcja 
narkotyków (amfetamina). Niski jest stopień wykrywalności przestępstw (52%). 
Szerzy się narkomania~ alkoholizm, zawoalowana prost)1ucja. Zwiększa się liczba 
nosicieli AIDS, osób bezdomnych i żebrzących. 

Stan środowiska 

Najbardziej pozytywne zmiany zachodzą w środowisku, którego jakość systematy
cznie się poprawia. Zmniejsza się poziom emisji pyłów i gazów, ilość odpadów 
i ścieków, pobiera się mniej wody na cele gospodarcze i komunalne. Zmniejsza się 
areał gruntów zdegradowanych wymagających rekultywacji oraz zwiększają się 
obszary zalesione. 

4. Procesy ... 15 
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Tabela 9. Przestępstwa popełnione \V Polsce w latach 1985 - 1992 

Rodzaj przestępstwa 1985 

l 
1990 1992 

l 
1992 (o o) 

1985 

Ogółem 544 361 ~n3 361 881 076 161.8 
w tym: 

- bez wykrycia sprawcy 119 483 530 972 415 658 374.8 

Z ogółu przestępstw przypada na : 
- zahójst\Ya 671 730 989 147.4 
- uszkodzenia ciała 10 862 10 152 13 795 127.0 
- zgwałcenia 2 102 l 840 l 919 91.3 
- przeci\\,ko mieniu społecznemu 108 977 197 343 132 586 121.7 

\\.tym: 
- zaginięcie mienia 51 016 57 849 56 760 111,2 
-rozbój 112 216 423 377.6 
- przeci\\'ko mieniu prywatnemu 217 944 550 747 458 644 210.4 

\\"tym: 
-kradzież 84 846 158785 125 074 147.4 
- kradzież rozbójnicza i rozbój 8 399 16 001 17 292 205.9 
-fałszerstwa dokumentó\\ 12 820 G 387 22 180 173.0 

Źródło: Rocznik Statvstvcznv 1993 GUS (obliczenia \da:~ne) 

Jest to przede wszystkim efekt obniżania poziomu produkcji przemysłowej, ale także 
po części rezultat restrukturyzacji gospodarki, szczególnie przemysłu oraz podnie
sienia na wyższy poziom, społecznej świadomości ekologicznej (tab. l 0). 

Tabela l O. Ogólna charakterystyka stanu środowiska w Polsce \Y latach 1989 -
1992 

Wyszczególnienie 1989 1992 1992 (~ó) 

1n9 

l. Grunty zdegradowane wymagające rekultywacji 96.3 90.8 94.3 
(tys. ha) 

2. Pobór wody na potrzeby gospodarki (hm 3) 15097 12570 78.7 
3. Ścieki odprowadzane do wód powierzclmimvych 12 266 10048 81.9 
4. Ścieki oczyszczane (hm 3) :2856 2466 86.3 
5. Emisja zaniecz:yszczeó (tys. t.) 

-pyło\\ych 1513 684 45.2 
-gazowych ) l 13 3155 61.7 
-w tym so2 2790 1837 65.8 

6. Odpady uciążliwe dla środO\\ iska wyiworzone 171 122 71.3 
w roku (mln t.) 

7. l\Iiasta : 
-wyposażone w sieci kanalizacyjne 716 739 103,:2 
-wyposażone w oczyszczalnie ścieków 759 497 108.3 

8. Lesistość (~ó pow. kraju) 27.g 27.9 100.4 

Źródło : Rocznik Statystyczny 199 3 GUS (obliczenia własne) 
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Sytuacja gospodarczo-finansowa państwa 
Pozyt)rwne efekty dokonujących si~ przemian posiadają swoje odbicie w dynamice 
produk1u krajowego brutto. \V 1992 roku, po raz pienvszy od roku 1989, uzyskano 
dodatni (2,2~~) przyrost PKB. Tendencja ta utrz;111ala się w 1993 roku (3,8o/o) co 
spraw-iło, że na rok 1994 założono przyrost PKB na poziomie 4,5o/o. Poz;iyvvnie 
ocenić też należy kształtowanie się na niższym od zakładanego, poziomu deficytu 
budżetmvego oraz dobry stan rezerw de\vizmvych państwa. 

Należy przyjąć i wierzyć, że są to wszystko tendencje stale, świadczące o fa
ktycznym '''JlChodzeniu Polski z kryzysu i o właści\vym kierunku dokonujących się 
przemian (lnfon11acja o przebiegu ... 1994 ). 

Zróżnicowanie regionalne w okresie transformacji 
społeczno-gospodarczej w Polsce 

W okresie transformacji społeczno-gospodarczej w warunkach kształtowania się 

gospodarki rynkowej rozpoczął się proces zmian \V zróżnicowaniu regionalnym 
Polski. 

Na początku okresu transfonnacji, tj. pod koniec lat 80-tych w układzie 

regionalnym Polski występowały trzy klasy regionów: silne, przeciętne, słabe, wy
różnione na podstm;vie k~.ierium pozion1u rozwoju społeczno-gospodarczego, mie
rzonego wartością produktu krajmvego brutto (GDP), Wytworzonego i podzielonego 
(ryc. l). Tylko 7 regionów (spośród 49) należało do klasy silnych i zajmowało rela
ty\:vnie najwyższe pozycje na skali rozwoju regionalnego. 

regiony: 

silne 

- przeciętne 
I=:J słabe 

Źródło: Dochód narodowy Polski w 1986 r. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych 
GUS i PAN. Warszmva. 1989. 

Ryc.1. Regiony silne, przeciętne i słabe w Polsce. 1986. 
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Klasę regionóv.r słabych t\vorzylo 19 regionów. Regiony silne stanowiły centra 
n1iejsko-prze1nysloYve kraju i były rÓ\\nocześnie regionami dobrze prosperującego 
rolnictwa. Natomiast regiony słabe miały charakter wiejsko-rolniczy. 

Rozkład tych regionów v.rykazywal, że istnieją w Polsce silne kontrasty: 
(l) \V skali calego kraju, między częścią zachodnią, bardziej rozwiniętą i częścią 
wschodnią, opóźnioną \V roZ\voju. Ten podział Polski, ukształtowany przez czynniki 
historyczne jest silnie utnvalony w rzeczywistości społeczno-gospodarczej kraju. 
Prawie 50 lat pmvojennej komunistycznej gospodarki centralnie zarządzanej nie 
usunęło tych "starych" nieróv.rności regionalnych, (2) w skali subkrajowej, n1iędzy 
regionami silnymi, których rdzenie stanowią aglomeracje miejsko-przemysłowe, 

a sąsiednimi słabymi regionami. Te różnice z kolei są rezultatem strategii roZ\voju 
z lat 70-tych opartej na koncepcji policentrycznej polaryzacji, która polegala na 
forsowaniu roZ\voju regionów wielkomi~jskich. 

Transformacja społeczno-gospodarcza vv Polsce \V latach 1989-1993 jest 
zróżnicowana regionalnie. Inaczej przebiega i ma różne efekty w regionach silnych. 
przeciętnych i słabych. Może prowadzić do zmiany typu regionu lub utnvalania jego 
charakteru i w konsekwencji do trzech alternatywnych modeli kształtowania się 
nierówności regionalnych \V Polsce: (l) wyrÓ\\'11)'\Vania różnic międzyregionalnych, 
(2) nowej polaryzacji układu regionalnego, (3) petryfikacji dysproporcji regional
nvch. 

~ Transfon11acja społeczno-ekonomiczna rozpatry\vana regionalnie, dokonuje 
się \V kategoriach poszczególnych zjawisk społeczno-ekonomicznych, które są skła
dnikami transfonnacji i ma wtedy charakter jednoaspektowy, albo jest ujmoy>.·ana 
wieloaspektowo, tj. ob~jmuje calość ~jawisk składających się na transfom1ację i daje 
syntetyczny obraz zmian regionów. 

Główne aspekty transformacji regionalnej w Polsce 
Do głównych składników transfon11acji spoleczno-gospodarcz~j w Polsce. które 
\Y istotny sposób kształtują zróżnicowanie regionalne należą: 

l) zmiany w przemyśle, 
2) zmiany struktury gospodarczej, 
3) prywatyzacja gospodarki, 
4) naply\v kapitału zagranicznego, 
5) poziom bezrobocia, 
6) dochody ludności. 

W układzie tych składników omówimy przebieg 
regionalnej o charakterze jednoaspektowym. 

Zmian~y w potencjale przem;.,vslovvym regionótF 

efekty transfonnacji 

W pienvszej fazie transfon11acji gospodarczej w latach 1989-1991 spadek 
dochodu narodowego (o 18%) był głównie rezultatem gwaltmvnego spadku pro
dukcji przemysłowej (o 33°/o). Spadek produkcji przemysłowej mial miejsce za
rÓ\\110 w regionach silnych (nąj\:viększa recesja \\rystąpila w regionie łódzkim) 
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i przeciętnych, jak i w regionach słabych, gdzie bankrutowały wielkie i często jedyne 
zakłady przen1yslowe w regionie (Matykmvski, Str:jakiewicz 1992). Natomiast 
w drugiej fazie transfon11acji, w latach 1992-1993, gdy nastąpił wzrost krajmvej 
produkcji przemysłowej (o 7%), dalszy spadek przemysłu vvykazywaly głównie 
regiony przeciętne i silny region katowicki, z dominacją przemysłu \vydobywczego, 
a najw·yższą dynamiką przemy·slu odznaczały się silne regiony: warszawski, kra
kowski, ze zróżnicow-aną strukturą przemysłu. 

Zmiany regionalnych struktur gospodarczych 

W okresie transfon11acji ogólnemu znacznemu spadkowi roli przemysłu 

w gospodarce regionów nie towarzyszyły istotne zmiany struktur:' wevvnątrz
regionalnej mierzonej strukturą zatrudnienia. W sytuacji ciągłego zmniejszania się 

liczby pracujących w trzech sektorach gospodarki i wzrostu bezrobocia, zaznaczyła 
się tendencja do petryfikacji struktur we\\!nątrzregionalnych, szczególnie wyraźna w 
Połsce Wschodniej i Środkowej. Faktyczne zmiany struktury polegające na 
przyroście zatrudnienia w usługach wystąpiły tylko w nielicznych regionach, 
głównie silnych, zurbanizowanych (katowickie, poznańskie, krakowskie). 

Prywatyzacja gospodarki regionalnej 

W latach 1990-1992 dynamizm sektora prywatnego w ujęciu regionalnym 
uwidaczniał się przede wszystkim w rozvvoju małych jednostek gospodarczych 
(zatrudniających do 5 pracowników) prowadzonych przez osoby fizyczne, szcze
gólnie w handlu i usługach. Rozmieszczenie małych pr:rvvatnych zakładów, kiórych 
liczba w tym okresie wzrosła z 1,1 mln do 1,6 mln, cechowało się silną koncentracją 
przestrzenną: 40o/o tych zakładów skupiały silne regiony. Rozkład regionalny wykła
dnika lokalizacji jako miary nasycenia małymi pr:'\vatnymi zakładami, głównie 

usługowymi, odzvvierciedła nie tylko istotne różnice w poziomie rozvvoju usług, ale 
również różnice w stopniu aktywności w zakresie prywatnej przedsiębiorczości 

między zachodnią i wschodnią częścią Polski. W W)'niku procesu pryvvatyzacji 
gospodarki, obejmującego róv:vnież inne typy przedsiębiorstw, nastąpił znaczny 
wzrost udziału, w ogólnej liczbie zatrudnionych, pracujących w sektorze pr-y'\vatnym 
poza rolnictwem: z lOG;;> w 1989 r. do 28% w 1992 r. W rozkładzie regionalnym 
zatrudnienia w sektorze pr:rvvatnym jeszcze bardziej vvyraźnie zaznaczył się podział 
na regiony zachodnie i regiony wschodnie. 

JVctpf},w kopitalu zagranicznego do regionów 

Dotychczasowy, niewielki w stosunku do potrzeb, napływ kapitału zagra
nicznego do Polski, wiąże się przede wszystkim ze wzrostem liczby spółek 

z udziałem kapitału zagranicznego. Ich liczba w latach 1990-1993 znacznie wzrosła: 
z 1600 do 15000. Rozn1ieszczenie tych spółek wykazuje równocześnie prawidło
wości regionalne w zakresie alokacji kapitału zagranicznego. W 1993 r. silne regio
ny skupiały 70% tych spółek, w tym region warszawski aż 35o/o (Centralny Urząd 
Planowania 1994 ). Dość korzystna pod względem liczby spółek zagranicznych była 
jeszcze sytuacja zachodnich regionów przygranicznych. natomiast w Polsce W scho-
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dniej zlokalizowano niew·ielką liczbę spółek. Jako główny czynnik przyciągający do 
poszczególnych regionów Polski inwestoró\;v' zagranicznych, należy traktować 

rozwój bankowości. W 1993 r. najwięcej banków skupiał region \varszawski i region 
poznański ( 15% ogółu banków) oraz regiony Polski Zachodniej i Poludnio\vo
Zachodniej. Niedoin\vestowana w banki pozostaje Polska Środkowa i Wschodnia. 

Poziom bezrobocio regionalnego 

W pierwszym stadium transformacji załamanie gospodarki państwo·wej 

'"' dziedzinie przemysłu i rolnictwa spowodowało ·wystąpienie bezrobocia już na 
początku 1990 r. Bezrobocie to wzrosło do 2,5 mln w 1992 r., a \V 1993 r. osiągnęło 
2,9 mln osób, co oznacza 16% stopę bezrobocia. W strukturze regionalnej 
bezrobocia \vyróżniają się dvva zwarte układy \Vysokich w·artości: układ Polski Pół
nocno-Wschodnit:i rozbudowujący się w kierunku Polski Środkowej oraz strefa 
zachodnia (Czyż 1993). Obejmują one regiony słabe, rolnicze i regiony o przecięt
n)·m poziomie rozwoju, albo z dominacją Państwowych Gospodarstw Rolnych pod
legających likwidacji, albo z przestarzałym przemysłem wy111agający1n restruktu
ryzacji. Niskie \vartości bezrobocia występują głównie w regionach silnych (z wy
jątkiem regionu łódzkiego), tj. w warszawskim, poznańskim, krakowskim, kato
wickim, wrocławskim. Strukiura regionalna bezrobocia ukształtowała się w 1992 r. 
i cechuje się dużą stabilnością, która jest z kolei dowodem utrzymy·wania się recesji 
w regionach Polski Pólnocno-Wschodniej, Pólnocnej i Środkowej i niektórych 
regionach Polski Zachodniej. 

Dochod_y ludno.ś·ci regionóY! .. 

W latach 1990-199.2 zmieniła się kolejność regionów na skali dochodó\v lud
ności z pracy \V gospodarce. W okresie tym zwiększył się również stopieó. zróżni
cowania regionalnego tych dochodów. Zaznaczyła się \V)Taźna tendencja do 
pogarszania się sytuacji placowej w regionach z dominacją przemysłu wydo
bywczego. Poprmvie uległa sytuacja regionów silnych, obt:imujących aglomeracje 
n1iejskie o wielu funkcjach gospodarczych (np. regionu \varszawskiego ). Niezmien
nie nąjniższe pozostały dochody ludności w Polsce Pólnocno-Wschodniej. Ze \vzglę
du na występowanie w Polsce "szart:i strefy", jako dodatkowy wskaźnik zamożności 
ludności traktuje się liczbę samochodów na l 000 mieszkańców. Wartość tego 
\vskaźnika wzrosła z 125 do 169 w latach 1990-1992, a jego rozkład przestrzenny 
jest kolejnyn1 potwierdzeniem występowania silnych kontrastów między rozwiniętą 
Polską Zachodnią i opóźnioną \V rozwoju Polską W schodnią. 

Transfon11acja regionów dokonująca się w zakresie poszczególnych zjmvisk 
społeczno-ekonomicznych nie prowadzi w Polsce do w·yrównywania różnic między
regionalnych, lecz powoduje ich petryfikację. Zmiany społeczno-gospodarcze powo
dują dalsze utnvalenie rozpiętości międzyregionalnych, które zaznaczają się między 
słabo roZ\viniętymi regionami Polski Wschodniej, a lepiej rozwiniętymi regionami, 
silniej zurbanizowanymi i o zróżnicowanej gospodarce, położonymi \V Polsce 
Zachodniej. 
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Transformacja regionalna w ujęciu wieloaspektowym 
Transfon11acja regionalna ujmovvana wieloaspektowo oznacza występowanie 

syntetycznych zmian społeczno-gospodarczych w układzie regionalnym Polski. 
O istotności tych zmian świadczą przekształcenia strukturalne układu regionalnego 
Polski, towarzyszące krótkiemu procesO\\i transfonnacji, \vykryte metodą analizy 
głównych skladmvych. l 

W pierwszej fazie transfon11acji, w 1990 r., jeszcze w w·arunkach regresu 
gospodarczego, glóY\mym \vymiarem strukturalny1n układu regionalnego była 

gospodarka miejsko-przemysłowa. Utrzymanie pozycji lub przesunięcie regionów· 
trzech typów· (silnych, przecięn:ych, słabych) na skali gospodarki miejsko
przemysłowej świadczyło o stopniu ich odporności na zjmviska kryzysmve w począ
tkmvym okresie transfonnacji (tab. 11 ). Zmieniły sw·oją pozycję glóv\mie region}• 
przeciętne, przesuwając się w górę lub w dół skali poziomu roZ\voju. Regiony 
przeciętne \vykazujące przesunięcia o charakterze progresyvvnym można naZ\vać 
regionami o biernej odporności na kryzys. Ich awans na skali w·iąże się z występo
waniem w tych regionach przemysiu pali\vowo-energetycznego lub wydobywczego 
(regiony: płocki, legnicki, tarnobrzeski, piotrko\vski). Ze względu na szybki \vzrost 
cen pali\v, energii, surowców, regiony te uzyskują wysoką wartość produkcji sprze
danej przemysłu, w poróYvnaniu z innymi regionami. Regiony przeciętne wykazujące 
spadek pozycji to regiony o wyrażnym braku odporności, z dominacją przemysłu 
reagującego spadkiem produkcji na kryzys (przemysł elektromaszynowy, metalur
giczny \V regionach: rzeszowskim, kieleckim, radomskim, lubelskim) lub wykazujące 
do tej pory dominację rolnictwa państwo\vego i przeżywające jego lik\Yidację 

(olsztyńskie, słupskie, koszalińskie). Również regiony silne różnicują się w kate
goriach biernej i czynnej odporności na kryzys. Utrzymywanie się województ'.Ya 
katowickiego, pomimo głębokiego załamania się jego gospodarki, na wysokiej pozy
cji na skali wymiaru miejsko-przemysłowego jest dowodem biernej odporności 

regionu opartej na wysokim zastanym potencjale gospodarczym. Spadek pozycji 
regionu łódzkiego (z przemysłem włókienniczym) jest z kolei rezultatem braku 
odporności zarówno biernej, jak i czyrmej. Pozostale silne regiony wykazywały już 
odporność czynną wynikającą ze zróżnicmvanej struktury gospodarczej. 

W drugiej fazie transfom1acji, w 1992 r., już w warunkach pm'volnego 
wzrostu gospodarczego, głóY\my wymiar strukturalny układu regionalnego ulega 
modyfikacji, w poró\vnaniu z 1990 r., ze w·zględu na rozwój sektora pryw·atnego w 
gospodarce i wzrost znaczenia usług. Utrzymanie pozycji lub przesunięcie regionu 
(silnego, przeciętnego i słabego) na skali nowego \vymiaru strukturalnego jest 
spowodowane narastaniem zmian i prowadzi do pojawienia się nowych kategorii 
regionów: regionów \vygrywających i regionów przegrywąjących \V procesie 
transfonnacji (tab. 11 ). Do grupy vv_ygrywąjących należy zaliczyć regiony silne. 
W grupie tych regionów generalnie transformacja dała pozytywne rezultaty 
i oznac.u'l roZ\vój gospodarczy. Jednak każdy z tych regionów wykazy\vał mną 

1 Metodę głównych składowych zastosowano do redukcji 20 charakterystyk stn1ktury 
regionalnej w 1990 i 1992 r. Składow·a V1 w 1990r. W)jaśnila 43o/o ogólnej zmienności 
regionalnej i miała różną naturę od składowej V1 w 1992 r., która obejmowała 50o/o 
ogólnej zmienności. Zastosowano program Mackiewicza i Ratajczaka ( 1993). 
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Tabela 11. Uporządkowanie regionóyv na skali pierwszej głównej składowej (V1) 

~: 1990 i 1992 roku 

Wariości V1 (1990) Wartości V1(1992) 

l. ~i<:: 7760 l. płockie 16210 
2. legnickie 7719 2. t.:.ATOWICKIE 8896 
3. hATOWICKIE 4836 3. WARSZA \VSKIE 8481 
4. bielskie 3735 4. legnickie 7511 
5. KRAKO\\.'SKIE 3563 5. bielskie 7176 
6. opolskie 3244 6. POZN A.~ł\JSKIE 7128 
7. LÓDZKIE 3200 7. GDAŃSKIE 7083 
g WARSZAWSKIE 3173 8. bvdgoskie 6947 
9. tamobrzeskie 3099 9. KRAKOWSKIE 6850 

lU. szczeci11sk.ie 3096 10. zielonogórskie 6687 
11. WROCLA WSKIE 2937 11. szczeci!lskie 6283 
12. bvdgoskic 2928 12. LÓDZKIE 6135 
13. GDAŃSKIE 2879 13. piotrkowskie 6119 
14. piotrkowskie 2858 14. jeleniogórskie 5207 
15. tamowskie 2848 15. konit1skie 5157 
16. POZNAŃSKIE 2845 16. WROCLA WSKIE 5073 
17. cz~tochowskie 2715 17. toruńskie 4956 
18. \Va!brzvskj~ 2711 18. częstochowskie 4823 
19. jeleniogórskh; 2701 19. walbrzvskie 4699 
20. zielonogórskie 2570 20. opolskie 4693 
21. tom!lskic 2564 21. tamowskie 4494 
22. konit1skic 2432 22. tamobrzeskie 4391 
23. rzeszowskie 2238 23. elblaskie 4276 
24. lubelskie 2152 24. kaliskie 4167 
25. kieleckie 2087 25. leszczy!lski e 4130 
26. włocławskie 2078 26. radomskie 4052 
27. kaliskie 2034 27. lubelskie 4034 
28. krośnietiskic 2017 28. włocławskie 3946 
29. białostockię 1984 29. rzeszowskie 3937 
30. radomskie 1955 30. olsztv!lskie 3723 
31. elbląskie 1802 31. krośnie!lskie 3666 
32. gorzowskie 1704 32. białostockie 3663 
33. olsztvtiskic 1622 33. gorzowskie 3625 
34. słupskie 1566 34. pilskie 3625 
35. l eszczyt'1ski e 1565 35. sieradzkie 3434 
36. skiemiewickie 1526 36. siedleckie 3346 
37. ostrołęckie 1478 37. ostrołęckie 3313 
38. pilskie 1455 38. koszalitiskie 3305 
39. chełmskie 1454 39. kieleckie 3285 
40. sieradzkie 1377 40. słupskie 3259 
41. siedleckie 1357 41. skierniewickie 3164 
42. suwalskie 1339 42. nowosądeckie 3163 
43. koszalit1skie 1266 43. przemyskie 2700 
44. ciechanowskie 1097 44. chełmskie 2685 
45. zamojskie 1058 45. ciechanowskie 2642 
46. nowosądeckie 1039 46. suwalskie 2610 
47. łomżyilskie 915 47. lomżyllskie 2445 
48. bialskopodlaskie 681 48. zamojskie 2074 
49. przemyskie 231 49. bialskopodlaskie 1967 

regiony: KATOWICKIE- silne. płockie - przeciętne, tarnowskie - słabe 
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trajektorię transformacji. Wygf)'\Vającymi są przede wszystkim akt)'\Vne regiony: 
warszawski i poznański, które pelnią już rolę gló\\11ych biegunów wzrostu we 
współczesnej gospodarce kraju. Pod względem tempa korzystnych n11ian 
gospodarczych w-yróżnia się region gdański. Region krakowski wn11ocnił s\voją 

pozycję w układzie regionalnym kraju, natomiast region wrocławski - wyraźnie 

osłabił. Region katowicki i region lódzki to regiony wygf)\vające w sposób biem:y·. 
Z klas:y regionów przeciętn~t"ch do \vygrywających należą tylko regiony: bielski, byd
goski, szczeciński i zielonogórski, w których transformacja przebiega bez \viększych 
zakłóceń. Większość regionów- przeciętnych i regiony słabe (z w-y·1ączeniem 

regionów: leszczyńskiego~ kaliskiego, tarnowskiego i konińskiego) utrzymuje się w 
stanie chronicznego załamania gospodarczego i przegrywa. 

Regiony wygf)·'\vające i regiony przegrywające w procesie transfonnacji 
można również zidentyfikować porównując klasyfikację regionów \Vg kryterium 
relatyvvnego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, mierzonego wskaźnikami 
dochodu regionalnego w 1992 r.,z analogiczną klas:yfikacją regionów w 1986 r. (tab. 
12 i ryc. 1)2 . Należy Z\vTócić uwagę, że pomimo pe\\·11ych przesunięć międzykla
sowych traktowanych jako symptomy zmian typu regionó\v \V kategoriach poziomu 
roZ\voju, w klasyfikacji 1992 r. jest silnie utnvalony podział regionów z 1986 r. 

PodsumO\\ując, można stwierdzić, że transformacja regionalna ujmO\vana 
jako calość nnian społeczno-gospodarczych doprowadziła do przekształceń stniktu
ralnych układu regionalnego, jednak równocześnie nic spowodowała spadku zróżni
CO\vania regionalnego w Polsce. 

Potrzeba nowej polityki regionalnej 
Dotychczasowy spontaniczny przebieg i wyniki transfonnacji społeczno-gospodar
czej Yv układzie regionalnym dowodzą, że zachodzi potrzeba akiy\vizacji polityki 
regionalnej we współczesnej Polsce. Wyraźne symptomy OŻ)'\Vienia gospodarczego 
występują w regionach silnych, gdzie są najkorzystniejsze wanmki rozwoju. 
W regionach słabych szanse wyjścia z recesji lub stagnacji \V oparciu o czynniki 
wewnątrzregionalne są niewielkie, głównie ze \vzględu na zacofanie infrastruktu
ralne. W tej sytuacji zadaniem polityki regionalnej państ\va jest przesunięcie działań 
z perspekt)f\VY globalnej do skali regionalnej i lokalnej, co poZ\voliloby lepiej 
uwzględnić zróżnicowanie warunków gospodarowania i ak.-iy'.vności społecznej. 

W latach 1990-1993 polityką regionalną państwa cechował: (l) nadmiemy centra
linn, (2) unifikacja roZ\viązań, (3) niedostatek środków finansO\:vych, (4) niewyko
rzystanie w pełni możliwości użycia międzynarodowych środków inwestyc)'jnych na 
cele rozwoju regionalnego, (5) brak instytucji koordynujących działania, co w kon
sek\vencji spowodowało jej małą skuteczność. Dotychczasowa polityka regionalna 
państ\va w okresie transformacji łagodziła głównie negatywne skutki społeczne 
tego procesu. 

2 Szacunki dochodu regionalnego w 1986 r. i 1992 r. nie są porów11ywalne ze względu na 
różne metody obliczell. i stąd nie pozwalają na określenie dynamiki zmian. Możliwe jest 
jedynie porównanie relacji poziomu GDP w regionach do średniego poziomu krajowego 
\V 1986 r. i 1992 r. oraz szacunek wskaźnika dynamiki krajO\vego GDP (w cenach stałych) 
w latach 1986-1992. 
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Tabela 12. Klasyfikacja regionów, 1992 

Produkt krajowy 
brutto na l mieszkm1ca 

(Polska = 100%) 

regiony 

szczeci1\skie 

Dochody do dyspozycji gospodarstw domowych na l mk 
(Polska = 100%) . 

> lOO~o 

100°o 

<75% 

100%-75% 

l eSZCZV!lSki e 

<75% 

opolskie 
bielskie 
jeleniogórskie 
rzeszowskie 
białostockie 

elbląskie 

olsztyńskie 

lubelskie 
tamowskie 
toruó.skie 
częstochowskie 

chełmskie 

kosza li t'lski e 
radomskie 
gorzowskie 
kaliskie 
konit1skie 
pilskie 
tamobrzeskie 
bialskoQodlaskie 
sieradzkie 
słupskie 

ciechanowskie 
kieleckie 
wałbrzyskie 

włocławskie 

siedleckie 
skiemiewickie 
krośnie1'lskie 

lomży!lskie 

zamojskie 
ostrołyckie 

nowosądeckie 

przemyskie 
suwalskie 

przeciętne 

zmiana klas:· \\' stosunku do 1986 r. 

s l abc 

Ź.ródlo: Produkt krajowy bmtto i dochody ludności wg woje\\Ództw w 1992 r. Warszawa. Zakład 
Badai1 Statystyczno-EkonomicZllych GUS i PAN, 1994. 
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Szanse na aktywizację polityki regionalnej rosną \vraz z poprmvą kondycji makro
ekonomicznej polskiej gospodarki i przyspieszeniem zmian w terytorialnej orga
nizacji państwa. 
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