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ZNACZENIE MIAST W POLITYCE REGIONALNEJ
UNII EUROPEJSKIEJ
Streszczenie: Miasta – z uwagi na swój potencjał, a także pojawiające się nowe problemy –
stają się coraz bardziej widocznym podmiotem polityki regionalnej Unii Europejskiej i akumulują coraz więcej unijnych środków pomocowych. Ze względu na zachodzące zmiany warto
podkreślić, że w nowych uwarunkowaniach kreatywność staje się jedną z najbardziej pożądanych cech XXI wieku również w odniesieniu do miast. Aby rozwijać postawy kreatywne,
muszą istnieć (zostać stworzone) odpowiednie ramy w postaci edukacji i kultury, a także odpowiednich cech przestrzeni miejskiej. Kategoria kreatywności na nowo staje się czynnikiem
rozwoju, wiele miast na świecie przeżywa bowiem kryzys i znajduje się w okresie transformacji. Zostało to także dostrzeżone w dokumentach UE dotyczących kwestii miejskich.
Słowa kluczowe: kreatywne miasto, polityka miejska, UE.

1. Wstęp
Zwrócenie uwagi na problemy rozwoju współczesnych miast (nie tylko europejskich) wiąże się z narastającą dynamiką zachodzących zmian, utożsamianych z
procesem globalizacji. Rosnące znaczenie wielkich miast wynika z faktu, że są one
najsilniejszym elementem układu przestrzennego, w którym istnieją szczególnie
korzystne warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Sprzyja to polaryzacji
procesów wzrostu gospodarczego, czego przejawem jest m.in. uzyskiwanie przez
metropolie zdolności do wzrostu szybszego i trwalszego niż obszary peryferii. Charakterystyczne dla współczesnych metropolii jest ograniczenie zapotrzebowania na
zasoby regionalne do nisko wykwalifikowanej pracy oraz terenów rekreacyjnych
dostępnych tylko dla klasy metropolitarnej (pola golfowe czy zamknięte osiedla
rezydecjalne, gated communities)1. Z drugiej strony metropolie są odpowiedzialne
na wytwarzanie ok. 70% PKB UE, a obszary miejskie są podstawą budowy nowej
gospodarki wykorzystującej innowacje, wiedzę oraz ludzką kreatywność.
1
G. Gorzelak, B. Jałowiecki, Europejskie granice: jedność czy podziały kontynentu?, „Studia
Regionalne i Lokalne” 2001, nr 2-3 (6), s. 66-67.
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Tabela 1. Wskaźnik urbanizacji w Europie w latach 1950-2010
Lata

Wskaźnik urbanizacji [%]

1950

51,21

1960

56,90

1970

62,76

1980

67,99

1990

70,52

2000

71,41

2010

72,58

2040

81,00

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: http://esa.un.org/unup.

Wskaźnik urbanizacji w Europie stale wzrasta. Jego wartości w latach 1950-2010 z prognozą na rok 2040 zawiera tabela 1. Sieć osadnicza w UE ma specyficzny
charakter. Składa się z ok. 5000 miast i miasteczek oraz prawie 1000 dużych miast
rozsianych po całym jej terytorium. Pomimo stosunkowo gęstej i policentrycznej
sieci miejskiej, tylko 7% ludności mieszka w ośrodkach liczących ponad 5 mln mieszkańców, podczas gdy w USA jest to 25% populacji2.

2. Ewolucja polityki miejskiej Unii Europejskiej
Polityka regionalna Unii dopiero z początkiem lat 90. XX wieku wskazuje miasta
jako źródło potencjalnych problemów oraz bieguny wzrostu. Tłem dla nowych
aspektów rozwoju regionalnego były reforma funduszy strukturalnych w 1988 r.
oraz wejście w życie w 1993 r. Traktatu o UE, który spójność traktował jako jeden z
głównych celów Wspólnoty Europejskiej. Kształtowanie polityki miejskiej polegało
na wykorzystaniu dostępnych instrumentów w ramach istniejącej polityki regionalnej UE, a praktycznym wymiarem tego procesu było powstanie Urban Pilot Projects,
pierwszego pilotażowego programu polityki regionalnej UE skierowanego bezpośrednio do miast. W latach 1989-1999 Miejskie Projekty Pilotażowe podejmowane
były w ramach dwóch edycji3. Kolejne inicjatywy UE adresowane do miejskich obszarów to przede wszystkim:
•• Inicjatywa Wspólnotowa URBAN,
•• Program URBACT,
•• Program Urban Audit.
Na rozwój obszarów miejskich na poziomie wspólnotowym największy wpływ
miały dwie edycje Inicjatywy Wspólnotowej URBAN. W pierwszej, pod nazwą
www.mrr.gov.pl.
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_regionalna/rozwoj_miast/rozwoj_miast_w_
ue/strony/rozwoj_miast_w_ue.aspx, dostęp: 2.09.2010.
2
3
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URBAN I, realizowanej w latach 1994-1999, skupiono się głównie na wspieraniu
innowacyjnych modeli rozwoju gospodarczego i społecznego oraz rewitalizacji
miast. Działania w ramach projektu miały być odpowiedzią na takie problemy, jak
izolacja fizyczna dzielnic zdegradowanych, ubóstwo czy wykluczenie społeczne ich
mieszkańców. Kolejną Inicjatywę Wspólnotową, o nazwie URBAN II, podjęto dzięki pozytywnym rezultatom pierwszej edycji i kontynuowano w latach 2000-2006.
Integralną jej częścią był powstały w 2002 r. program URBACT, w którym mogły
uczestniczyć tylko wybrane miasta z 15 krajów UE, a od maja 2004 r. także miasta
nowych krajów członkowskich. Celem programu było wspieranie rozwoju międzynarodowej wymiany doświadczeń między miastami lub innymi parterami uczestniczącymi w URBAN I i URBAN II oraz w Miejskich Projektach Pilotażowych. Opierał się on na promowaniu wiedzy na temat zintegrowanego zarządzania miejskiego
i wymianie doświadczeń uzyskanych podczas realizacji programów URBAN4.
W maju 2007 r. przyjęto dokument o nazwie Karta Lipska w sprawie Zrównoważonych Miast Europejskich (Leipzig Charter on Sustainable European Cities). Nie
ma on charakteru obligatoryjnego, jest jedynie deklaracją na rzecz zrównoważonego
rozwoju miast w krajach UE i zawiera ramy oraz powszechne zasady i strategie polityki rozwoju miast. Zawarte w nim zobowiązania stron mają istotne znaczenie dla
gospodarczego aspektu funkcjonowania dużych miast europejskich. Dokument podkreśla znaczenie zintegrowanej polityki rozwoju miejskiego, kładąc nacisk na: tworzenie i zapewnianie przestrzeni publicznych o wysokiej jakości; modernizację sieci
infrastrukturalnych oraz poprawę wydajności energetycznej; aktywną politykę innowacyjną i kształcenia oraz wspieranie kryzysowych obszarów miejskich5.
Znaczenie miast podkreślane jest w wielu innych dokumentach instytucji wspólnotowych; jednym z przykładów jest Komunikat Komisji Europejskiej (KE) do
Rady i Parlamentu Europejskiego zatytułowany Polityka spójności i miasta: rola
miast i aglomeracji w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia w regionach. Podkreśla
on ogromne znaczenie miast europejskich, determinujących skuteczność działań UE
na rzecz realizacji celów wzrostu i zatrudnienia6. Problematyka obszarów miejskich
została zaakcentowana także w Zielonej księdze w sprawie spójności terytorialnej.
Przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę. Dokument ten, przygotowany w
2008 r., miał na celu m.in. wypracowanie definicji spójności terytorialnej. Podkreśla
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_przestrzenna/urbact/strony/urbact.aspx, dostęp: 2.09.2010.
5
Działania uzupełniające do agendy terytorialnej i karty lipskiej: w kierunku europejskiego programu działania na rzecz rozwoju przestrzennego i spójności terytorialnej, Notatka ad hoc przygotowana przez Departament B Polityki Strukturalnej i Polityki Spójności ROZWÓJ REGIONALNY,
IP/B/REGI/FWC/2006-166-Lot 05-C02-SC, Bruksela 2007, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/
2004_2009/documents/dv/territorialag-leipzigchart_ex_summary_/TerritorialAg-LeipzigChart_Ex_
summary_pl.pdf, dostęp: 2.09.2010.
6
Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Polityka spójności i miasta – rola
miast i aglomeracji w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia w regionach, COM(2006) 385 z 12 lipca
2006 r., http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/urban/index_pl.htm, dostęp: 2.09.2010.
4
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się w nim policentryczny układ jednostek osadniczych Europy i wskazuje konieczność podejmowania działań na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego,
szczególnie w miejscach o największym poziomie wykluczenia społecznego i najbardziej zdegradowanym środowisku naturalnym. Liczbę małych i średnich miast
w UE szacuje się na ok. 5000, natomiast dużych miast na ok. 10007.
Podsumowując, punktem zwrotnym w polityce regionalnej Unii Europejskiej
było przyjęcie w 2000 r. Strategii lizbońskiej. Zmieniła ona dotychczasowy kierunek
polityki spójności i zwróciła uwagę na dotychczasowe bieguny rozwoju UE (duże
miasta) jako motory napędowe całej Wspólnoty, nacechowane innowacyjnością,
wiedzą i ludzką kreatywnością. Znalazło to odzwierciedlenie w polityce regionalnej
w perspektywie finansowej 2007-2013, w której określona pula środków w ramach
podstawowego celu 1. Konwergencja pochłaniającej ok. 82% środków budżetowych
polityki spójności została ukierunkowana na wzmacnianie innowacyjności i osiągnięcie celów Strategii lizbońskiej. W Polsce w tej perspektywie, zgodnie z rekomendacją KE, ok. 40% środków w ramach programów regionalnych (RPO) jest
przeznaczonych na osiągnięcie tych celów. Dodatkowo pomoc w ramach celu 2.,
z której korzystają regiony tzw. starych państw członkowskich UE (koncentrująca
ok. 15% środków z budżetu), dotyczy wzmacniania postaw i przedsięwzięć innowacyjnych, a zatem konkurencyjnych na arenie międzynarodowej.

3. Kreatywność w polityce miejskiej Unii Europejskiej
Od początków istnienia miasta odgrywały istotną rolę jako centra aktywności kulturalnej i ekonomicznej, zawsze stanowiły też odwzorowanie procesów zachodzących
w sferze ekonomicznej. Dziś, wraz z kształtowaniem się nowego paradygmatu,
czynniki rozwoju ulegają dematerializacji, nadal jednak podstawą jest kapitał ludzki, który ulega transformacji z ilości w jakość i staje się kapitałem kreatywnym. Jak
wskazuje Ch. Landry, kategoria kreatywności jest czynnikiem rozwoju, wiele miast
na świecie przeżywa bowiem kryzys i znajduje się w okresie transformacji. Tradycyjny przemysł zlokalizowany w miastach odgrywa coraz mniejszą rolę, a wartość
dodana jest w większym stopniu kształtowana przez zastosowanie nowej wiedzy w
procesie produkcji. W grze o pozycję konkurencyjną między miastami w XXI wieku
nowego znaczenia nabierają miejsca, które wytworzyły pożądane warunki dla firm
z obszaru wiedzy i innowacji, tj. posiadające uniwersytety, ośrodki badawcze i przemysły kultury. W pozycji konkurencyjnej mniej chodzi dziś o posiadane zasoby
i położenie, bardziej o zdolność do rozwoju atrakcyjnego wizerunku i symboli8.
7
Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Zielona księga w sprawie spójności
terytorialnej. Przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę, COM(2008) 616 z 6 października
2008 r., http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/terco/index_pl.htm, dostęp: 2.09.2010.
8
Ch. Landry, F. Bianchini, The creative city, dostępny na stronie internetowej http://www.demos.
co.uk/files/thecreativecity.pdf.
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Kreatywne miasto to takie, które wykorzystuje szeroko rozumianą kreatywność
do budowania przewagi konkurencyjnej. Kreatywność w najszerszym ujęciu stanowi twórczą postawę, proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych
idei, koncepcji lub skojarzeń oraz powiązań z istniejącymi już ideami i koncepcjami9. W odniesieniu do miasta kreatywność jako czynnik rozwoju rozumiana była
w początkowym okresie kształtowania tej koncepcji jako swoiste remedium na kryzys miast występujący w latach 80. XX wieku. Jej autorzy podkreślają, że kreatywność nie musi być kwestią przypadku, ale może zostać wypracowana przez stworzenie odpowiednich warunków do życia, przede wszystkim otwartości, oraz
podstawowych praw obywatelskich, które sprzyjają rozwijaniu postaw kreatywnych.
Myślenie, planowanie i działanie kreatywne pozwalają na rozwiązanie pozornie niemożliwych do rozwiązania problemów miejskich10. W kreatywnym mieście zaangażowani są nie tylko artyści i podmioty kreatywnej ekonomii (choć to oni odgrywają
najistotniejszą rolę), ale każdy, kto rozwiązuje problemy w pomysłowy sposób11.
Według koncepcji przedstawianej przez R. Floridę, kreatywne miasta to takie, które
są atrakcyjne i zamieszkiwane przez klasę kreatywną12. Zdaniem Floridy tylko niektóre miasta są w stanie przyciągnąć klasę kreatywną, a w konsekwencji przemysł
wysokiej technologii, który lokalizuje się tam, gdzie znajdzie wysoko wykwalifikowanego pracownika. Są to miejsca, które wykształciły specyficzne warunki do życia, pracy i rozrywki, miejsca tolerancyjne, otwarte i przyjazne nowo przybyłym.
Kwestia kreatywności jest coraz częściej dostrzegana w ramach polityki regionalnej i miejskiej. Jednym z istotniejszych dokumentów unijnych zwracającym na
nią uwagę jest The Economy of Culture in Europe, który wskazuje, w jaki sposób
sektor kultury przyczynia się do realizacji celów Strategii lizbońskiej, i podkreśla, że
jest on silnie skorelowany z sektorem ICT, przyciąga inwestycje i turystów, jest narzędziem społecznej integracji, a zatem sprzyja zwiększaniu spójności w Europie.
Jako wnioski i rekomendacje dla przyszłej polityki regionalnej UE autorzy raportu
proponują w ramach programów ramowych i funduszy strukturalnych rozwijać postawy kreatywne, zwiększać współpracę między sektorem kreatywnym i MSP oraz
wspierać zmiany cyfrowe (digital shift), aby w pełni wykorzystywać możliwości,
jakie dają postępujące innowacje technologiczne. Ponadto proponowane zmiany powinny dotyczyć wsparcia mobilności artystów, dostosowania standardów rachunkowości w celu ułatwienia wyceny wartości niematerialnych i prawnych, promowania
kreatywnych postaw, zwiększenia finansowania inwestycji w aktywa niematerialne.
Z kolei w 2010 r. Komisja Europejska przygotowała dokument Green Paper.
Unlocking the Potential of Cultural and Creative Industries, w którym podkreśla
potencjał i znaczenie przemysłów kreatywnych dla przyszłego rozwoju i wzrostu
konkurencyjności Europy, a także dla osiągnięcia celów nowej strategii „Europa
www.sjp.pl.
Ch. Landry, The creative city. A toolkit for urban innovators, Earthscan, London 2008, s. 21.
11
Tamże.
12
R. Florida, The Rise of the Creative Class, Basic Books, New York 2002.
9

10

PN-241-Przestrzeń a rozwój_Korenik, Dybała.indb 137

2013-01-29 13:01:45

138

Małgorzata Rogowska

2020”. Można w nim znaleźć odniesienia do budowania marki państw, regionów
i miast, rozwoju technologii ICT, kształcenia przez całe życie, innowacyjnych produktów, usług i technologii związanych z rozwojem zrównoważonym, a także dialogu międzykulturowego i budowania wspólnoty.

4. Zakończenie
Kreatywność staje się jedną z najbardziej pożądanych cech XXI wieku. Aby rozwijać postawy kreatywne, muszą istnieć (zostać stworzone) odpowiednie ramy w postaci edukacji, kultury, a także odpowiednich cech przestrzeni. Zdaniem Landry’ego
ta ostatnia cecha ma marginalny wpływ, z kolei u Floridy miejsce (jego jakość) jest
kluczem do sukcesu społeczno-ekonomicznego, a stworzenie odpowiedniego środowiska twórczego podstawą sukcesu miasta. Dla jakości życia w mieście coraz większego znaczenia nabierają kwestie kultury rozrywki, a także odpowiednia infrastruktura. Dowodzi to zmian w myśleniu o przestrzeni miejskiej i o uwarunkowaniach
rozwoju współczesnego miasta. Miasto to nie tylko jednostka funkcjonalna z wydzielonymi sferami do pracy i wypoczynku, jak w koncepcji Le Corbusiera, ale także kreatywna, widziana przez pryzmat określonych, charakterystycznych symboli
i znaków, przyciągająca klasę kreatywną, wykorzystująca swój endogeniczny potencjał. Miasta sukcesu, zgodnie z koncepcją Landry’ego, to miejsca zróżnicowane,
tolerancyjne i artystyczne.
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THE IMPORTANCE OF CITIES IN THE EUROPEAN UNION’S
REGIONAL POLICY
Summary: In the modern conditions of development the quality of human capital in the city
increasingly become the subject matter. Based on the work of R. Florida, Ch. Landry and J.
Howkins one can point the concept of creative city. It is a city that uses wildly understood
creativity to build competitive advantage. Creativity is nowadays one of the most important
factors in modern city development in the so-called cultural industries. It can be also seen on
EU regional policy planning.
Keywords: creative city, European Union’s urban policy.
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