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Przem ysł w  procesach aktywizacji regionu  

Industry in the Processes of the Region’s Activation

"P rocesy  rozwojowe stanowiły od daw na przedm iot społecznego za
in teresow ania i p rac naukowo-badawczych. Zakresem  badań  obejm ow ano 
zw łaszcza rodzaje tych procesów, ich charak ter, dynam ikę i s tru k tu rę , dążąc 
do w ykrycia prawidłowości pojaw iania się określonych zjawisk rozwojowych 
oraz ich przebiegu w poprzednich okresach, jak  też do usta lan ia  kierunków  
rozw oju. W ykrycie prawidłowości w ystępujących w toku procesów rozwojo
wych łączyło się bezpośrednio z analizą źródeł i przyczyn ich pow staw ania. 
Dawało to  podstaw ę do wnioskowania o możliwościach oddziaływ ania na te 
źródła i przyczyny, a tym  sam ym  stw arzało perspektyw y sterow ania rozwo
jem , a  więc nadaw an ia  m u pożądanego kształtu  odpow iadającem u zarazem  
k ry te riu m  celu” . 1

W ystępow anie nierównom ierności w przestrzennym  zagospodarow a
n iu  krajów  je s t często uznawane za obiektyw ną konieczność, i to bez względu 
n a  ustró j społeczno-polityczny, czy też osiągnięte stad ium  rozwoju, choć 
w śród ich przyczyn zna jdu ją  się również subiektyw ne przesłanki. Ogólnie 
rzecz u jm ując, wśród źródeł zróżnicowań wymienić można:

1K. Secomski: Teoria regionalnego rozwoju i planowania. PWE. Warszawa 1987, 
s. 9.
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1) natu ra lne  - związane z w ystępowaniem  niejednakow ych w arunków  
klim atycznych, hipsom etrycznych, surowcowych i tp . ,

2) historyczne - łączące się z kształtow aniem  dysproporcji rozwojo
wych w minionych okresach, irnm anentne d la  stosunków  ustrojow ych (np. 
kapitalistycznych) oraz związane z błędam i polityk i lokalizacyjnej,

3) inercyjne - odnoszące się do specyficznej cechy przestrzeni ekono
micznej: pewnego bezwładu oddziałującego na u trw alan ie zastanych  s tru k 
tu r  przestrzennych.

Skutkam i tak  kształtu jących się nierów nom ierności w rozwoju ekono
m icznym  są na poszczególnych obszarach zjawiska: zacofania społecznego, 
rozpiętości w w arunkach życia i szansach aw ansu, depopulacji czy u tajonego 
bezrobocia.

D ysproporcje rozwojowe u jaw niają się znacząco przy rozp atry w a
niu coraz m niejszych jednostek tery toria lnych , szczególnie silne w ystępu ją  
między m iastem  a w sią.2 W Polsce pogłębiła je  reform a podziału adm ini
stracyjnego z 1975 roku. Przyniosła ona szereg negatyw nych skutków  pod
kreślanych głównie w nowszych opracow aniach.3

Z drugiej strony  zróżnicowanie w rozwoju (o ile nie je s t zbyt d ra 
styczne) może posiadać również aspekt pozytyw ny - w zróżnicow aniu tkw i 
źródło postępu; ujaw niać się m ogą inicjatyw y i m echanizm y przyspieszające 
rozwój.

Problem  aktyw izacji obszarów gospodarczo nierozw iniętych to  kla
syczny obiekt zainteresow ania polityki regionalnej. Pod  pojęciem  ty m  k ry ją  
się działania dynam izujące odnoszące się do4:

- regionów o tradycyjnej s tru k tu rze  rolniczej, nisko uprzem ysłow ionych 
i słabo zagospodarow anych oraz wykazujących cechy p rzeludnien ia ag rar
nego;

- regionów rezerw bogatych w zasoby n a tu ra ln e , o słabym  zaludnieniu;

2J. Waszczyński: Zacofanie i rozwój (aspeki regionalny). Ann.Uniw. Mariae 
Curie-Skłodowska sectio H, vol. XVIII, 7, 1984, s. 131-132; H. Sasinowski: Istota 
oraz kształtowanie obszarów opóźnionych w rozwoju na świecie i w Polsce. "Nauka 
i Praktyka” 2, 1986, s. 219.

3Skutkami tymi były: odcięcie aglomeracji miejskich od ich stref żywicielskich, 
ukształtowanie się różnych struktur zarządzania przecinających się i nieskoordyno
wanych z granicami województw, zniszczenie lub osłabienie trwających od pokoleń 
więzi w ramach powiatów, skazanie województw na chroniczną niesamodzielnos'c, 
kooperację, pomoc z zewnątrz, proces polaryzacji województw relatywnie boga
tych i biednych. Zob. B. Jałowiecki: Kształtowanie polskiej przestrzeni w latach 
osiemdziesiątych. ”Biuletyn KPZK PAN” z. 118, 1982, s. 30-31.

4B. Winiarski: Polityka regionalna. PWE. Warszawa 1976, s. 276-277.
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- obszarów  już ogólnie zagospodarow anych i uprzem ysłowionych, w 
których  rezerwy wzrostu tkw ią w intensyfikacji procesów ekonom icznych.

C zęsto podkreśla się potrzebę dostarczenia tym  terenom  odpowie
dnio silnego im pulsu, który wyrwałby je ze stanu  równowagi stagnacyjnej i 
w prow adził na  spiralę rozw oju.5 Im puls ten  przyrów nać m ożna do znanego 
z teorii w zrostu  ”m anew ru przyspieszania” .6

W początkow ym  okresie rozwoju stosunków kapitalistycznych ujaw 
niała się tendencja  do pełnego liberalizm u - państw o nie ingerowało w 
przebieg zjawisk gospodarczych. Zgodnie z ideami klasyków ekonomii 
burżuazyjnej niemożliwy był w zrost niezrównoważony w ujęciu p rzestrzen
nym . Z czasem  obserw acja realnych procesów ekonomicznych nasuw ała 
jednak  odm ienne konkluzje: siły rynkowe działają w kierunku n a ra s tan ia  
nierów ności i na  ogół nie w ystępuje tendencja do autom atycznego stab ilizo
w ania układów  gospodarczych. W yjaśnieniem  przyczyn owych nierów nom ier- 
ności zajęło się szereg teoretyków , zarówno z pozycji kapitalistycznych, jak  i 
m arksistow skich.7 Konieczne stały  się działania interw encyjne państw a w 
celu łagodzenia pogłębiających się dysproporcji. Ewolucji podlegały sto
sowane narzędzia po lityki regionalnej: od organizow ania robót publicz
nych, poprzez różnicowanie stopy podatkow ej, politykę kredytow ą do lo
kalizow ania na w ybranych terenach inwestycji państw ow ych, początkow o 
dotyczących sfery in frastruk tu ralnej i rolnictw a, a z czasem  obejm ujących 
różne gałęzie przem ysłu, do tych najnowocześniejszych w łącznie, a także 
usługi.

N a określonym  etapie rozwoju społeczno-ekonomicznego procesy in
dustria lizac ji należą do w iodących działań przyspieszających przem iany 
s tru k tu ry  przestrzennej regionów. W ynika to z faktu szczególnej roli prze
m ysłu. Jego  rozbudow a wpływa znacznie szybciej na w zrost dochodu n aro 
dowego, niż rozwój produkcji rolnej czy innch działów gospodarki narodow ej. 
W arunkuje on i pobudza rozwój gospodarczy i w istotny sposób oddziałuje 
na w arunk i życia ludności.

Z realizacyjnym  aspektem  polityki uprzem ysłow ienia w iążą się dw a 
problem y:

- doboru  lokalizacji d la określonej działalności przemysłowej;
- doboru  rodzaju  działalności do określonej lokalizacji.

5 Waszczyński: op.cit., s. 138.
6B. Winiarski: Czynniki i etapy podnoszenia intensywności obszarów nterozwi- 

niątych. "Biuletyn KPZK PAN” z. 31, 1964. s. 26-27.
7Zob. prace G. Myrdala, W. Rostowa, E.M. Hoovera, A. Loscha oraz P. Swe- 

ezy’ego, P.A. Barana, M. Dobba i O. Langego.
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Pierwszy z nich - to obiekt zainteresow ania teorii lokalizacji.8 N ato
m iast kw estia dopasowania rodzaju przem ysłu do danej lokalizacji nie je s t 
zbyt szeroko om aw iana w lite ra tu rze  przedm iotu. Należy stw ierdzić, iż nie 
wszystkie gałęzie charak teryzu ją  się jednakow ą podatnością  lokalizacyjną.9 
E lem entam i ją  ograniczającym i są: zdolność poszczególnych gałęzi do ab
sorpcji zasobów siły roboczej o różnych kwalifikacjach, wrażliwość na  wa
runki i ograniczenia geograficzno-przyrodnicze (dostęp  do surowców, zaopa
trzenie w wodę), na s tan  zainw estowania podstawowego terenu  (w arunki 
transportow e, energetyczne) oraz osiągnięty poziom  rozwoju społeczno- 
gospodarczego (w arunki dla kooperacji, możliwość uzyskania w sparcia ośrod
ków naukowo-badawczych i kształcenia kadr wysoko kwalifikowanych) a 
także wielkość i skala ekonomicznie uzasadnionych nowych uruchom ień p ro
dukcji i stopień podzielności podstaw ow ych urządzeń technicznych.10 Z tego 
punktu  widzenia wyróżnić m ożna11:

a) gałęzie o lokalizacji geograficznie zw iązanej,
b) gałęzie o lokalizacji określonej,
c) gałęzie o lokalizacji luźnej albo swobodnej.
O graniczenia w swobodzie lokalizacyjnej poszczególnych gałęzi prze

mysłu nie przeszkadzają jednak  w odgryw aniu przez szereg z nich specy
ficznej roli określanej jako  m otoryczność.12 Przez m otoryczność gałęzi prze
mysłu należy rozumieć ich zdolność do przyspieszania rozwoju społeczno- 
ekonom icznego.13 Zdolność ta  może przejaw iać się w ram ach całej gospo
darki narodow ej, regionu czy też w skali lokalnej.

Zestaw gałęzi uznaw anych za m otoryczne zm ienia się w czasie, je s t też 
specyficzny dla typu  gospodarki, a także d la  osiągniętego e tap u  rozwoju. N a 
szczeblu ogólnokrajowym  przyjm uje się za w ażną cechę w yróżniającą gałęzie 
m otoryczne w ykorzystyw anie nowoczesnych czynników w zrostu  i ich kreo

8Zob. szczególnie prace na ten temat A. Webera, A. Loscha, W. Isarda.
9Zob. E.M. Hoover: Lokalizacja działalności gospodarczej. PWN. Warszawa 1962, 

s. 346.
10 Winiarski: Połityka regionalna, op.cit., s. 243.
UZ. Prochowski: Lokalizacja zakładu przemysłowego. ŁTN. Łódź 1964, s. 128-9.
12W literaturze polskiej zaprezentował to pojęcie B. Winiarski za Mihaikmćem, 

jednak jego początków należałoby szukać w teoriach dynamicznych nawiązujących 
do dorobku J.M. Keynesa, w których wykorzystuje się pojęcie inwestycji autono
micznych jako tych, które kreują efekty mnożnikowe, szczególnie w sferze popytu 
zaopatrzeniowego i konsumpcyjnego. Na wykorzystanie gałęzi motorycznych wska
zywali również twórcy teorii polaryzacji mówiąc o jednostkach napędowych.

13Zob. B. Trzcińska: Inwestycja wiodąca jako biegun wzrostu ośrodka uprze
mysławianego. "Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych” 1981, 74, s. 68 i n.
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wanie. W w arunkach polskich - jak  się wydaje - cechami charakteryzującym i 
przem ysły dynam izujące rozwój w skali regionalnej przez długi okres były:

1) zdolność wywoływania dużego efektu typu kum ulacyjnego,
2) priorytetow ość inwestycji (możliwość uzyskania środków na dzia

łalność uzupełn ia jącą),
3) możliwość zapew nienia wysokich plac (konsekwencja polityki 

płacowej państw a, wysokiej wydajności pracy, pozycji m onopolistycznej na 
rynku itp .) ,

4) uzyskiw anie wysokich zysków z prowadzonej działalności gospo
darczej (tzw . bogaty  zakład),

5) techniczna konieczność dysponow ania niew ykorzystaną całkowicie 
in fra s tru k tu rą  ekonom iczną - jako  czynnik ułatw iający wprow adzenie dzia
łalności kom plem entarnej,

6) asym etryczność s tru k tu ry  zatrudnienia według płci - konieczność 
za tru d n ien ia  uzupełniającego w ykorzystującego resztę zasobów siły roboczej 
w oparciu o now ą działalność,

7) możliwość uruchom ienia produkcji ubocznej dzięki specyfice pro
cesu technologicznego,

8) istnienie zacofanego przemysłu rolno-spożywczego - konieczność 
jego dynam izacji poprzez aktywizację bazy surowcowej.

Jed n ak  decydującym  w arunkiem  uruchom ienia sił m otorycznych je s t 
dopasow anie rozpoczynanej działalności gospodarczej do swoistych cech re
gionu (tradycje , możliwości, m entalność społeczeństw a itp .) i umożliwienie 
rozw inięcia specjalizacji w skali kraju czy regionu.

M ierzenie m otoryczności poszczególnych gałęzi przem ysłu (szczególnie 
ex an te) nie je s t spraw ą prostą . O-ile w przypadku całej gospodarki naro
dowej za takie wskaz'niki m ożna uznać na przykład: dynam ikę nakładów  in
w estycyjnych, dynam ikę produkcji w ujęciu w artościow ym , poziom  w zrostu 
w ydajności pracy, dynam ikę funduszu płac, udział w w ytw arzaniu  dochodu 
narodow ego, zakres kooperacji, nakłady n a  postęp  techniczny i o rganiza
cyjny czy poziom  uzbrojenia pracy żywej, o tyle na  szczeblu regionu sy tu ac ja  
ulega kom plikacji. W ybrana gałąź' może się okazać m otoryczną w jednym  re
gionie, w innym  n atom iast nie spełni swego zadania. W związku z tym  sens 
określan ia  siły m otorycznej gałęzi je s t ograniczony. M ożna co praw da badać 
kształtow anie się określonych relacji, na przykład: nakłady inw estycyjne a 
zw iększenie w ydajności pracy, a rozbudow a in frastruk tu ry , a w zrost z a tru 
dnien ia, a w zrost produkcji w poszczególnych regionach. B adanie tych rela
cji m ożna prow adzić w odniesieniu do różnych gałęzi przem ysłu, jednak  bez 
możliwości form ułow ania zbyt daleko idących uogólnień. Podobne problem y
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napotyka analiza produktyw ności przem ysłu.14
Ciekawą koncepcję w yboru działalności m ogących pobudzać włzrost 

w regionach zaprezentow ał L. H. K laassen.15 O pierała się ona n a  tezie, 
że d la  decyzji lokalizacyjnych najbardziej isto tne są nie koszty tran sp o rtu , 
lecz szeroko rozum ianej komunikacji. Założył on, że d la  każdego rodzaju  
działalności m ożna obliczyć jeden współczynnik przyciągania popy tu  i tyle 
współczynników przyciągania podaży, ile je s t zasadniczych wkładów przy 
tej działalności. Skonstruow ane równanie przyciągania um ożliw ia określenie 
zdolności ekspansyjnych poszczególnych gałęzi.

A nalizując zdolność gałęzi przem ysłu do aktyw izacji obszarów  zaco
fanych, określaną niekiedy jako  "podatność  ak tyw izacyjną” 16, należy wyjść 
od problem u w yboru typu  stra teg ii rozwoju.

Jak  wiadom o ”s tra teg ia  rozwoju ekonom icznego to  zespół w zajem nie 
zgodnych, podstawowych rozwiązań społeczno-ekonom icznych dotyczących: 
celów działalności gospodarczej, dróg i m etod ich osiągania oraz środków  
i instrum entów  działania” .17 W yróżnia się na ogół dw a podstaw ow e typy  
s tra teg ii.18

- rozwoju -ekstensywnego (absorpcja  ilościowych czynników  w zrostu: 
siły roboczej, zasobów natu ra lnych  za pom ocą inwestycji przem ysłow ych);

- rozwoju intensyw nego (użycie czynników' nowoczesnych: postępu  n a
ukowego, technicznego i organizacyjnego w celu bardziej efektyw nego wyko
rzystan ia zasobów regionalnych).

Na tym  tle pojaw ia się dylem at: czy zastosować gałęzie o w ysokim  
poziom ie technologicznym  i tolerować nadal bezrobocie (jaw ne czy u ta jone), 
czy też oprzeć się na przem ysłach o wysokiej pracochłonności i m aksym alnie 
(ale ekstensyw nie) w ykorzystać siłę roboczą regionu nierozwrin ię tego .19

Pew nym  rozw iązaniem  je s t możliwość w ykorzystan ia m odelu  m iesza-

l4Zob. P. Eberhardt: Koncentracja przestrzenna osadnictwa a produktywność 
przemysłu. "Biuletyn KPZK PAN” 1978, z. 97, Problematyką "przemysłów 
dominujących” zajmował się W. G. Hoffmann: The Growth of Industrial Economies. 
Manchester University Press 1958, s. 38-41, 110-136.

l5Zob. L. H. Klaassen: Methods for Selecting Industries for Location in Depressed 
Areas. Paryż 1967.

16 Winiarski: Czynniki i etapy..., op.cit., s. 85.
17J. Pajestka: Problemy strategii rozwoju ekonomicznego Polski. [w:J Problemy 

strategii gospodarczej (red. A. Płocica). PWE. Warszawa 1971, s. 73.
18K. Secomski: Elementy polityki ekonomicznej. PW E. Warszawa 1972, s. 280.
10B. Winiarski: Aktywizacja regionów gospodarczo nie rozwiniętych. PWG. War

szawa 1961, s. 80.
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nego.20 M am y w nim  do czynienia z elem entam i intensywnego gospodaro
w ania w gałęziach rozwojowych (m otorycznych) opartego o selekcję celów, 
a także form y za trudn ien ia , przy których angażuje się dużo pracy ludzkiej.

Jednym  z postu latów  staw ianych w opracowaniach naukowych jest 
dopasow anie ilos'ci tworzonych miejsc pracy do optym alnej s tru k tu ry  ludności, 
uzyskanej po  uwzględnieniu m igracji nadwyżek siły roboczej.21 Jak  się jed 
nak  w ydaje, tego typu  tak ty k a  m a poważną wadę: z regionu nierozwiniętego 
odpływ a przede w szystkim  ludność m łoda, najbardziej dynam iczna, a więc 
najcenniejsza w prow adzeniu działań aktywizujących.

Nie ulega w ątpliwości fak t, iż nie każda gałąź' może znaleźć zastosow a
nie w dynam izow aniu rozwoju regionów zacofanych. Uwzględnienia w ym aga 
tu  głównie zgodność wymogów technologiczno-organizacyjnych danego prze
m ysłu z w arunkam i w ystępującym i w regionie w ym agającym  aktyw izacji.

Z p u n k tu  w idzenia potrzeb  regionalnych szczególnie cenne będą 
gałęzie, k tó re  ch arak teryzu ją  się względnie najwyższą zdolnością absorpcyjną 
czynników  nie dość intensyw nie wykorzystywanych w regionie. Pożądane 
będą także te , k tóre zapewnić m ogą trw ałe podstaw y dla rozwoju regionu 
w przyszłości, wykazywać zgodność z w ystępującym  popytem  i dysponow ać 
zdolnościam i do rozbudowy. Często wym ienia się w arunek zdolności kreow a
n ia  re la tyw nie wysokich dochodów społeczeństwa, a także konieczność ko
rzy stan ia  z istniejącego środowiska w sposób jak  najm niej konfliktogenny.22 
Należy również w spom nieć o potrzebie w ykorzystyw ania w procesach ak- 
tyw izacyjnych n a  ogół mniejszych inwestycji (nie tylko o znaczeniu lokal
nym , ale i być może lokalnych jedynie efektach), gdyż większym, szczególnie 
początkow o, przeciw działają braki w uzbrojeniu terenu.

Ponieważ często działania dynam izujące stanow ią pewne obciążenie 
d la  gospodarki narodow ej (szczególnie gdy są realizowane na jej koszt), 
ważne je s t uwzględnienie możliwości obniżenia rozmiarów tych w ydatków , 
głównie poprzez uniknięcie nadm iernej urbanizacji z jej wysokimi kosztam i 
stałym i. W ty m  przypadku należy również położyć nacisk na przem ysły o 
niskiej kapitałochłonności oraz na  stosowanie technologii angażującej dużo 
siły roboczej o niższych kwalifikacjach.

W arto  także uwzględnić istnienie współzależności między s tru k tu rą  
gałęziową p rogram u inwestycyjnego gospodarki narodowej a s tru k tu rą  prze-

20O. Lange: Niektóre problemy planowania gospodarczego w krajach
nie rozwiniętych. [W:] Problemy wzrostu ekonomicznego krajów słabo rozwiniętych.
PWG. Warszawa 1958, s. 491.

21 Winiarski: Polityka regionalna, op.cit., s. 208-209.
22 Winiarski: Czynniki i etapy..., op.cit., s. 85.
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strzenną w następujących aspek tach23:
- większych szans przeprow adzenia procesów aktyw izacji przy ukie

runkow aniu program u na rozwój przem ysłu rolno-spożyw czego, lekkiego, 
maszynowego i częściowo chemicznego, ze względu na  w ysoką chłonność siły 
roboczej i niski stopień zw iązania z w arunkam i środowiska;

- relacji między inw estycjam i polegającym i n a  now ym  budow nictw ie, 
kontynuacjach oraz na rozbudowie;

- znaczenia wpływu ogólnej sy tuacji rynkowo-pieniężnej n a  możliwość 
podjęcia aktyw izacji.

Zapoczątkow ane gruntow ne przem iany system u gospodarczego i po
litycznego Polski wpłyną w sposób znaczący n a  przew artościow anie i 
uwspółcześnienie spojrzenia na regiony problem owe. Zm niejszenie roli cen
tru m  przy jednoczesnym  uruchom ieniu aktyw ności sam orządów  lokalnych 
w sferze gospodarow ania n a  podległym  im obszarze zm usi do poszukiw a
nia różnorodnych i rów nopraw nych sposobów finansow ania rozwoju regio
nalnego, o k tórym  w znacznie większym stopniu  poczną decydować czyn
niki endogenne, uzależniające ten rozwój od miejscowych zasobów , inicja- 
tywności i przedsiębiorczości. A ktyw izacja gospodarcza obszarów  zacofa
nych będzie m ogła być stym ulow ana przez państw o głównie za pom ocą 
instrum entów  ekonom icznych typu  pośredniego (ulgi podatkow e, preferen
cyjne kredyty  itp .) , a tylko w yjątkowo poprzez inw estow anie (d la  zapew 
nienia realizacji celów ogólnogospodarczych). Inwestycje podejm ow ane ze 
środków terenow ych będą w znacznym  stopniu  nakierow ane n a  zaspoka
janie miejscowych potrzeb. N astąpić też pow inna zm iana w ich s tru k tu 
rze na  rzecz przedsiębiorstw  m ałych i średnich. W zrosną tendencje  do po
laryzacji poziom u rozwoju regionalnego, w ty m  w arunków  życia ludności 
(groźba ” zaklętego kręgu ubóstw a” obszarów zacofanych). N a rynkach 
pracy (szczególnie regionów nierozw iniętych) w ystąpić m ogą duże napięcia 
zw iązane z likw idacją przedsięwzięć nierentow nych, p rzed łużającą  się recesją 
i uw alnianiem  siły roboczej zatrudnionej w niskotow arow ym , przeludnionym  
rolnictwie. Pogłębione one zostaną ograniczonym i możliwościam i przepływ u 
ludności, m iędzy innym i zw iązanym i z niew ydolnością budow nictw a m ie
szkaniowego i wysokimi kosztam i uzyskania m ieszkania. Słabość gospodar
cza m ałych jednostek  podziału adm inistracyjnego  (gm in) może zm usić do 
tw orzenia różnorodnych form  integracji w ujęciu p rzestrzennym .

A naliza w ykorzystan ia przem ysłu jak o  narzędzia  dynam izującego 
przem iany zacofanych s tru k tu r  przestrzennych nie pow inna sugerować kon
kluzji, iż je s t on panaceum  n a  wszelkie tego typu  bolączki uk ładu  regional

23 Ibid . s. 86-87.
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nego. Jak  każde narzędzie polityki regionalnej dostosowany powinien być do 
po trzeb  i mozliwos'ci a  także do osiągniętego poziomu rozwoju społeczno- 
ekonom icznego regionu. Nie zawsze oznacza to koniecznosc podjęcia in ten 
sywnych procesów industrializacji, a tylko - być może - jako  kom plem entar
nych w stosunku do działalności wiodącej o odm iennym  profilu.

SUMMARY

The aim of the paper is a general characterization of the problems connected with 
the choice of proper industrial activity for the needs of an economically underdeveloped 
region. On the basis of the bibliography as well as the author’s own thoughts an outline 
of the activity manouvre is presented which is made more detailed only when confronted 
with the general economic reality and the region’s specific character.


