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Powstanie i ewolucja polityki regionalnej w Stanach Zjednoczonych
Ameryki Północnej

Возникновение и эволюция региональной политики в США 

The Rise and Evolution of Regional Policy in the United States

OGÓLNE PRZYCZYNY POW STANIA POLITYKI REGIONALNEJ W KRAJACH
KAPITALISTYCZNYCH

Polityka regionalna, rozumiana jako proces kształtow ania określo
nych proporcji terytorialnych w gospodarce narodowej, powstała w 
Związku Radzieckim. Zasadniczą cechą tej polityki jest to, że stanowi 
ona integralną część planowego systemu kierowania rozwojem społecz
no-gospodarczym kraju. Jako naczelną zasadę jej realizacji przyjęto dą
żenie do racjonalnego rozmieszczenia sił wytwórczych. Przewodniczący 
planu GOELRO, G. M. Krzyżanowski, sformułował zasadę racjonalnego 
rozmieszczenia sił wytwórczych jako potrzebę osiągania najwyższych 
efektów przy jak najniższych nakładach p ra c y .1 Zasadniczym instrum en
tem  w realizacji polityki regionalnej w ZSRR stały się centralnie za
rządzane inwestycje, a więc środki oddziaływania bezpośredniego.

W krajach kapitalistycznych polityka regionalna zaczęła rozwijać się 
w latach trzydziestych bieżącego stulecia, czyli około 10 lat później niż 
w ZSRR, i posiada zupełnie odmienną genezę. Ogólną i zasadniczą przy
czynę konieczności regulowania problemów rozwoju gospodarczego, w 
tym  również i s truk tu ry  terytorialnej, stanowiły narastające dyspropor
cje, które były konsekwencją wolnej gry sił rynkowych, co według G.

1 I. I. B i e ł o u s o w :  O snow y uczenija ob ekonomiczeskom rajonirowanii,  izd. 
M oskowskogo U niw iersitieta, M oskwa 1976, s. 103.

4 Annales UMCS, sectio H, vol. XV/XVI
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M yrdala prowadzi do w zrostu dysproporcji m iędzyregionalnych.2 Proces 
kum ulatyw nego rozwoju powoduje, że wraz z ekspansją działalności pro
dukcyjnej pow stają w regionie usługi, jak: sieć handlowa, instytucje 
bankowe i ubezpieczeniowe oraz te rodzaje usług, które nie są z produk
cją bezpośrednio związane, tzn. instytucje kulturalne, naukowe, szkol
nictwo i służba zdrowia. Wzrost aktywności ekonomicznej i socjalnej re 
gionu im plikuje również rozwój sieci transportow ej. Mechanizm wywo
łujący rozwój in frastruk tu ry  ekonomicznej i socjalnej w regionach do
brze prosperujących nie działa w takim  samym  stopniu w regionach sła
bo rozwiniętych, w których z reguły potrzeby, szczególnie w zakresie 
in frastruk tu ry  socjalnej są większe niż w regionach rozwiniętych, co jest 
konsekwencją niższego standardu życia. Całokształt tych zjawisk spra
wia, że przy braku działań stym ulacyjnych w regionach opóźnionych w 
rozwoju różnice s tru k tu ry  przestrzennej pogłębiają się.

Podobne stanowisko jak  G. M yrdal zajm uje angielski ekonomista G. 
H allett. Twierdzi on jednakże, iż teza o pogłębieniu się różnic między 
regionami pod wpływem  kum ulatyw nego rozwoju jest bardziej charak
terystyczna dla krajów  słabo rozw iniętych .3 W ymieniony au tor nie wno
si jednak nic nowego do badanego zagadnienia, ponieważ stw ierdza to 
bardzo jednoznacznie sam G. M yrdal: ,,1) regionalne dysproporcje są 
znacznie większe w krajach  słabiej rozwiniętych, 2) podczas gdy, w k ra 
jach rozw iniętych (bogatszych) m ają tendencję do zmniejszania się, to 
w krajach słabo rozw iniętych przeciwnie — powiększają się”. 4 Niemniej 
jednak samoczynny proces zmniejszania się różnic międzyregionalnych 
w wyniku oddziaływania obszarów o najwyższym  poziomie rozwoju oka
zał się w praktyce gospodarczej bez większego znaczenia. Na początku 
XX w. również w wysoko rozw iniętych krajach kapitalistycznych (szcze
gólnie większych) pojaw iły się regiony o nadm iernej koncentracji prze
m ysłu i regiony słabo uprzemysłowione.

Rozwojowi przem ysłu towarzyszyło zjawisko urbanizacji. Najwcześ
niej wystąpiło ono w Anglii i Francji, a Londyn i Paryż wraz z przy
ległymi obszarami utw orzyły największe aglomeracje przemysłowe w 
swoich k ra ja c h .6 W Stanach Zjednoczonych najszybsze tempo urbani

2 G. M y r d a 1: Rich Lands and Poor  — the Road to W orld  P rosper ity , Harper 
and Brothers Publishers, b. m. 1957, s. 26.

3 G. H a l l e t t :  The Political Economy of Regional Policy  [w:] Regional Policy
for Ever, The Institu te  of Economic Affairs,  Lodyn 1973, s. 6—7.

* M y r d a l :  Rich Lands and Poor..., s. 39.
s Już w  r. 1871 np. w ielk i Londyn liczył 3890 tys. m ieszkańców, a druga co 

do w ielkości aglom eracja przem ysłow a South-East-L ancashire liczyła 1386 tys. 
W 1901 r. analogiczne dane w ynosiły: 6586 tys. dla Londynu i 2117 tys. dla L anca
shire. W 1931 r. — 8216 tys. dla Londynu i 2427 dla Lancashire. Dane te świadczą  
o dynam icznym  rozwoju Londynu, który w  1931 r. koncentrow ał ponad 1/4 z ogól-
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zacji przypada na okres 1900— 1920. W 1920 r. z ogólnej liczby ludności 
USA 51,2% mieszkało na obszarach zurbanizow anych.6 Największymi 
centram i urbanistycznym i stały się Nowy Jork i Chicago, w których 
w r. 1930 mieszkał co 12 obywatel Stanów Zjednoczonych. 7

Proces urbanizacji spowodował równocześnie powstanie szeregu no
wych problemów w rejonie wielkich miast, jak: wysokie ceny ziemi, 
zwiększone zapotrzebowanie na mieszkania, długie dojazdy do pracy, na
silenie ruchu (korki uliczne) itp. Ponadto wzrosło zapotrzebowanie na 
usługi publiczne. Rozwój przem ysłu i urbanizacji jeszcze wyraźniej za
akcentował dysproporcje s truk tu ry  terytorialnej gospodarki wysoko roz
winiętych krajów kapitalistycznych. Szybko rozwijające się aglomeracje 
miejskie potęgowały różnice w poziomie rozwoju poszczególnych regio
nów.

Jednakże bezpośrednią przyczyną podjęcia pierwszych akcji stym ulu
jących rozwój regionów zacofanych było przełomowe zjawisko w dzie
jach system u kapitalistycznego — wielki światowy kryzys lat 1929— 1933. 
Głęboka recesja spowodowała konieczność aktywnego udziału państw a 
w likwidacji wysokiego bezrobocia i ożywienia popytu inwestycyjnego 
i konsumpcyjnego. Skutki kryzysu w największym stopniu odczuły re
giony słabo rozwinięte, gdzie spadek produkcji i stopa bezrobocia były 
największe. W Stanach Zjednoczonych przede wszsytkim były to regiony 
tzw. czarnego Południa, w Wielkiej Brytanii: Walia, Szkocja i Północna 
Irlandia, we Włoszech — Mezzogiorno (południe). Największe potrzeby 
w zakresie ożywienia koniunktury i zmniejszenia wyjątkowo wysokiego 
bezrobocia występowały w regionach ekonomicznie najsłabiej rozwinię
tych. W związku z tym  rządy poszczególnych państw  skoncentrowały 
szczególną uwagę na aktywizacji gospodarczej tych właśnie obszarów.

Podstawowe znaczenie w początkowej fazie rozwoju interwencjoniz
mu państwowego i łagodzenia dysproporcji m iędzyregionalnych odegrały 
inwestycje publiczne. Paradoksem jest, że Stany Zjednoczone — kraj, 
w którym  powstał interwencjonizm państwowy, jak również kraj, w któ
rym problem y regionalne występowały i w ystępują z największą ostroś
cią, nie wyróżniają się wśród wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycz
nych pod względem realizacji polityki regionalnej. 8 Większe osiągnięcia

nej liczby ludności miejsikiej A nglii i Walii. Por. British Economy and Society
1870—1970, Oxford U niversity Press, Oxford 1972, s. 378—379.

6 M. J. E m e r s o n ,  F. Ch.  L a m p h e a r :  Urban and Regional Economics,  
A llyn and Bacon, Boston 1975, s. 183. _

7 T. M u 11 e r: Urban G row th  and Decline,  ’’C hallenge”, M ay/June 1976, s. 13.
8 Por. M. C h i s h o l m :  Resources for Britain’s Futures, Barnes and Noble 

Publishers, N ow y Jork 1972, s. 13; A. S h  o n f i e l d :  Modern Capitalism,  Oxford  
U niversity Press, Londyn, N ow y Jork, Toronto 1967, s. 309; J. F r i e d m a n :  The  
Concept of a Planning Region  — The Evolution of an Idea in the United S tates  [w:]



52 Bogum iła M ucha-Leszko

w tej dziedzinie m ają k raje  Europy Zachodniej, a w szczególności W iel
ka Brytania i Francja. Osiągnięcia te są rezultatem  polityki regionalnej 
rządów poszczególnych krajów  oraz efektem  wspólnych działań w ra 
m ach EWG.

ETAPY POLITYKI REGIONALNEJ W STANACH ZJEDNOCZONYCH

Polityka regionalna w Stanach Zjednoczonych powstała na począt
ku lat trzydziestych bieżącego stulecia jako form a interwencjonizm u pań
stwowego. 9 W program ie New Deal problemom regionalnym  nadano ran 
gę zadań pierwszoplanowych. Zadecydowała o tym  ówczesna sytuacja 
społeczno-ekonomiczna poszczególnych stanów. Głęboka recesja gospo
darcza lat 1929— 1933 w największym  stopniu dotknęła stany najsłabiej 
rozwinięte (przede wszystkim  rolnicze stany tzw. czarnego Południa). N aj
większy spadek produkcji i najwyższy poziom bezrobocia obszarów sła
biej rozw iniętych spraw iły, że większość środków państwowej akcji na

J. F r i e d m a n ,  W.  A l o n s o :  Regional D eve lopm en t and Planning: A. Reader,  
Cambridge MIT Press, Cambridge 1964, s. 497—498.

9 P ierw sze próby o charakterze akcji regionalnych podejm owane były znacznie 
w cześniej, bo już na początku w. X IX . P ierw szy etap tych prób stanow ią lata 1800— 
1830, kiedy dyskutow any był ogólnokrajowy program rozwoju infrastruktury eko
nom icznej. Projekt rozwoju dróg i kanałów  (Report on Roads and Canals) na po
lecenie prezydenta Jeffersona przedstaw iony został w  r. 1807 przez A lberta G alla- 
tina. Autor proponow ał stw orzenie ogólnokrajowego system u transportowego, który 
zintegrow ałby poszczególne obszary kraju w  ekonom iczną całość. Jednakże ani pro
jekt A. G allantina, ani też następny, przedstaw iony K ongresowi w  r. 1819 przez 
Johna C. Calhouna, nie zostały  zrealizow ane do r. 1830. Przyczyną była różnica 
zdań w  dwu zasadniczych kw estiach . P ierw szą i głów ną był problem , czy realizacja  
takiego programu pow inna znaleźć się w  gestii rządu federalnego? Oponenci byli 
zdania, że jego realizacją w in n y  zająć się stany i pryw atni przedsiębiorcy. Drugim  
problem em , którego nie rozwiązano, była zasada rozdziału środków na ten cel po
m iędzy regiony. P ojaw iły  się  dwa stanow iska: A. G allantin i J. Calhoun uważali, 
że przydział środków  poszczególnym  regionom  pow inien odbywać się na zasadzie 
najw iększych korzyści ekonom icznych z punktu w idzenia gospodarki jako całości. 
Przeciw nicy tej zasady proponow ali rów ny podział pomiędzy poszczególne stany. 
Drugi etap akcji regionalnych rozpoczął się w  połow ie X IX  w., a głów nym  ich 
celem  było tw orzenie korzystnych w arunków  dla osadnictw a na terytoriach tzw. 
D alekiego Zachodu. Na początku w. X X  zatw ierdzony został program ogólnokra
jow ej sieci dróg (Federal H ighw ay A ct of 1916). Próby działań podejm owane w  
w . X IX  i na początku w. X X , mimo iż zaw ierały pew ne elem enty polityki regio
nalnej, nie kw alifikują się jeszcze do m iana etapu w  polityce regionalnej Stanów  
Zjednoczonych, g łów nie ze w zględu na n iew ielk ie znaczenie w  praktyce gospodar
czej (por. C. H. M a r t i n ,  R.  A.  L e o n e :  Local Economic D evelopm ent,  L exing
ton  Books D.C. Heath Company, M assachusetts 1977, s. 3— 12.
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kręcania koniunktury skierowanych zostało do tych regionów .10 W czerw
cu 1938 r. z inicjatyw y prezydenta F. D. Roosevelta zorganizowana została 
konferencja poświęcona problemom rozwoju Południa (Conference on 
Economic Conditions in the South). W liście do uczestników konferencji 
prezydent F. D. Roosevelt określił problem rozwoju Południa jako na j
ważniejsze zadanie w realizacji polityki gospodarczej k r a ju .11

Działania zmierzające do łagodzenia dysproporcji w struk turze  przes
trzennej gospodarki USA, podjęte w ram ach realizacji program u New 
Deal, stanowią I etap polityki regionalnej tego kraju. Zakres przedm io
towy polityki regionalnej lat trzydziestych był niewielki. Zasadnicze zna
czenie m iały inwestycje publiczne w dziedzinie in frastruk tury , wśród 
których za najważniejszą uznano budowę urządzeń wodno-energetycz- 
nych. W 1933 r. utworzona została specjalna instytucja rządu federalnego 
PWA (Public Works Administration), której powierzono opracowanie pro
gram u inwestycji publicznych.12 Niemniej jednak największą rolę w po
lityce regionalnej USA lat trzydziestych, jak również w całej jej historii 
odegrała utworzona w r. 1933 państwowa korporacja TVA (Tennessee 
Valley Authority). Była to pierwsza instytucja publiczna, której zada
niem była aktywizacja regionu wyznaczonego przez dorzecze rzeki Ten
nessee. K ryterium  delim itacji stał się więc czynnik fizjograficzny — za
soby wodne, a celem działalności TVA było uregulowanie stosunków 
wodnych i stworzenie systemu energetycznego w Dolinie Tennessee. Ten
nessee Valley A uthority odegrała pionierską rolę w tworzeniu in fra
s truk tu ry  w regionie. 13

Po drugiej wojnie światowej, kiedy w Europie nastąpił dalszy wzrost 
gospodarczej aktywności rządów państw  kapitalistycznych, w Stanach 
Zjednoczonych udział państw a w życiu społeczno-gospodarczym maleje. 
Oznaczało to równocześnie zahamowanie rozwoju polityki regionalnej. 
Następcy prezydenta F. D. Roosevelta — H. Trum an i D. D. Eisenhower 
nie rozwijali polityki interwencjonizm u państwowego, a Eisenhower był 
nawet jej przeciwnikiem. Okres adm inistracji H. Trum ana i D. D. Eisen
howera, przypadający na drugą połowę lat czterdziestych i lata pięć

10 Por. J. G. M a d d o x :  The Advancing South. Manpower Prospects and
Problems, The T w entieth Century Found, N ow y Jork 1967, s. 19. H. W. O d u m :  
The W ay of the South, Toward the Regional Balance of America,  The M acm illan  
Company, N ow y Jork 1947, s. 230—231, 256. Essays in Southern Economic D eve lop
ment,  edited by M elvin L. Greenhut and W. Tate W hitman, The U niversity of 
North Carolina Press 1964, s. 10.

11 R eport to the President on the Economic Conditions of the South National  
Emergency Comm ittee,  W aszyngton 1938, s. 1.

12 Public Work A dm inistration pow stała na m iejsce utworzonego w  r. 1931 
Federal Em ploym ent Stabilization Board.

13 TVA jest pierw szą autonomiczną instytucją regionalną utworzoną w  USA, 
ale jak dotąd jedyną o tym  charakterze.
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dziesiąte, można wyodrębnić jako kolejny, II etap w rozwoju polityki 
regionalnej w USA. Etap ten charakteryzuje się stagnacją polityki re 
gionalnej. Nie znaczy to, że nie zauważano w ogóle problemów regio
nalnych w gospodarce k raju . Zwolennikiem pomocy dla regionów słabo 
rozwiniętych był senator stanu Illinois, P. H. Douglas. W 1955 r. przed
staw ił on pro jek t takiej pomocy, k tóry  stał się tylko przedm iotem  kon
trow ersji w Kongresie.

Istotne zmiany w rozwoju polityki regionalnej rozpoczynają się w 
Stanach Zjednoczonych wraz z rządam i prezydenta J. F. K ennedy’ego. 
Dlatego uzasadnione w ydaje się wyodrębnienie z początkiem lat sześć
dziesiątych III etapu. W 1961 r. utworzona została specjalna instytucja 
rządu federalnego ARA (Area Redevelopm ent Adm inistration), której za
daniem  była organizacja pomocy dla regionów o niskim poziomie roz
w oju i wysokiej stopie bezrobocia. W 1965 r. na miejsce Area Redevelop
m ent Adm inistration, k tóra była agencją D epartam entu Handlu (U.S. 
D epartm ent of Commerce), powołana została samodzielna instytucja rzą
du federalnego EDA (Economic Development Adm inistration). Powołanie 
samodzielnej jednostki organizacyjnej związane było ze zwiększeniem za
kresu pomocy dla regionów opóźnionych w rozwoju.

Po r. 1965 pow stają kolejne insty tucje regionalne, współpracujące 
z władzam i federalnym i, ale tworzone dla określonych obszarów. P ierw 
szą federalno-stanową organizacją, powołaną dla aktywizowania rozwoju 
regionu była Appalachian Regional Commission (1965 r.). Powołanie tej 
Komisji m a związek z kam panią wyborczą J. F. K ennedy’ego, k tóry w re
wanżu za poparcie uzyskane od stanów regionu Appalachian zaakcepto
wał utworzenie organizacji regionalnej. Po utw orzeniu tej Komisji se
natorowie z innych regionów przedstaw ili w Kongresie propozycje zor
ganizowania analogicznych instytucji. W rezultacie tego powstały kolej
ne m ultistanow e komisje. W 1966 r. Kongres zatw ierdził utworzenie ko
m isji dla następujących regionów: New England, Four Corners, Coastal 
Plains, Ozarks i Upper G reat Lakes.

Na początku lat siedem dziesiątych utworzone zostały komisje regio
nalne dla obszarów północno- i południowo-zachodnich USA: Old West 
Regional Commission, Southw est Border Regional Commission oraz Pa
cific Northw est Regional Commission. W ten sposób instytucje regionalne 
objęły swoim zasięgiem w ybrane obszary całego kraju . Podstawę praw 
ną działalności funkcjonujących kom isji regionalnych stanowi ustaw a 
Title V  oj the Public Works and, Economic Development Act of 1965. Na 
mocy tej ustaw y ukształtow ały się w USA regiony planowania. Ustawa ta 
zawiera również szczegółowe kry teria  delim itacji regionów. Ogólna zasada 
tworzenia tych regionów mówi, że powinny to być obszary jednorodne 
pod względem geograficznym, kulturow ym , historycznym  i ekonomicz
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nym, za wyjątkiem  Alaski, Hawai, Puerto  Rico, Wysp Virgin oraz K ali
fornii i Texasu. Ponadto m ają to być regiony uznane jako słabo rozwi
nięte, bądź o regresywnym  charakterze rozwoju i z tych powodów w y
magające pomocy. Zaliczenie poszczególnych obszarów do regionów po
trzebujących pomocy odbywa się na podstawie określonych w ustawie 
kryteriów  szczegółowych:

1) stały wyższy poziom bezrobocia od średniego krajowego,
2) niższy średni poziom dochodów na rodzinę od średnich krajowych,
3) niższy od średniego krajowego poziom warunków mieszkaniowych, 

ochrony zdrowia i rozwoju szkolnictwa,
4) dominujące znaczenie jednej lub dwu gałęzi przem ysłu, których 

rozwój wykazuje stałą tendencję spadkową,
5) wysoki poziom emigracji siły roboczej i odpływu kapitału,
6) obszary, na które niekorzystnie wpłynęły przeobrażenia techniczne,
7) obszary, na ktpre niekorzystnie wpłynęły zmiany w produkcji zbro

jeniowej,
8) obszary o niższym tempie wzrostu od średniego k rajow ego .14
Podstawowe zadanie komisji regionalnych — to planowanie rozwoju

regionów i oddziaływanie za pomocą środków bezpośrednich (inwestycje 
publiczne) i pośrednich, jak polityka fiskalna i finansowa — celem po
praw y sytuacji ekonomicznej i społecznej w regionach i złagodzenia róż
nic w poziomie życia ludności.

Cechy polityki regionalnej ma również nadzorowana przez rząd fe
deralny działalność w dziedzinie racjonalnego wykorzystania zasobów 
wodnych. W prawdzie, jak już wspomniano, odpowiednie inwestycje w 
tej dziedzinie zostały podjęte już w latach trzydziestych, ale wzrost ich 
zakresu, jak też rozwój kompleksowego planowania na tym  odcinku ma 
miejsce przede wszystkim od lat sześćdziesiątych.

Analizując rozwój polityki regionalnej w Stanach Zjednoczonych nie
trudno zauważyć, że zakres i tempo tego rozwoju są zróżnicowane. Na 
tej zasadzie wyodrębnione zostały trzy jego etapy:

1) lata trzydzieste — I etap,
2) lata czterdzieste i pięćdziesiąte — II etap,
3) lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte — III etap.
Kształtowanie się tych etapów ma ścisły związek z okresem rządów

poszczególnych prezydentów. Rozwój polityki regionalnej w latach trzy 
dziestych miał mecenasa w osobie samego prezydenta F. D. Roosevelta. 
Wybuch II wojny światowej sprawił, że spraw y m iędzynarodowe stały  
się ważniejsze od problemów polityki wew nętrznej. Natomiast prezydent
D. D. Eisenhower nie tylko nie popierał rozwoju polityki regionalnej,

14 Am m endm ents to Title  V — Regional A ction P lanning Com m ission sec. 501.
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a naw et był jej przeciwnikiem, nazywając Tennessee Valley A uthority  
czołgającym się socjalizmem (creeping socialism ).15 Pow rót do realizacji 
idei F. D. Roosevelta nastąpił po objęciu rządów przez J. F. K ennedy’ego. 
Od tego czasu następuje system atyczny wzrost znaczenia polityki regio
nalnej, chociaż prezydent R. Nixon w ystąpił z propozycją zaprzestania 
przydziału środków na ten  cel z budżetu federalnego, uważając, że dzia
łalność ta  powinna być finansowana z budżetów stanowych. 16 Ostatecz
nie jednak środki zostały przyznane, a następcy R. Nixona przejaw iają 
pozytyw ny stosunek do spraw  rozwoju polityki regionalnej. Przytoczone 
fak ty  świadczą o tym, że rola i zakres polityki regionalnej w Stanach 
Zjednoczonych uzależnione są przede wszystkim  od zmian w adm inistra
cji rządu federalnego.

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE POLITYKĘ REGIONALNĄ

W Stanach Zjednoczonych, jak  w żadnym innym  k ra ju  istnieje nie
zliczona ilość różnorodnych organizacji regionalnych: od federalnych, fe- 
deralno-stanow ych, m iędzystanowych, stanowych do lokalnych. Są t'o 
zarówno insty tucje publiczne, jak i tow arzystw a pryw atne. Ralph R. Wid- 
ner w referacie przedstaw ionym  na konferencji regionalnej w Charleston 
w październiku 1977 r. określił, że w USA działa około 200 federalno-sta- 
nowych i m iędzystanowych organizacji regionalnych i praw ie 18 000 
organizacji lokalnych .17 W tej sytuacji niektóre obszary znajdują się 
w zasięgu działania kilku organizacji. Polityka regionalna w skali k ra 
jowej realizowana jest przez instytucje rządu federalnego, bądź federal- 
no-stanowe. Jednak i tego typu organizacji jest wiele, o czym mówi p rzy 
toczona ich liczba. Cytowana już M artha D erthick z Brookings Institu tion 
tw ierdzi, że obecna s tru k tu ra  organizacji regionalnych w USA jest im
prowizacją, anomalią i eksperym en tem .18 Stwierdzenie to właściwie od
daje, co się dzieje w praktyce i nie jest to pogląd odosobniony.19 W samej

15 N. W e n g e r t :  The Politics of W ater  Resource D eve lopm ent as E xem plif i
ed b y  TV A  [w:] The Economic Im pact of TV A  by J. R. Moore, The U niversity
of T ennessee Press, K n oxville  1967, s. 72.

16 M. D e r t h i c k :  B etw een  Sta te  and Nation, Regional Organizations of the  
U nited  States,  The Brookings Institution  W ashington D.C., 1974, s. 4.

17 R. R.  W i d n e r :  Regionalism, the States, and National D evelopm ent.  
A D iscussion Paper for the A ppalachian R egional C onference on Balanced N ational 
G rowth and D evelopm ent, ’’C harleston W est V irginia”, October 27—30 1977, s. 21.

18 D e r t h i c k :  B etw een  State..., s. 4.
19 Multistate  Institu tions and Regional G row th:  Draft Background Paper by

Staff of the A dvisory C om m ission on Intergovernm ental Relations, for W hite House 
C onference on B alanced N ational Growth and Economic D evelopm ent, October 1977, 
s. 1— 2; M. R. L e v i n :  The Big Regions,  ’’Journal of the A m erican Institute of 
P lanners” 24 March 1968, s. 66—79. D. B. W a l k e r :  In tersta te  Regional In
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tylko Nowej Anglii (New England) działa 6 organizacji regionalnych — 
federalno-stanowych, bądź międzystanowych. Zgodnie z uchwałą Title V  
z 1965 r. wr regionie New England prowadzi działalność The New England 
Regional Commission. W 1967 r. na mocy uchwały Title II z 1965 r. 
w sprawie racjonalnego w ykorzystania zasobów wodnych powołana zo
stała The New England River Basin Commission. W 1968 r. utworzona 
została The Federal Regional Council (FRC). Jest to jedna z dziesięciu 
tego typu  organizacji w USA, które początkowo na zasadzie eksperym en
tu  utworzono w czterech regionach w 1968 r., a w latach następnych 
zwiększono ich liczbę do dziesięciu. Główna funkcja FRC — to koordy
nacja programów rozwoju regionalnego. W 1976 r. powstała w Nowej 
Anglii kolejna instytucja — The Coalition of N ortheastern Governors, 
utworzona przez przedstawicieli stanów: Connecticut, M assachusetts, 
New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island i Veramont. Nie jest 
to jednostka planistyczna, lecz spełniająca funkcje doradcze, szczególnie 
w zakresie problemów energetycznych, transportow ych i stabilizacji go
spodarczej. Oprócz wymienionych organizacji regionalnych istnieją w No
wej Anglii instytucje utworzone jeszcze przed II wojną światową. Są 
nimi: The New England Governors Conference i The New England 
Council. Pierwsza powstała w r. 1937 dla koordynowania współpracy 
w dziedzinie rozwoju regionalnego między stanam i. Jej członkowie wcho
dzą również w skład najważniejszej instytucji regionalnej Nowej Anglii — 
The New England Regional Commission. Druga, przedw ojenna organi
zacja — The New England Council — to instytucja pryw atna, istniejąca 
od r. 1925, której zadaniem było popieranie rozwoju przem ysłu w re 
gionie i walka z bezrobociem. Oprócz wymienionych instytucji regional
nych istnieje w Nowej Anglii wiele innych o znaczeniu lokalnym. Tym 
czasem region ten  obejm uje tylko 6 stanów (Connecticut, M assachusetts, 
Maine, New Hampshire, Rhode Island i Veramont). Przykład Nowej An
glii ilustru je pluralizm  struk tu ry  organizacji regionalnych w Stanach 
Zjednoczonych.

Zgodnie z przyjętym  założeniem, że polityka regionalna — to poli
tyka kształtow ania przestrzennych proporcji w gospodarce, realizowana 
ze szczebla centralnego — przedm iotem  analizy są instytucje rządu fe
deralnego i federalno-stanowe. Ze względu na spełniane funkcje, istnie
jące w USA organizacje regionalne można podzielić na: 1) operacyjno- 
-zarządzające i 2) planistyczno-koordynacyjne. Dominujące znaczenie m a
ją organizacje planistyczno-koordynacyjne. Organizacje operacyjno-za- 
rządzające są w USA tylko dwie: Tennessee Valley A uthority  i Delaware

s trum enta li t ies: A N ew  Piece in an Old Puzzle,  ’’Journal of the A m erican Institute 
of P lanners”, 38, Novem ber 1972, s. 359—368.
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N ajw ażniejsze organizacje regionalne w  USA  
The main regtional organizations in the United States

Organizacje Rok
utw orzenia Zakres terytorialny

1 2 3

Economic D evelopm ent 
A dm inistration

Public Works and 
Economic D evelop
m ent A ct of 1965

instytucja rządu federalnego

T ennessee V alley  
A uthority

1933 Act of Congress autonom iczna korporacja państwow a

D elaw are R iver Basin  
Com m ission

1961 federalno-stanow a  
Delaw are, N ew  Jersey, N ew  York, 
P ennsylvania

A ppalachian R egional 
Com m ission

1965 Act of Congress federalno-stanow a  
Alabam a, Georgia, Kentucky, 
M aryland, M ississippi, N ew  York, 
North Carolina, Ohio, P en n sy l
vania, South Carolina, Tennessee, 
Virginia, W est Virginia

T itle V — kom isje regionalnego rozwoju — 
1965 A ct of Congress

federalno-stanow e

Ozarks 1966 Arkansas, Kansas, Louisiana, 
M issouri, Oklahoma

N ew  England 1967 Connecticut, M aine, M assachusetts, 
N ew  Ham pshire, Rhode Island, 
Ver amonit

Upper Great Lakes 1967 M ichigan, M innesota, W isconsin

Four Corners 1967 Arizona, Colorado, N ew  M exico, 
U tah

Coastal P lains 1967 Georgia, North Carolina, South  
Carolina

Old W est 1972 Montana, Nebraska, North Dakota, 
South Dakota, W yoming

P acific N orthw est 1972 Idaho, Oregon, W ashington

Southw est Border W ybrzeże Pacyfiku, California, 
Arizona, N ew  M exico, Texas

T itle I — kom isje d/s w ykorzystania zasotoów 
w odnych 1965 A ct of Congress

federalno-stanow e

Pacific N orthw est 1967 Idaho, Montana, Oregon, W ashington, 
W yoming

Great Lakes 1967 Illinois, Indiana, Michigan, 
M innesota, N ew  York, Ohio, 
P ennsylvania, W isconsin

Souris-R ed R ainy 1967 M innesota, North Dakota, South  
Dakota
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1 2 3

N ew  England 1967 Connecticut, Maine, M assachusetts, 
N ew  Hampshire, N ew  York, 
Rhode Island, Veramont

Ohio 1971 Illinois, Indiana, K entucky, M ary
land, N ew  York, North Carolina, 
Ohio, P ennsylvania, T ennessee, 
Virginia, W est Virginia

Upper M ississippi 1972 Illinois, Iowa, M innesota, Missouri, 
North Dakota, W isconsin

M issouri 1972 Colorado, Iowa, Kansas, M innesota, 
M issouri, Nebraska, North Dakota, 
South Dakota, W yoming

Federal Regional 
C ounci Is

1969 federalno-stanow e z siedzibą w: 
Bostonie, N owym  Yorku, F ildalfii, 
A tlancie, Chicago, Dallas, Fort 
Worth, Kansas, City Denver, San  
Francisco, Scatlle

River Basin Com m ission.20 Pierwsza utworzona została w r. 1933 przez 
rząd federalny celem aktywizacji gospodarczej stanów znajdujących się 
w dolinie rzeki Tennessee i będąca autonomiczną korporacją państwową. 
Delaware River Basin Commission powstała znacznie później, bo w r. 1961, 
ale próby utworzenia międzystanowej korporacji do spraw kontroli i ra 
cjonalnego wykorzystania zasobów wodnych Delaware i jej dorzeczy po
dejmowane były w połowie lat pięćdziesiątych. Organizacyjnie DRBC 
różni się od TVA tym , że jest instytucją federalno-stanową, utworzoną 
wspólnie przez rząd federalny i stany New York, New Jersey, Delaware 
i Pennsylvania. Rząd federalny oraz rządy stanowe Pennsylvania No
wego Jorku  i New Jersey wnoszą po 23% operacyjnego budżetu, a De
laware 8% .21 Węższy zakres od TVA ma również działalność operacyjna 
DRBC, ponieważ stanowią ją tylko instytucje w zakresie urządzeń wod
nych. Działalność TVA obejm uje zaś następujące formy: 1) produkcję 
energii, 2) produkcję nawozów sztucznych, 3) kontrolę poziomu wód i roz
wój żeglugi, 4) kontrolę gospodarki leśnej i zalesianie, 5) rozwój usług 
socjalnych.

W USA jest natom iast bardzo wiele organizacji regionalnych, spełnia
jących funkcje planistyczno-koordynacyjne, wśród których iiależy w y
różnić instytucje powołane przez rząd federalny i federalno-stanowe. Na 
szczeblu centralnym  polityka regionalna, polegająca na pomocy tzw. re 
gionom opóźnionym w rozwoju realizowana jest przez EDA (Economic

20 D e r t h i c k :  B etw een State..., s. 4.
21 Ibid., s. 58.
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Development Adm inistration). EDA powstała w r. 1965 na miejsce utw o
rzonej w r. 1961 ARA (Area Redevelopm ent Adm inistration). ARA speł
niała podobne funkcje jak  EDA, lecz nie była insty tucją samodzielną, 
a tylko agencją D epartam entu H andlu USA i dysponowała m niejszą iloś
cią środków, stąd i zakres jej działalności był węższy.

N ajbardziej rozpowszechnionym typem  organizacji regionalnych 
w Stanach Zjednoczonych są jednostki planistyczno-koordynacyjne, two
rzone przez rząd federalny w porozum ieniu z rządam i stanowymi, ale 
również wśród tego typu  insty tucji można wyróżnić trzy  ich rodzaje. 
Pierw szy stanowią komisje regionalne utworzone zgodnie z ustaw ą Tit
le V  z 1965 r., powołane dla prowadzenia kompleksowej działalności ce
lem aktyw izacji gospodarczej regionów i podniesienia stopy życiowej ich 
mieszkańców. Do chwili obecnej istnieje w USA dziewięć tego rodzaju 
komisji regionalnych. 22

Drugi rodzaj organizacji — to sześć komisji do spraw  gospodarki wod
nej, powołanych na podstawie ustaw y Title II z 1965 r. W komisjach 
tych reprezentantam i rządu federalnego są: przewodniczący, mianowany 
przez prezydenta oraz przedstaw iciele federalnych departam entów , które 
zainteresowane są planowaniem  i racjonalnym  w ykorzystaniem  zasobów 
wodnych, a także ich czystością. Główny cel powołania tych insty tucji — 
to racjonalna gospodarka wodą w skali całego kraju . W kom isjach re
gionalnych, utw orzonych na podstawie ustaw y Title V, rząd federalny 
reprezentow any jest tylko przez jednego przedstaw iciela (federal co- 
-chairm an), k tó ry  posiada swoje biuro w W aszyngtonie.

Celem koordynowania działalności organizacji regionalnych pod ko
niec lat sześćdziesiątych rozpoczęto tworzenie kolejnych insty tucji FRC 
(Federal Regional Councils). Zasadnicza ich funkcja polega na organizo
w aniu współpracy m iędzy insty tucjam i rządu federalnego i stanam i oraz 
jednostkam i urbanistycznym i. Obszar k raju  podzielony został na dziesięć 
tzw. standardow ych regionów i dla każdego z nich utworzono Federal 
Regional Councils. Podział ten nie pokryw a się z podziałem na regiony 
planistyczne, dla których na mocy uchwały Title V  utworzone zostały 
komisje regionalne.

Analiza działalności tylko najw ażniejszych podmiotów polityki regio
nalnej w Stanach Zjednoczonych świadczy o braku kompleksowego dzia
łania w tej dziedznie. Mimo istnienia dużej liczby organizacji regional
nych nie ma centralnej insty tucji do spraw  rozwoju regionalnego, która 
zajm owałaby się koordynacją działalności w skali ogólnokrajowej. Ze
stawienie najw ażniejszych organizacji regionalnych w USA podaje tabela.

22 ib id.,  s. 6—7.
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ZAKOŃCZENIE

Polityka regionalna w skali ogólnokrajowej jest w Stanach Zjedno
czonych prowadzona już ponad 40 lat. Jej początki m ają ścisły związek ze 
wzrostem aktywności państw a kapitalistycznego po kryzysie 1929— 1933. 
W Stanach Zjednoczonych polityka regionalna pojawiła się jako część 
składową program u New Deal. Natomiast próby planowania rozwoju 
w skali lokalnej, a przede wszystkim planowanie rozwoju m iast, m iały 
miejsce znacznie wcześniej, bo już pod koniec XIX w. Pierwsze dyskusje 
na ten tem at rozpoczęły się jeszcze wcześniej. W latach 1800— 1830 roz
ważano propozycję A lberta Gallantina dotyczącą stworzenia ogólnokra
jowego system u transportowego, k tóry w istotny sposób w płynąłby na 
integrację ekonomiczną poszczególnych obszarów kraju .

Praktyczne działania rozpoczęły się 100 lat później, w drugiej poło
wie lat trzydziestych XX w. Działania te przybrały dwie podstawowe 
formy. Pierwsza polegała na wydzieleniu środków z budżetu federalnego 
na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych, z których większość zlo
kalizowana została w regionach południowych. Rozwój inwestycji in fra
struk turalnych  miał na celu:

1) stworzenie miejsc pracy dla ogromnej rzeszy bezrobotnych,
2) pobudzenie inwestycji prywatnych.
Druga form a realizowanej w ram ach New Deal polityki regionalnej 

zmierzała do tworzenia państwowych organizacji regionalnych. Organi
zacje te m iały za zadanie podejmowanie różnych rodzajów działalności, 
ale podporządkowanych jednem u celowi — aktywizacji regionów słabo 
rozwiniętych. Pierwszą tego typu organizacją stała się utworzona w 
r. 1933 Tennessee Valley Authority. Objęła ona swoją działalnością ob
szary 7 stanów południowych, odczuwających deficyt energii: Tennessee, 
Alabamę, Północną Karolinę, Virginię, Georgię, K entucky i Mississippi. 
Państw owa korporacja TVA rozpoczęła:

1) produkcję nawozów sztucznych,
2) produkcję energii,
3) kontrolę poziomu wód i rozwój żeglugi.
Form y działalności TVA zdeterminowane zostały przede wszystkim 

w arunkam i naturalnym i, ekonomicznymi i społecznymi regionu. Sam re
gion zaś wyznaczony został przez czynnik fizjograficzny — dorzecze rzeki 
Tennessee. Działalność TVA miała spowodować istotną poprawę docho
dów ludności w regionie, które w r. 1929 wynosiły w przeliczeniu na 
1 osobę tylko około 44% średniego dochodu krajowego. W latach 1945— 
1976 kształtow ały się następująco 23: 1945 — 64%, 1950 — 59%, 1960 —

23 1976 A nnual Report TVA, K noxville, 1976, s. 85.
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64%, 1964 — 69%, 1975 — 77%. Dane wskazują, że w stosunku do r. 1929 
sytuacja w dochodach ludności w yraźnie popraw iła się i aktyw izacyjnych 
funkcji TVA nie można kwestionować. Ale przykład TVA nie został 
w USA powtórzony do tej pory (w wielu innych krajach  utworzono po
dobne organizacje, wzorując się na TVA). Stanowi ona jedyny przykład 
korporacji państw owej powołanej dla aktyw izacji regionu.

Lata czterdzieste i pięćdziesiąte, jak  już była o tym  mowa, nie przy
niosły żadnych nowych form w rozwoju polityki regionalnej w Stanach 
Zjednoczonych. Nastąpiło zahamowanie rozwoju interwencjonizm u pań
stwowego, a tym  sam ym  i polityki regionalnej. Prezydent Eisenhower 
i jego adm inistracja nie popierali rozwoju własności państw owej i wszel
kiej działalności zmierzającej do ograniczenia swobody kapitału  p ry 
watnego.

Lata sześćdziesiąte przynoszą ożywienie akcji popierających rozwój 
regionów słabo rozwiniętych. Znajduje to swój wyraz w tworzeniu insty
tucji planistyczno-koordynacyjnych. Funkcje takie spełniają liczne już 
dzisiaj federalno-stanow e komisje regionalne. Program y tych komisji 
w dużej mierze m ają charakter życzeń, gdyż brak środków ogranicza 
bezpośrednią działalność.

Trudno uznać efekty polityki regionalnej w USA za osiągnięcia. Są to 
ciągle próby regulowania dysproporcji w terytorialnej struk tu rze gospo
darki, które w w arunkach pogarszającej się koniunktury  lat siedemdzie
siątych przynoszą coraz m niej w ym ierne rezultaty .

Reasumując należy stwierdzić, że skuteczność polityki regionalnej 
w Stanach Zjednoczonych ograniczana jest przez następujące czynniki:

1) niedobór środków finansowych — sum y asygnowane z budżetu 
federalnego i stanow ych są niskie,

2) stosunkowo wąski zakres działań bezpośrednich, np. inwestycje 
publiczne,

3) mnogość insty tucji regionalnych: federalnych, federalno-stano- 
wych, stanowych, lokalnych,

4) brak kompleksowych, perspektyw icznych program ów rozwoju re
gionalnego, k tóre w inny być opracowywane na szczeblu centralnym .

Р Е З Ю М Е

Статья посвящена проблеме развития региональной политики в США. Ис
ходной точкой для характеристики этого развития является анализ условий  
и причин возникновения региональной политики. Затем рассматривается сф ера  
действия этой политики с середины 30-х годов до середины 70-х, выделяются 
при этом три этапа развития этой деятельности: I — 30-е годы, II — 40—50-е го
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ды, III — 60—70-е годы. После этого анализируются важнейш ие организации, 
занимающиеся реализацией региональной политики. В заключение дается оцен
ка эффективности этой политики.

S U M M A R Y

The article discusses problems of the developm ent of regional policy in  the 
United States. The starting point for the characterization of this developm ent is 
a discussion of the conditions and causes of the origination of regional policy. This 
is follow ed by a presentation of the range of this policy from the middle of the 
’thirties to the middle of the ’seventies, distinguishing three m ain stages in the 
developm ent of this activity, nam ely, the first stage being shaped in  the ’thirties, 
the second — in the ’forties and ’fifties, and the third stage — in the ’sixties and 
’seventies.

The presentation of the evolution of regional policy is follow ed by a discussion  
of the major institutions concerned w ith its realization. The effectiveness of this 
policy is evaluated in the conclusion of the paper.


