WYKORZYSTANIE PRZYGRANICZNEGO POŁOŻENIA ZACHODNICH WOJEWÓDZTW POLSKI
DLA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

WYKORZYSTANIE
PRZYGRANICZNEGO POŁOŻENIA
TERENÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ
W ZACHODNIEJ CZĘŚCI POLSKI
DLA ROZWOJU SPOŁECZNOGOSPODARCZEGO

Zbigniew Mogiła
Janusz Zaleski
Maciej Zathey

WROCŁAW 2011

WYKORZYSTANIE PRZYGRANICZNEGO POŁOŻENIA
TERENÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZACHODNIEJ
CZĘŚCI POLSKI DLA ROZWOJU SPOŁECZNOGOSPODARCZEGO

Ekspertyza przygotowana na zamówienie
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Rzeczypospolitej Polskiej
w ramach prac nad Strategią Rozwoju Polski Zachodniej

Autorzy:

Dr Zbigniew Mogiła – Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego (WARR)
Prof. dr hab. inż. Janusz Zaleski – IMGW Warszawa & WARR
Dr Maciej Zathey – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław 2011

Spis treści
I.

1.
2.

Wprowadzenie....................................................................................................................... 4
Polska Zachodnia w przestrzeni europejskiej ................................................................... 5
Euroregiony .................................................................................................................................... 9

II.
Transgraniczna infrastruktura transportu i komunikacji a środowisko ...... 14
3. Infrastruktura przejść granicznych, przepraw mostowych i przejść morskich na
granicach zewnętrznych zachodnich obszarów Polski ............................................................. 15
4.
Podstawowa infrastruktura komunikacyjna w europejskim otoczeniu
zachodnich regionów i europejska dostępność ośrodków wojewódzkich. ...................... 18
5.
Środowisko przyrodnicze zachodnich rejonów Polski i jej otoczenia. .................. 29
6.
Zagrożenia katastrofami naturalnymi i bezpieczeństwo rozwoju w ujęciu
transgranicznym....................................................................................................................................... 35
III. Społeczno – gospodarcza charakterystyka Polski Zachodniej ............................... 39
7.
Diagnoza sytuacji społeczno – gospodarczej i kontaktów regionalnych - relacje
zewnętrzne i wewnętrzne .................................................................................................................... 39
8.
Rozwój handlu przygranicznego i usług ............................................................................ 58
9.
Rozwój przedsiębiorczości w obszarze przygranicznym............................................ 79
IV. Centra rozwoju w otoczeniu Polski Zachodniej i ich oddziaływanie ................... 90
10.
Berlin i jego oddziaływanie na zachodnie tereny Polski ............................................ 90
11.
Inne ważniejsze centra rozwoju i ich wpływ .................................................................. 93
12. Przeanalizowanie sytuacji i perspektyw miast bliźniaczych oraz innych
specyficznych miejsc izolowanych przez granice do wejścia w życie układu z
Schengen...................................................................................................................................................... 98
V.
Analiza uwarunkowań rozwoju Polski Zachodniej w kontekście
transgraniczności ........................................................................................................................119
13. Przeanalizowanie asymetrii występujących na granicach, jako szans/zagrożeń
dla rozwoju Polski Zachodniej ..........................................................................................................119
14. Kierunki polityki rządu i landów niemieckich oraz rządu i krajów czeskich w
stosunku do Polski Zachodniej .........................................................................................................130
15. Konflikty interesu i synergie współpracy transgranicznej polsko-niemieckiej i
polsko – czeskiej .....................................................................................................................................142
16. Funkcjonujące inicjatywy międzynarodowe dotyczące Polski Zachodniej ........146
VI. Konkluzje oraz propozycje działań i inicjatyw polskich sprzyjające rozwojowi
Polski Zachodniej ........................................................................................................................163
17. Koncepcja utworzenia MODOE – Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry i
Łaby (Elbe), jako europejskiego makroregionu transgranicznej współpracy
gospodarczej ............................................................................................................................................169
Dokumenty strategiczne i literatura przedmiotu: ...........................................................184
Załącznik (do części „Rozwój handlu przygranicznego i usług”)................................190

WYKORZYSTANIE PRZYGRANICZNEGO POŁOŻENIA ZACHODNICH WOJEWÓDZTW POLSKI
DLA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

I.

Wprowadzenie

Prezentowana ekspertyza została zrealizowany na zamówienie Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego (MRR) zgodnie z umowami o dzieło:
- nr DKS/POPT/BDG-VII-161/05/204 zawartą dnia 7.06.2011r.,
- nr DKS/POPT/BDG-VII-162/05/204 zawartą dnia 7.06.2011r.,
- nr DKS/POPT/BDG-VII-163/05/11 zawartą dnia 7.06.2011r.
Jej wykonanie związane jest z udziałem MRR we wspólnym projekcie województw
zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, opolskiego i dolnośląskiego nad
przygotowaniem Strategii Rozwoju Polski Zachodniej, koordynowanym merytorycznie
przez prof. Jacka Szlachtę.
Ekspertyza przedstawia opinie i sądy autorów i nie prezentuje stanowiska
Zamawiającego w zakresie podejmowanej przez nią tematyki. Została wykonana
zgodnie z zakresem określonym w załączniku do w/w umowy.
Należy zwrócić uwagę, że obecna inicjatywa zbudowania strategii dla Polski Zachodniej
nie jest pierwszą próbą. W 2007 roku przykładowo podjęto dyskusję i próbę stworzenia
strategii dla Polski Zachodniej jako wspólnej inicjatywy marszałków i prezydentów
dużych miast 6 województw (obecna delimitacja plus województwo śląskie), również z
udziałem ówczesnego ministra ds. rozwoju regionalnego – Grażyny Gęsickiej (śp).
Jednak ówczesna inicjatywa nie doczekała się kontynuacji i nie zaowocowała
powstaniem odpowiedniego dokumentu.
Ekspertyza została przygotowana przez trzyosobowy zespół autorski w składzie dr
Zbigniew Mogiła, dr Maciej Zathey i prof. dr hab. inż. Janusz Zaleski, pod kierownictwem
wymienionego, jako ostatniego. Przedstawiony tekst ma charakter roboczy i będzie
dyskutowany na warsztatach poświęconych pracom nad strategią dla Polski Zachodniej
w Opolu w dniach 4-5.10.2011r. Po dyskusji będzie przygotowana ostateczna wersja
ekspertyzy uwzględniająca uwagi zamawiającego i uczestników warsztatów.
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1.

Polska Zachodnia w przestrzeni europejskiej

Polska Zachodnia na potrzeby tego opracowania została zdefiniowana, jako obszar
5 województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, opolskiego
i dolnośląskiego. Łączna powierzchnia tego obszaru wynosi 96 065 km2 i jest ok. 20%
większa niż powierzchnia Republiki Czeskiej oraz niemal 2-krotnie większa niż obszar
Słowacji. Jest to zarazem blisko 31% powierzchni Polski. W obszarze Polski Zachodniej
znajduje się 339 miast, co stanowi 38% ogólnej liczby polskich miast, w tym
umiejscowione są tu duże aglomeracje miejskie (i zarazem stolice województw):
Szczecin, Poznań, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Opole i Wrocław. Liczba ludności
tego obszaru, według stanu na 2009 rok wynosiła 10.019,2 tyś, co stanowiło ponad 26%
ludności kraju. Przeważająca liczba ludności jest mieszkańcami miast, wskaźnik ten
waha się zależnie od województwa w przedziale 52% (w województwie opolskim) do
70% (w województwie dolnośląskim). Liczba pracujących dla obszaru Polski Zachodniej
w 2009 roku wyniosła 3 418,4 tys., co stanowi 34,11% ludności Polski Zachodniej
a 25,41% ogólnej liczby pracujących na terenie Polski.
Obszar Polski Zachodniej od wschodu sąsiaduje z 3 wschodnimi landami Republiki
Federalnej Niemiec: Brandenburgią (otaczającą swoim terytorium kraj związkowy
Berlin), Meklemburgią oraz Saksonią. Od południa graniczy z Czechami a od wschodu
z 4 polskimi województwami: śląskim, łódzkim, kujawsko – pomorskim oraz
pomorskim. Wpisuje się zarazem w strefę wyznaczoną przez 4 europejskie metropolie –
Pragę, Berlin, Kopenhagę oraz Warszawę. Jednocześnie większość miast Polski
Zachodniej (w tym istotne aglomeracje – Wrocław, Szczecin, Zielona Góra) znajdują się
w większej bliskości europejskich metropolii niż Warszawy (Wrocław w pobliżu Pragi
oraz Berlina, Szczecin Berlina i Kopenhagi oraz Zielona Góra - Berlina).
Polska

Zachodnia

pomimo

większego

potencjału

powierzchniowego

oraz

ludnościowego, cechuje się niższym od zagranicznych regionów sąsiadujących
poziomem rozwoju społeczno – gospodarczego. Łączne PKB tego obszaru w 2008 roku
wyniosło 331.700 mln zł i jest to 26% PKB (w cenach bieżących) wygenerowanego na
terenie Polski. W przekroju wybranych województw przodującym było województwo
wielkopolskie (118 471 mln zł), następnie województwo dolnośląskie (103 534 mln zł).
Najsłabszym pod względem wyników gospodarczych są województwa opolskie:
5
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(29 363 mln zł) i lubuskie (28 957 mln zł). Zachodniopomorskie z PKB w cenach
bieżących w 2008 roku w wysokości 51 375 mln zł jest dwukrotnie silniejsze
gospodarczo od województw opolskiego i lubskiego i jednocześnie dwukrotnie słabsze
od liderów.
W wymiarze europejskim regiony Polski Zachodniej wyglądają dość skromnie, gdyż
według danych z 2008 w PKB per capita wyrażonym w PPS w porównaniu do średniej
EU27 były w przedziale od 59,2% (dolnośląskie) do 45,2% (opolskie) i zaliczają się do
regionów europejskich objętych polityką spójności w ramach celu 1.
Ryc. 1.1. Polska Zachodnia w przestrzeni europejskiej.

Źródło: Opracowanie własne.
Centralna lokalizacja w przestrzeni europejskiej (patrz ryc. 1.1) wskazuje jednocześnie
na kluczowe znaczenie relacji z Niemcami dla Polski Zachodniej. Uwzględniając
uwarunkowania historyczne dodatkowo należy stwierdzić, że relacje z partnerem
6
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niemieckim są najważniejszymi elementami wyznaczającymi wspólnotę interesów
województw Polski Zachodniej. Ekspertyza nie podejmuje analizy delimitacji obszaru
Polski Zachodniej, która w ramach obecnie prowadzonego projektu MRR i 5
samorządów województw została określona jako obszar województw: dolnośląskiego,
lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Należy zauważyć, że
biorąc pod uwagę szereg aspektów wiodących dla specyfiki Polski Zachodniej, a
zwłaszcza kwestię istotnego oddziaływania sąsiedztwa z Niemcami, zauważalne jest
pominięcie w tak rozumianej delimitacji województwa śląskiego, które z racji
historycznych i gospodarczych powiązań z Niemcami, może być uważane za obszar
Polski Zachodniej.
Kolejne spojrzenie dla Polskę Zachodnią pokazuje ryc. 1.2 lokująca ten obszar na tle
dorzecza rzeki Odry.
Ryc. 1.2. Polska Zachodnia na tle granic dorzecza Odry.

Źródło: Opracowanie własne
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Powyższa rycina wskazuje, że Polska Zachodnia w przyjętej dla strategii delimitacji
wypełnia polską część zlewni rzeki Odry, a Odra, jako rzeka wyznacza historyczną i
symboliczną oś rozwojową tego obszaru. Dla zagadnień środowiskowych, gdzie granice
administracyjne nie odgrywają żadnej roli, Polska Zachodnia może być utożsamiana z
polską częścią dorzecza Odry. Sama Odra spełnia ważne znaczenie symboliczne, jest
jednocześnie rzeką graniczną z Niemcami. Podobnie symboliczne znaczenie Odry można
zauważyć po stronie niemieckiej. Najważniejsza obecnie inicjatywa niemiecka
adresowana do wschodnich niemieckich krajów związkowych – landów i województw
Polski Zachodniej nosi nazwę „Partnerstwa Odry”. Należy podkreślić, że jest to
inicjatywa rządu Brandenburgii z siedzibą w Poczdamie, silnie wspierana przez władze
Berlina – miasta-landu. Polska Zachodnią oraz jej bezpośrednie otoczenie: regiony
polskie, niemieckie i czeskie prezentuje ryc. 1.3.
Ryc. 1.3. Polska Zachodnia i jej polskie i trans graniczne otoczenie.

Źródło: Opracowanie własne.
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Polska Zachodnia od strony zachodniej graniczy ze wschodnimi landami niemieckimi
oraz pośrednio z Berlinem. Należy podkreślić, że są to najsłabsze gospodarczo landy
niemieckie o negatywnych wskaźnikach demograficznych. Jednocześnie w bliskim
sąsiedztwie Polski Zachodniej jest Berlin – jedna z politycznych stolic europejskich,
mega-metropolia w klasyfikacji ESPON.
Od strony południowej Polska Zachodnia graniczy z północnymi krajami czeskimi, które
również należą do słabszych gospodarczo obszarów Czech. Podobnie jak wschodnie
landy niemieckie są to regiony objęte Celem1 polityki spójności UE.
Od

strony

wschodniej

Polska

Zachodnia

graniczy

z

silnymi

gospodarczo

województwami samorządowymi: śląskim, łódzkim, kujawsko – pomorskim i
pomorskim. Podobnie jak landy niemieckie i kraje czeskie są to regiony objęte Celem1
polityki spójności UE.
Podsumowując, należy zauważyć, że Polska Zachodnia w sensie geograficzno –
przyrodniczym to dorzecze Odry rozciągające się pomiędzy Sudetami a Morzem
Bałtyckim, w sensie gospodarczym to lepiej prosperująca zachodnia część kraju, której
dalszy rozwój może być przyśpieszony przede wszystkim przez wykorzystanie
stosunków gospodarczych z landami niemieckimi i Berlinem. Jednocześnie łącznie z
tymi landami oraz krajami północnych Czech może tworzyć makroregion rozwoju
społeczno – gospodarczego Unii Europejskiej.

2.

Euroregiony

Usytuowanie województw Polski Zachodniej w sąsiedztwie regionów Republiki
Federalnej Niemiec, Republiki Czeskiej, a także w bliskości państw skandynawskich
stwarza możliwość dla rozwoju wzajemnych relacji. Jedną z płaszczyzn kontaktów jest
współpraca transgraniczna, którą można zdefiniować jako[Szadkowska 2010; Zieliński
1997]: ”sąsiedzką współpracę we wszystkich dziedzinach życia pomiędzy granicznymi
obszarami, tj. regionami, władzami komunalnymi i innymi podmiotami w regionach
przygranicznych. Za współpracę transgraniczną uznaje się wszelkie, wspólne działanie,
które umacnia i rozwija sąsiedzkie kontakty pomiędzy wspólnotami lokalnymi, a także
porozumienia, które są niezbędne do realizacji tych zamierzeń. (…) istotą współpracy
9
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transgranicznej jest tworzenie sieci powiązań na szczeblu lokalnym i regionalnym,
dzięki którym wytworzy się stała kooperacja w zakresie gospodarki oraz nastąpi wzrost
wzajemnego zaufania sąsiadów przez znoszenie barier o charakterze oświatowym,
kulturowym, socjalnym.” Intensyfikacja współpracy transgranicznej determinowana
była przez przemiany ustrojowe przełomu lat 80. i 90. XX w., rozwój samorządności,
budowę społeczeństwa obywatelskiego, integrację z UE a także fizyczną likwidację
granic poprzez wdrożenie postanowień Układu z Schengen. Szczególną formą kooperacji
transgranicznej stała się współpraca euroregionalna. Można określić ją jako tworzenie
instytucjonalnych struktur współdziałania ponadgranicznego poprzez formowanie
stowarzyszeń, grup roboczych, komitetów, itp., a także zacieśnianie relacji z
wyspecjalizowanymi organami koordynacji współpracy transgranicznej[GUS]1. To
właśnie relatywnie wysoki poziom instytucjonalizacji jest głównym wyróżnikiem tego
typu współdziałania pomiędzy regionami granicznymi różnych krajów.
Pochodną współpracy euroregionalnej jest euroregion. W jego ramach ma miejsce
zinstytucjonalizowane zacieśnianie się relacji pomiędzy regionami przygranicznymi
wchodzącymi w skład sąsiednich państw. Należy zauważyć, iż termin euroregion nie jest
określeniem funkcjonującym w oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej, aczkolwiek
od momentu powstania pierwszej tego typu struktury w 1958 r. na granicy niemieckoholenderskiej (Euregio) stał się pojęciem powszechnie funkcjonującym w debacie
dotyczącej wzajemnych powiązań obszarów przygranicznych [GUS]. Polska włączona
jest obecnie-poprzez swoje gminy i miasta - w działalność 16 euroregionów (tabela 2.1).
Tabela 2.1. Euroregiony, w których skład wchodzą polskie jednostki terytorialne.

1

Nazwa

Data

Obszar euroregionu po stronie

euroregionu

utworzenia

polskiej

Bałtyk

22.02.1998

Niemen

06.06.1997

Bug

29.09.1995

woj. lubelskie

Karpacki

14.02.1993

woj. podkarpackie

woj. pomorskie, warmińskomazurskie
woj. warmińsko-mazurskie,
podlaskie

Partnerzy zagraniczni
Rosja, Litwa, Szwecja, Dania
Litwa, Białoruś, Rosja
Ukraina, Białoruś
Słowacja, Ukraina, Węgry,
Rumunia

Opracowanie GUS (on-line): http://www.stat.gov.pl/wroc/67_1047_PLK_HTML.htm.

10

WYKORZYSTANIE PRZYGRANICZNEGO POŁOŻENIA ZACHODNICH WOJEWÓDZTW POLSKI
DLA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
Tatry

26.08.1994

woj. małopolskie

Słowacja

Beskidy

09.06.2000

woj. śląskie, małopolskie

Czechy, Słowacja

Śląsk Cieszyński

22.04.1998

woj. śląskie

Czechy

Silesia

20.09.1998

woj. śląskie, opolskie

Czechy

Pradziad

02.07.1997

woj. opolskie

Czechy

Glacensis

05.12.1996

woj. dolnośląskie

Czechy

Nysa

21.12.1991

woj. dolnośląskie

Niemcy, Czechy

2.06.1993

woj. lubuskie, wielkopolskie

Niemcy

21.12.1993

woj. lubuskie, zachodniopomorskie

Niemcy

15.12.1995

woj. zachodniopomorskie

Niemcy, Szwecja

25.05.2002

woj. podlaskie

Białoruś

2003

woj. warmińsko-mazurskie

Rosja

Sprewa-Nysa–
Bóbr
Pro Europa
Viadrina
Pomerania
Puszcza
Białowieska
Łyna-Ława

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Województwa

Polski

Zachodniej

(dolnośląskie,

lubuskie,

zachodniopomorskie,

wielkopolskie i opolskie) partycypują łącznie w siedmiu euroregionach:2


Euroregion

„Pomerania”-

obejmuje

47

gmin

województwa

zachodniopomorskiego (w tym Szczecin i Świnoujście), 4 powiaty landu
Meklemburgia-Pomorze Przednie i 2 z landu Brandenburgia, dwa miasta
wydzielone Greifswald i Stralsund, 33 gminy Skanii (w tym duże ośrodki
miejskie, portowe i przemysłowe jak Malmo czy Lund). Zasadniczym celem
euroregionu jest podejmowanie wspólnych działań dla równomiernego
i zrównoważonego rozwoju oraz zbliżenie jego mieszkańców i instytucji;

Syntetyczna charakterystyka wybranych euroregionów została sporządzona w oparciu: Perkowski M.,
(2010), Współpraca transgraniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne., Fundacja Prawo i Partnerstwo,
Białystok; Malarski M., (2003), Euroregiony obszarów przygranicznych Polski z państwami
sąsiadującymi, w: Malarski S., (2003),Regiony i Euroregiony. Zagadnienia organizacyjne, prawne,
administracyjne, WSZiA, Opole; Greta M, (2003), Greta M., (2003), Euroregiony a integracja europejska.
Wnioski
dla
Polski.
UŁ,
Łódź;
Opracowanie
GUS
(on-line):
http://www.stat.gov.pl/wroc/67_1047_PLK_HTML.htm.; Belof M.,(2011), Quo Vadis Euroregion?- The
Emergence, Present role and Expected Transformation of Euroregions on the Western Border of Poland: The
Case of Euroregions of Pomerania and Neisse-Nisa-Nysa, w:Herrschel T., Tallberg P. (red),The Role of
regions? Networks, scale, territory, Szwecja.
2
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Euroregion ”Pro Europa Viadrina”- obejmuje 33 gminy z województw
lubuskiego i zachodniopomorskiego oraz gminy dwóch powiatów Brandenburgii.
Głównymi celami są: stymulowanie rozwoju gospodarczego, ograniczenie
problemu

bezrobocia

poprzez

intensyfikację

kooperacji

transgranicznej;

współpraca w zakresie edukacji, ochrony środowiska oraz kultury;


Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”- obejmuje część Brandenburgi oraz 51 gmin
z województwa lubuskiego (w tym Zieloną Górę) i wielkopolskiego. Głównymi
zadaniami euroregionu są: kooperacja w ramach gospodarki przestrzennej,
ochrony

środowiska

naturalnego,

wymiany

kulturalnej,

współdziałanie

w zakresie zapobiegania katastrofom i klęskom żywiołowym;


Euroregion „Nysa”- obejmuje 9 powiatów wschodniej Saksonii i jedno miasto
wydzielone, 5 powiatów północnych Czech oraz 34 gminy województwa
dolnośląskiego. Zasadniczymi celami współpracy są: gospodarka wodna i rzeczna
zlewni Nysy Łużyckiej, ochrona środowiska, rozwój planowania przestrzennego,
podnoszenie poziomu życia mieszkańców;



Euroregion „Glacensis”- obejmuje przygraniczne powiaty Republiki Czeskiej
oraz część obszaru województwa dolnośląskiego. Wśród głównych celów
euroregionu należy wymienić: likwidację barier w rozwoju przedsiębiorczości,
stymulowanie inicjatyw gospodarczych;



Euroregion „Pradziad” - obejmuje gminy z trzech powiatów czeskich oraz
12 gmin usytuowanych w powiatach nyskim, krapkowickim oraz prudnickim.
Głównymi zadaniami euroregionu są: poprawa poziomu życia mieszkańców,
wspólne planowanie przestrzenne, ochrona środowiska naturalnego, rozbudowa
infrastruktury przygranicznej, rozwój turystyki;



Euroregion „Silesia”- obejmuje 6 czeskich gmin z powiatem Opawa oraz
14 gmin województw śląskiego i opolskiego. Do głównych celów współpracy
należy zaliczyć: zrównoważony rozwój, współpracę podmiotów gospodarczych,
zbliżenie społeczności lokalnych oraz instytucji.

Pomimo, że struktury euroregionalne funkcjonują w Unii Europejskiej od kilkudziesięciu
lat, efekty ich działania w Polsce nie pokrywają związanych z ich działaniem oczekiwań.
12
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Część polskich regionów włączyła się w proces instytucjonalizacji współpracy
z obszarami granicznymi sąsiednich państw licząc na istotne zewnętrzne wsparcie
finansowe tej formy transgranicznej kooperacji, które jednak nie nastąpiło. Poza
brakiem dostatecznej ilości środków na wspieranie współpracy, wśród barier rozwoju
euroregionów można wymienić: nierówne potencjały gospodarcze przygranicznych
jednostek terytorialnych, barierę językową oraz asymetrię w zakresie zainteresowania
zacieśnianiem wzajemnych relacji.
Ryc. 2. 1. Euroregiony (Polska Zachodnia).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy GUS. 3

3

http://www.stat.gov.pl/wroc/67_1047_PLK_HTML.htm.
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Brak perspektyw dla współpracy w postaci euroregionów potwierdza fakt stagnacji w
zakresie powoływania do życia nowych bytów tego typu. Ostatni euroregion zrzeszający
gminy jednego z województw Polski Zachodniej powstał w 1998 r. (Euroregion Silesia).
Można przypuszczać, iż dopiero określenie wyraźnej strategii rozwoju współpracy
euroregionalnej powiązanej z istotnym wsparciem finansowym ze strony Unii
Europejskiej mogłoby być impulsem do rewitalizacji tej formy relacji transgranicznych, z
którą kiedyś wiązano duże nadzieje. Sądzić należy jednak, iż kooperacja transgraniczna
w przyszłości uzyska wydolną, efektywną i zinstytucjonalizowaną formę w wyniku
możliwości tworzenia europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej.

II.

Transgraniczna

infrastruktura

transportu

i

komunikacji

a środowisko
Transgraniczna infrastruktura komunikacyjna i jej rozwój jest w dobie członkowstwa w
Unii Europejskiej ściśle związany z rozpatrywaniem uwarunkowań środowiskowych.
Środowisko naturalne Polski Zachodniej to w zasadzie obszar polskiego dorzecza Odry
zamknięty od południa pasmem Sudetów i od północy Morzem Bałtyckim. Środowisko
naturalne

jest

przestrzenią

ciągłą,

natomiast

infrastruktura

komunikacyjna

(wewnętrzna i transgraniczna) ma charakter liniowy na ogół przyczyniający się do
fragmentyzacji

ciągłego

środowiska

naturalnego.

W

układzie

powiązań

transgranicznych dodatkowo mamy do czynienia rozrzedzeniem tych powiązań
linowych lub ich niejednorodnością po jednej i drugiej stronie granic państwowych.
Dodatkowo granica zachodnia obszaru jest naturalną barierą w postaci rzeki (Odry i
Nysy Łużyckiej). Również na południu mamy do czynienia z barierą naturalną pasma
górskiego, a na północy największa bariera w komunikacji – morze. Nie ma natomiast
barier naturalnych w połączeniach na wschód, a więc z pozostałymi polskimi
województwami. Jedynym problemem jest fakt, że sieć komunikacyjna Polski Zachodniej
z przyczyn historycznych jest dość słabo zharmonizowana z resztą kraju.
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3. Infrastruktura przejść granicznych, przepraw mostowych i przejść
morskich na granicach zewnętrznych zachodnich obszarów Polski
Przepustowość granicy jest jednym z najważniejszych regulatorów przepływu dóbr,
usług, kapitału i ludzi. Przepływy te i dbałość o ich swobodę są jednym z podstawowych
celów społecznych i gospodarczych Unii Europejskiej. Stanowią podstawę jej
funkcjonowania, co uwypuklone jest w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej4 głównym akcie prawa Unii Europejskiej. Traktat ten uzyskał swój aktualny kształt po
wprowadzeniu zapisów Traktatu z Lizbony w 2009 r.
Idea swobodnego przepływu impulsów gospodarczych i ludzi na Starym Kontynencie
wprowadzana była jednak znacznie wcześniej w formie stopniowej ewolucji
zainicjowanej przyjęciem Układu z Schengen już 1985 r. a następnie Konwencji
Wykonawczej z Schengen oraz Protokołów Akcesyjnych, Porozumień do Układu
z 1985 r. i Porozumienia Wykonawczego.
Polska przystępując do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r., stała się uczestnikiem unijnego
obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, ale nie było to równoznaczne z
pełnoprawnym członkowstwem w ramach strefy Schengen. Polska weszła do Układu z
Schengen 21 grudnia 2007 (zniesienie kontroli na granicy lądowej) po uprzednim
przyjęciu ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen
oraz Systemie Informacji Wizowej5. Kontrole na lotniczych i morskich przejściach
granicznych zniesiono 30 marca 2008 r.
Tabela 3.1. Liczba przejść granicznych w dniu 20 grudnia 2007 roku.
Drogowe

Kolejowe

Rzeczne

Niemiecka
Republika Federalna

27

8

5

Republika Czeska*

107**

9

-

* liczba przejść granicznych dla województw Dolnośląskiego, Opolskiego i Śląskiego.
** W tym przejścia turystyczne i małego ruchu granicznego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych straży granicznej.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana),
- Dz.Urz. UE C115 z 9 maja 2008 r. str. 47
5 Dz. U. z 2007 r. Nr 165, poz. 1170
4
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Długość granicy polsko - niemieckiej wynosi 467 km, polsko – czeskiej 796 km,
natomiast granica morza terytorialnego wynosi 440 km. Przekroczenie granicy polsko –
niemieckiej możliwe jest jedynie za pośrednictwem przepraw mostowych lub dzięki
żegludze śródlądowej lub morskiej. Fakt ten determinuje liczbę miejsc umożliwiających
przekroczenie granicy poprowadzonej wzdłuż rzek. Dlatego też na granicy polsko –
czeskiej funkcjonowało czterokrotnie więcej przejść niż na granicy polsko – niemieckiej.
Dozbrojenie naturalnej granicy na Nysie Łużyckiej i Odrze o miejsca umożliwiające jej
przekroczenie stanowi obecnie jedną z pilniejszych inwestycji umożliwiających
intensyfikację wymiany towarowej i kapitałowej, szczególnie w wymiarze lokalnym.
Poza potrzebą przywrócenia naturalnych kontaktów między mieszkańcami wsi i miast
sąsiadujących ze sobą przez granicę ważnym aspektem jest także współpraca
samorządów w zakresie gospodarki komunalnej – podniesienia funkcjonalności
obszarów nadgranicznych poprzez zintegrowane zarządzanie usługami komunalnymi
czy też wspólne prowadzenie usług oświatowych. Instrumentami umożliwiającymi
rozwijanie takiej współpracy czy to na graniczy lądowej polsko – niemieckiej, czy też
polsko - czeskiej jest możliwość powoływania Europejskich Ugrupowań Współpracy
Terytorialnej6. Warunkiem koniecznym dla realizacji idei lokalnej, transgranicznej
współpracy są jednak inwestycje infrastrukturalne.
Ze względu na międzynarodowy charakter portów lotniczych i morskich kontrola
graniczna może być obecnie prowadzona w ośrodkach przedstawionych w tabeli 3.2.
Zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych oznacza, de facto zlikwidowanie przejść
granicznych na wewnętrznych granicach strefy Schengen, gdyż możliwe jest
teoretycznie przekraczanie ich w każdym jej miejscu niezależnie od pory roku czy dnia.
Zwiększenie swobody w ruchu transgranicznym oznacza zwiększenie możliwości
migracji i kooperacji, szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie granicy. Tym samym
istniejąca do grudnia 2007 infrastruktura przejść granicznych w aspekcie kontroli stała
się zbyteczna. Możliwe jest niemniej jednak czasowe przywrócenie kontroli granicznej
na granicy wewnętrznej Unii Europejskiej w oparciu o art. 23 Kodeksu granicznego
Schengen, w sytuacji wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa i podniesionego ryzyka. Z
6

Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie

europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) - Dz.Urz. UE L210 z 31 lipca 2006r. str. 19
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tego prawa skorzystała na przykład Austria podczas organizacji Mistrzostw Europy w
Piłkę Nożną w roku 2008, a ostatnio Portugalia podczas szczytu NATO w 2010r.
Rozważa się wprowadzenie podobnych działań w trakcie trwania turnieju piłkarskiego
w 2012 roku w Polsce.
Tabela 3.2. Czynne przejścia graniczne na terytorium Polski Zachodniej.
województwo
Dolnośląskie
Lubuskie
Opolskie
Wielkopolskie

przejścia graniczne lotnicze
Wrocław – Strachowice (towarowy,
osobowy)
Jelenia Góra (osobowy)
Zielona Góra-Przylep (osobowy)
Zielona Góra-Babimost (towarowy,
osobowy)
Poznań-Ławica
(towarowy,
osobowy)

przejścia graniczne morskie
-

Darłowo (towarowy)
Dziwnów (towarowy, osobowy)
Kołobrzeg (towarowy, osobowy)
ZachodnioSzczecin – Goleniów (towarowy, Mrzeżyno (towarowy)
pomorskie
osobowy)
Nowe Warpno (osobowy)
Świnoujście (towarowy, osobowy)
Szczecin Port (towarowy, osobowy)
Trzebież (towarowy, osobowy)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych straży granicznej (stan na lipiec 2011).

Zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych oznacza, de facto zlikwidowanie przejść
granicznych na wewnętrznych granicach strefy Schengen, gdyż możliwe jest
teoretycznie przekraczanie ich w każdym jej miejscu niezależnie od pory roku czy dnia.
Zwiększenie swobody w ruchu transgranicznym oznacza zwiększenie możliwości
migracji i kooperacji, szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie granicy. Tym samym
istniejąca do grudnia 2007 infrastruktura przejść granicznych w aspekcie kontroli stała
się zbyteczna. Możliwe jest niemniej jednak czasowe przywrócenie kontroli granicznej
na granicy wewnętrznej Unii Europejskiej w oparciu o art. 23 Kodeksu granicznego
Schengen, w sytuacji wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa i podniesionego ryzyka. Z
tego prawa skorzystała na przykład Austria podczas organizacji Mistrzostw Europy w
Piłkę Nożną w roku 2008, a ostatnio Portugalia podczas szczytu NATO w 2010r.
Rozważa się wprowadzenie podobnych działań w trakcie trwania turnieju piłkarskiego
w 2012 roku w Polsce.
Główne kierunki poprawy infrastruktury transgranicznej umożliwiającej swobodę
transportu i przemieszczania się wskazane zostały w kolejnym rozdziale (pkt. 4.)
17
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4.

Podstawowa infrastruktura komunikacyjna w europejskim otoczeniu
zachodnich

regionów

i

europejska

dostępność

ośrodków

wojewódzkich.

W ujęciu ogólnym, dostępność odzwierciedla fundamentalną zasadę ludzkiej aktywności
oraz ludzkiego postępowania, jaką jest dążenie do maksymalizacji kontaktów przy
minimalnej aktywności, w sensie trudu lub wysiłku, jaki trzeba podjąć przy
utrzymywaniu tych kontaktów [Karlqvist 1975, cytat za Komornicki i in. 2010].
Abstrahując od bogatej i obfitującej w ogromny dorobek naukowy dyskusji teoretycznej
dotyczącej zdefiniowania dostępności transportowej i jej aspektów w odniesieniu do
wymiaru przestrzennego, ekonomicznego i społecznego, dla potrzeb niniejszej analizy
dostępność ośrodków wojewódzkich określona zostanie na podstawie czasów dojazdu i
obecności infrastruktury transportowej gwarantującej właściwy standard podróży.
Sporządzana równolegle dla potrzeb Strategii dla Polski Zachodniej analiza T.
Komornickiego [2011] zawiera już ocenę dostępności transportowej drogowej i
kolejowej obszaru Polski Zachodniej wraz z prezentacją izochron czasów dojazdów do
ośrodków wojewódzkich. Dopełnieniem wspomnianej analizy jest zwrócenie uwagi na
powiązanie transportowe o charakterze transgranicznym i stopień zaawansowania prac
związanych z uzupełnieniem sieci transportowej Polski Zachodniej i otaczających jej
terenów. W niniejszym rozdziale zawarto zatem informacje komplementarne do już
wykonanych prac analitycznych.
Koncentrując się na europejskim otoczeniu zachodnich regionów Polski przytoczyć
należy wyniki analiz sporządzonych dla potrzeb piątego raportu na temat spójności
gospodarczej społecznej i terytorialnej Unii Europejskiej7. Wynikają z niego znaczące
różnice w dostępności transportowej w bezpośrednim otoczeniu Polski Zachodniej (por
ryc. 4.1.). Zakładając teoretycznie jedną, niską wartość prędkości przemieszczania w
Europie i konfrontując ten wynik ze stanem faktycznym uzyskano obraz zróżnicowania
dostępności transportowej. Sytuacja dotycząca regionów Polski Zachodniej, choć niemal
w 50 % gorsza od wyników regionów niemieckich, austriackich i francuskich jest nieco
Investing in Europe’s future, Fifth report on economic, social and territorial cohesion, (2010), European
Commission, Brussel.
7
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lepsza od wyników osiągniętych przez regiony centralnej i wschodniej części kraju.
Cytowana jednak analiza przeprowadzona w oparciu o scenariusz niskiej prędkości jest
tylko próbą wskaźnikowego przybliżenia dysproporcji, których wyrównywanie winno
uwzględnić lokalną specyfikę. Symulowanie natomiast równomiernego rozmieszczenia
autostrad czy też dróg szybkiego ruchu uznać należy za nierealistyczne. Dlatego też
obraz dostępności transportowej Unii Europejskiej nigdy nie będzie jednolity, niemniej
dążyć należy do minimalizowania dysproporcji, które obecnie są rażące. Szczególnym
tego wyrazem są prędkości w ruchu kolejowym transgranicznym między polską
Zachodnią a Cechami oraz Polską Zachodnią a Niemcami.
Ryc. 4.1. Szacowany wzrost dostępności transportu drogowego bieżąca sytuacja w
stosunku do scenariusza niskiej prędkości.

Źródło: DG REGIO; Spiekermann i Wegener, opracowanie na podstawie Piątego raportu na temat spójności
gospodarczej społecznej i terytorialnej.
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Bezpośrednią przyczyną katastrofalnego stanu kolejowych powiązań transportowych
oraz dostępności transportowej kolejowej nie jest tylko stan infrastruktury, ale
organizacja przewozów. O ile w przypadku przewozu towarów czas transportu może
być

skalkulowany

i zsynchronizowany

z

procesami

produkcyjnymi

oraz

dystrybucyjnymi, o tyle w przypadku przewozów pasażerskich obecna sytuacja
upośledza i uniemożliwia realizację fundamentalnych zasad Unii Europejskiej
dotyczących swobody przepływu.
Rażącymi są czasy przejazdu pociągów relacji z Opola do Pragi oraz z Wrocławia do
Berlina, Pragi i Brna (por. tab. 4.1). Nadgraniczne położenie Szczecina sprzyja
kontaktom z Berlinem co skutkuje rozwinięciem oferty przewozów kolejowych ze
strony spółek niemieckich. Trzy połączenia bezpośrednie uzupełnia 13 połączeń
skomunikowanych. W zestawieniu względnie korzystnie przedstawia się połączenie
Poznań – Berlin. Jest to jednak skutek powiązań Warszawa – Berlin. Miasta stołeczne
województwa Lubuskiego nie posiadają bezpośredniego połączenia kolejowego z
Berlinem a wartości określające czasową dostępność transportowa leży poniżej
społecznego oczekiwania.
Szczególnie niekorzystna jest sytuacja największego miasta Polski Zachodniej –
Wrocławia. Zaniedbania organizacyjne i brak inwestycji infrastrukturalnych ograniczają
kooperację z miastami czeskimi, z którymi z racji położenia geograficznego Wrocław
winien rozwijać naturalne kontakty społeczne i gospodarcze. Uwypuklenia wymaga fakt
wydłużenia czasu przejazdu z Wrocławia do Berlina względem lat 30 XX w. Wówczas
odległość ok. 360 km dzielącą oba miasta pociąg pokonywał w 2h 44’. Nieznaczną
poprawę w ostatnich dwóch latach przyniosło uruchomienie bezpośredniego połączenia
Wrocław – Drezno. Niemniej podczas przejazdu pociągu nie jest wykorzystywany w
pełni potencjał wyremontowanej na terytorium Polski linii kolejowej E-30,
umożliwiającej podróże z prędkością 160 km/h. Zastosowany do obsługi relacji skład
nie osiąga ze względów technicznych takich prędkości. Dodatkowym utrudnieniem jest
brak elektryfikacji odcinaka między Węglińcem a Dreznem.

20

WYKORZYSTANIE PRZYGRANICZNEGO POŁOŻENIA ZACHODNICH WOJEWÓDZTW POLSKI
DLA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Tabela 4.1. Zestawienie czasu podróży kolejowych wybranych relacji między
ośrodkami Polski Zachodniej a ważnymi ośrodkami rozwoju w sąsiednich obszarach
Czech i Niemiec.
Liczba par
Najkrótszy
pociągów
Relacja
możliwy czas
bezpośrednich /
przejazdu
24h
Szczecin – Berlin
3
1h 40’
Poznań – Berlin
4
2h 29’
Wrocław – Berlin
1
5h 45’
Wrocław – Drezno
3
3h 14’
Wrocław – Praga
0
5h 55’
Wrocław – Brno
0
5h 57’
Opole – Praga
0
7h 05’
Opole – Ostrawa
0
3h 41’
Zielona Góra – Berlin
0
3h 38’
Gorzów Wlkp. - Berlin
0
2h 21’
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozkładów jazdy: PKP SA, Deutsche Bahn AG, České Dráhy a.s.
(lipiec 2011).

Czasy przejazdów pociągów powodują, że kolej, jako środek transportu odgrywa
marginalną rolę w transgranicznej komunikacji między Polską a Niemcami oraz Polską a
Czechami. W sytuacji, gdy przeszło 15 milionów ludzi podróżuje rocznie z regionu
Berlina i Brandenburgii do Polski, a tylko co najwyżej 7% podróż tę dokonuje
pociągiem8 należałoby dołożyć wszelkich starań do optymalizacji rozkładów jazdy i
oferty przewozowej. Tym bardziej, że przyjazna środowisku przyrodniczemu kolej w
transportowej polityce europejskiej zyskuje na znaczeniu i jest promowana. Zbliżające
się otwarcie portu lotniczego Berlin Brandenburg International (BBI) oraz „uwolniony”
rynek pracy z pewnością wzmagać będą mobilność mieszkańców Polski Zachodniej,
Wschodnich Niemiec i Północnych Czech. Interesujących wyników dotyczących ruchu
kolejowego w szeroko rozumianym pograniczu polsko - niemieckim dostarczył projekt
MORO9 (ryc. 4.2.).

8

Presseinformation Verkehrsverbund Berlin-Brandendurg – 27.04.2011.

MORO – Modelvorhaben der Raumordnung – „Projekty modelowe z zakresu ładu przestrzennego” –
Program badawczy Federalnego Ministerstwa Transportu Budownictwa i Rozwoju Miast Niemiec
(BMVBS)
9
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Ryc. 4.2. Oferta przewozów kolejowych w ruchu pasażerskim.

Źródło: Projekt MORO: „Wzmacnianie regionów miejskich i metropolitalnych na pograniczu niemieckim
poprzez polepszenie ich wzajemnej dostępności transportowej” – BBSR 2010.

Analiza wykonana w 2010 roku ukazuje brak ciągłości przestrzennej oferty
przewozowej oraz wyraźną różnicę ilości par pociągów na dobę obsługujących tereny
przygraniczne po polskiej i niemieckiej stronie. Jest on skokowo wzrastający na zachód
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od Odry i Nysy Łużyckiej. Obecny stan oferty przewozowej nie sprzyja podnoszeniu
mobilności społeczeństwa a w związku z tym ogranicza dostępność potencjalnych
pracowników do rynku pracy i usług. Na tle skomunikowania kolejowego ośrodków
wojewódzkich Polski Zachodniej zdecydowanie korzystniej przedstawia się organizacja
transportu w jej europejskim otoczeniu (por. Tab.4.2.).
Tabela 4.2. Zestawienie czasu podróży kolejowych wybranych relacji w europejskim
otoczeniu Polski Zachodniej.
Najkrótszy
Liczba par
Relacja
możliwy czas
pociągów / 24h
przejazdu
Brno - Praga
25
2h 44’
Praga - Drezno
8
2h 15’
Drezno – Berlin
8
2h 10’
Berlin - Praga
7
4h 38’
Praga – Poznańa
Praga – Poznańb

0
0

8h 48’
16h 35’

– relacja przez Berlin
– relacja przez Wrocław
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozkładów jazdy: PKP SA, Deutsche Bahn AG, České Dráhy a.s.
(lipiec 2011).
a

b

Powiązania transportowe w oparciu o drogi kołowe posiadają wyższe standardy niż
koleje na terytorium Polski Zachodniej. Jednakże mimo największej w historii Polski fali
inwestycji skierowanej w rozbudowę drogowego systemu transportowego, obecna sieć
nie zapewnia poziomu dostępności transportowej uzyskanej w sąsiednich Niemczech
czy Czechach (por. ryc. 4.1) Przyjęty program budowy dróg krajowych na lata 2011 –
201510 nie precyzuje terminu wykonania wielu przedstawionych w nim zamierzeń
sygnalizując jedynie rozpoczęcie przewidywanych prac po roku 2013.
Obecnie autostradowe połączenia transgraniczne posiadają Szczecin (A6), oraz Wrocław
i Opole (A4 i A18). Poznań będzie kolejnym ośrodkiem wojewódzkim Polski Zachodniej,
który uzyska szybki dostęp do infrastruktury autostrad Europy Zachodniej poprzez
autostradę A2, znajdująca się aktualnie w budowie.
Odsunięcie w czasie budowy drogi szybkiego ruchu S3 od Nowej Soli do Lubawki oraz
konsekwentny brak decyzji w sprawie budowy drogi szybkiego ruchu z Wrocławia do
10

Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr 10/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.
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Boboszowa i dalej na Brno i Wiedeń eliminują rozwój współpracy gospodarczej Polski
Zachodniej z Republiką Czeską i Austrią.
Warto w tym miejscu uwypuklić politykę Republiki Czeskiej dotyczącą transgranicznych
powiązań transportowych w kierunku Dolnego Śląska i Opolszczyzny, która
przeewoluowała w ciągu ostatnich lat (ryc. 4.3 i ryc. 4.4.).
Pojawiająca się w polskich materiałach analitycznych, sporządzanych pod kątem
aktualizacji Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, idea powiązania
Wrocławia przez Kotlinę Kłodzką z Brnem implikowała rezerwę powiązania drogowego:
Morawska Trebova - Dolni Lipka - Boboszów, w celu zapewnienia wysokiej jakości
połączenia północ-południe i połączenia Polski z czeską osią rozwojową OS10
prowadzoną w kierunku Wiednia. Republika Czeska w zaktualizowanym dwa lata
później dokumencie zrezygnowała z akcentowania tego powiązania transportowego,
uwypuklając kierunek na Jeseniki, region będący obszarem problemowym.
Ryc. 4.3. Kierunki rozwoju transportu drogowego zawarte w polityce rozwoju
przestrzennego Republiki Czeskiej z 2006 r.

Źródło: Politika územního rozvoje České Republiky 2006.

24

WYKORZYSTANIE PRZYGRANICZNEGO POŁOŻENIA ZACHODNICH WOJEWÓDZTW POLSKI
DLA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Ryc. 4.4. Kierunki rozwoju transportu drogowego zawarte w polityce rozwoju
przestrzennego Republiki Czeskiej z 2008 r.

Źródło: Politika územního rozvoje České Republiky 2008.

Planowana droga szybkiego ruchu R11 będąca przedłużeniem autostrady z Pragi do
Hradca Kralove, w dokumentach czeskich nie posiada przyporządkowanego terminu
realizacji. Tym samym zaplanowany korytarz transportowy łączący Polskę Zachodnią z
Republiką Czeską, S3 – R11 został w hierarchii ważności zdegradowany. Budzi to
wątpliwości w związku z potrzebą usprawnienia przepływów transportowych relacji
północ - południe.
Najświeższym dokumentem inwentaryzującym zamierzenia inwestycyjne z dziedziny
transportu w sąsiedztwie Polski Zachodniej jest mapa „Rozwój ponadregionalnej
infrastruktury transportowej w obszarze Partnerstwa Odry” 11, dokument przyjęty przez
Komitet Gospodarki Przestrzennej Polsko - Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds.
Współpracy Przygranicznej i Międzyregionalnej (ryc. 4.4). Dokument ten zawiera plany
11Źródło

MSWiA - http://www.mswia.gov.pl/download.php?s=1&id=12291. (dotyczy obszaru polskich

województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i Wielkopolskiego oraz krajów
związkowych RFN: Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Berlina, Brandenburgii i Wolnego Państwa
Saksonii.
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inwestycyjne zapisane w planach i programach przez stronę federalną niemiecką
i polską stronę rządową, jak również porządkuje postulatywną politykę regionów –
niemieckich krajów związkowych i polskich województw. Zaprezentowany na mapie
układ istniejącej infrastruktury transportowej wraz z wszystkimi postulowanymi
przedsięwzięciami ciąży do radialnego splotu linii infrastrukturalnych, którego
rdzeniem jest aglomeracja Berlina (por. pkt. 10). Podkreśla to dodatkowo rozbudowa
budowa kanałów żeglugowych Odra-Sprewa i Odra-Hawela. Dokument zwraca
jednocześnie uwagę na kwestię wzmocnienia przepraw mostowych. W kwestii tej
dokument zwrócił uwagę na szczególnie wrażliwą sferę zagadnień zaznaczonych na
mapie, jako tematy wymagające dalszych dyskusji. Są to tematy dotyczące nowych
mostów na Odrze (w okolicach Schwedt, Słubic i Kostrzynia) i koegzystencji funkcji
transportowej Odry z jednoczesnym zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego rzeki. Na
mapie uwypuklono różnicę stanowisk Polski i Niemiec w kwestii perspektyw
rewitalizacji rozwoju żeglugi na Odrze. Strona niemiecka zabiegała o bardzo lapidarne
określenie problemu regulacji rzeki z jednoczesnym zapisem, iż „strona niemiecka nie
posiada planów rozbudowy” odrzańskiej drogi wodnej.
Prowadzone w 2010 roku prace nad dokumentem uwypukliły dodatkowo dysproporcje
przestrzenne, co do zakresu planów inwestycyjnych i ich realizacji. Po stronie polskiej
przeważają plany i postulany często bez określenia źródła finansowania, podczas gdy po
stronie

niemieckiej

dominują

inwestycje

trakcie

realizacji

lub

posiadające

zabezpieczony budżet.
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Ryc.4.5. Rozwój ponadregionalnej infrastruktury transportowej w obszarze
Partnerstwa Odry. Materiał roboczy Polsko – Niemieckiego Komitetu Gospodarki
Przestrzennej do stanowiska w sprawie dokumentu „Osiem regionów – wspólny
obszar transportowy”.

Źródło: MSWiA.
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Rozważania na temat dostępności transportowej Polski Zachodniej należy podsumować
perspektywami rozwoju ruchu lotniczego (ryc.4.6.). Dominującymi portami lotniczymi
w Polsce Zachodniej o bardzo zbliżonym profilu usług i destynacji a także podobnym
wyniku tempa wzrostu ilości obsłużonych pasażerów są Wrocław i Poznań. Port lotniczy
Copernicus w roku 2010 zwiększył liczbę obsłużonych pasażerów o 400% względem
roku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Świadczy to rozwoju tej gałęzi
transportu i jednocześnie o zwiększających się możliwościach mobilności i dostępności
transportowej.
Ryc.4.6. Wzrost liczby pasażerów obsłużonych przez porty lotnicze Polski Zachodniej
w latach 1999 – 2010.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 2011.

Niewątpliwie przygotowywany do otwarcia na wiosnę 2012 roku port lotniczy Berlin
Brandenburg International (BBI) wpłynie na poprawę dostępności transportowej Polski
Zachodniej (por. pkt. 10). Będzie to także miało wpływ na ruch lotniczy w zachodniej
części kraju. Analitycy podają sprzeczne prognozy Warto jednak przytoczyć, iż
zmodernizowany i rozbudowany port lotniczy w Monachium, w latach 2001 – 2005
zanotował wzrost obsługi ilości pasażerów o 21%. Obsługa ruchu lotniczego w
Salzburgu, Innsbrucku i Linzu wzrosła w tym okresie o 19%, przy czym wskazane wyżej
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trzy austriackie porty lotnicze rozwijają się jak na warunki kraju ponadprzeciętnie.
Wnioskować zatem należy, że międzykontynentalny port lotniczy w Monachium
generuje ruch na regionalnych portach lotniczych w Austrii.

5.

Środowisko przyrodnicze zachodnich rejonów Polski i jej otoczenia.

Polskę Zachodnią w kontekście środowiska przyrodniczego można w dużej mierze
utożsamiać z obszarem przyrodniczym dorzecza Odry rozszerzonym o zatokę
szczecińską i pas wybrzeża Bałtyku na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Rzeka Odra jest istotnym elementem europejskiego systemu ochrony przyrody.
Szczególnie dotyczy to sieci obszarów Natura 2000, które zlokalizowane są praktycznie
na całym odcinku doliny Odry (ryc. 5.1). W granicach dorzecza Odry znajduje się obecnie
25 Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków OSO, co stanowi 9,3% całkowitej powierzchni
dorzecza (11 545 km2), oraz 61 Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk SOO, które
zajmują powierzchnię 4 473 km2 (3,6% całkowitej powierzchni dorzecza) [Raport dla
Obszaru Dorzecza Odry 2005].
Obszary Natura 2000 w przypadku wielu działań prorozwojowych w obrębie Nadodrza
będą pewnego rodzaju barierą i utrudnieniem w realizacji zadań ingerujących w rzekę
Odrę.
Dolina Odry stanowi jeden z najważniejszych korytarzy ekologicznych Europy, który
dzięki dynamicznym procesom fluwialnym stanowi mozaikę zróżnicowanych siedlisk
i warunkuje bogactwo gatunków roślin i zwierząt. Głównym bogactwem doliny są
częściowo dobrze zachowane pozostałości siedlisk zalewowych: lasów łęgowych,
podmokłych łąk, starorzeczy i mokradeł [Drabiński i Nieznański 2010].
Podkreślając duże znaczenie obszarów Natura 2000, nie można zapominać o koncepcji
korytarzy ekologicznych, które stanowią ich uzupełnienie w zakresie ochrony przyrody.
W miarę

rozwoju

cywilizacyjnego,

wzrostu

gęstości

sieci

infrastruktury

powierzchniowej i liniowej oraz presji innych form oddziaływania człowieka na
środowisko, zmniejsza się powierzchnia obszarów cennych przyrodniczo. Rośliny i
zwierzęta mające swe siedliska w warunkach pierwotnej przyrody, w wyniku
29
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działalności człowieka zostały zmuszone do życia na oddzielonych od siebie i
kurczących się obszarach.
Ryc. 5.1. Obszary Natura 2000 Nadodrza

Źródło: Zaleski J., Korf T., Lisowiec G., (2010), Znaczenie Odry dla rozwoju społeczno-gospodarczego w
Europie Środkowej, Konferencja Odrzańska Droga Wodna - Stan Obecny i Perspektywistyczny, Wrocław.
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W wyniku m. in. prowadzonych i projektowanych inwestycji infrastrukturalnych
o przebiegu liniowym oraz dalszego rozwoju obszarów zurbanizowanych, niektórych
częściach Nadodrza nasilać się będą niekorzystne procesy dalszej fragmentacji
obszarów przyrodniczo cennych. Dlatego z punktu widzenia poprawy funkcjonowania
środowiska przyrodniczego, dużą rolę odgrywają korytarze ekologiczne w skali lokalnej,
regionalnej i ponadregionalnej. Ich podstawowym celem jest zapewnienie warunków
sprzyjających migracji organizmów oraz tworzenie ostoi dla gatunków zwierząt, które
nie są przystosowane do środowiska otaczającego korytarze.
Ryc. 5.2. Istniejące obszary ochrony siedlisk Natura 2000 (ciemny odcień) oraz
proponowana przez Ministerstwo Środowiska sieć korytarzy ekologicznych (jasny
odcień).

Źródło: Degórski M, (2008), Korytarze ekologiczne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju”,
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.

Pojęcie korytarza ekologicznego w prawie polskim pojawiło się wraz z wejściem w życie
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Obecnie, korytarz
ekologiczny stanowi niewątpliwie nową kategorię systemu przyrodniczego kraju,
umożliwiającą poprawne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi środowiska, a jego
ochrona wynika z Dyrektywy Siedliskowej, która nakłada taki obowiązek nie tylko na
ochronę obszarów Natura 2000, ale także wymaga zapewnienia spójności sieci Natura
2000 przez ochronę korytarzy ekologicznych łączących te obszary (ryc. 5.2).
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Propozycje Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju zakładają tworzenie
korytarzy ekologicznych w miejscach najmniej przekształconych antropogenicznie,
zawierających najwięcej powierzchni z leśnych, torfowych lub bagiennych, w stosunku
do terenów otaczających. Najlepsza sytuacja pod tym względem jest w województwach z
obszaru Nadodrza, m. in. w dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim, na obszarze
których lesistość wyznaczonych korytarzy waha się od 70 do 100%. Przyjęta propozycja
korytarzy nawiązuje w znacznym stopniu do opracowanej na zlecenie Ministra
Środowiska koncepcji sieci korytarzy ekologicznych dowiązanej do korytarzy
ekologicznych w krajach sąsiadujących (Niemcy i Czechy), dzięki czemu stanowi ważny
element struktury przestrzennej w zapewnieniu łączności sieci przyrodniczej w skali
kontynentalnej oraz nawiązuje do Europejskiego Systemu Natura 2000 [Degórski 2008].
Na terytorium Polski Zachodniej zlokalizowane są następujące parki narodowe:


Park Narodowy Gór Stołowych;



Karkonoski Park Narodowy;



Wielkopolski Park Narodowy;



Park Narodowy Ujście Warty;



Drawieński Park Narodowy;



Woliński Park Narodowy.

Poniżej

przytoczone

zostały

aspekty

rozwojowe

lub

wyzwania

wynikające

z rozpoznanego i przebadanego środowiska przyrodniczego Polski Zachodniej
i otaczających ją terenów. Zwrócono uwagę na kluczowe obszary tematyczne.

Bałtyk
Morze Bałtyckie stanowi jednocześnie przestrzeń gospodarczą i przyrodniczą.
Intensywne

gospodarcze

wykorzystywanie

morza

oraz

terenów

nadmorskich

doprowadziło do wzrostu zanieczyszczeń. Obecnie Bałtyk zaliczany jest do najbardziej
zanieczyszczonych mórz Świata. Bogata dokumentacja dotycząca koegzystencji
gospodarki i ekosystemów Bałtyku opracowana została przez Helsińską Komisję
Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (Helsinki Baltic Marine Environment Protection
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Commission - HELCOM12). Dno Morza Bałtyckiego bogate jest w zasoby kruszyw,
wykorzystywanych m.in. w przemyśle budowlanym. Są one eksploatowane głównie
przez Danię, Szwecję, Finlandię i Łotwę.

Odra
Odra stanowiła oś rozwojową obszaru Europy Środkowej i była gospodarczo
eksploatowana. Współcześnie toczy się debata dotycząca możliwej koegzystencji
środowiska przyrodniczego i funkcji transportowej w przyszłości. Debatę tę utrudnia
brak jednomyślności w politykach rozwojowych Polski i Niemiec oraz rozbieżności
celów różnych grup interesów np. organizacji ekologów i armatorów. Zaktualizowany
polski Program dla Odry przewiduje inwestycje ukierunkowane na powrót żeglugi
śródlądowej. Niemiecka strona federalna nie posiada żadnych planów ani też nie
przeznacza

finansowania

na

podniesienie

stopnia

żeglowności

Odry.

Land

Brandenburgia w swojej polityce względem Odry kieruje się wizją zachowania
krajobrazów naturalnych dopuszczając w przyszłości żeglugę turystyczną. Z Odrą
związana jest także polityka zabezpieczeń przeciwpowodziowych i związana z nią
konieczność kooperacji transgranicznej.

Złoża surowców,
Budowa geologiczna północno – zachodniej części Niziny Śląskiej i Łużyc uwarunkowała
powstanie przemysłu wydobywczego przede wszystkim miedzi i węgla brunatnego.
Szczególne przeobrażenia w wyniku prowadzenia kopalni odkrywkowych węgla
brunatnego obserwować można na Łużycach. Obecnie, w wyniku procesów
renaturalizacji doprowadzono do powstania sztucznego pojezierza Łużyckiego. Około
30 jezior powstałych po zalaniu zagłębień i wyrobisk pokopalnianych stać ma się w
przyszłości obszarem rekreacji i sukcesji przyrodniczej. Z pewnością wpłynie to na
zmianę mikroklimatu i nową regulację ekosystemu. Obecnie trwa jeszcze napełnianie
zbiorników wodą, co powoduje okresową zmianę reżimu Nysy Łużyckiej. Znaczne
pokłady węgla brunatnego znajdują się w zidentyfikowanych złożach w okolicach

12

http://www.helcom.fi/
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Legnicy i Gubina. Projekty związane z eksploatacją tych złóż budzą poważny opór
społeczny. Wydobycie miedzi jest domeną Dolnego Śląska - Okręgu Legnicko –
Głogowskiego. Trwają natomiast prace poszukiwawcze i przygotowania do wydobycia
miedzi ze złóż na pograniczu Saksonii i Brandenburgii. Działania te mają wysokie
poparcie władz krajów związkowych. W prace poszukiwawcze zaangażowany jest
koncern KGHM.
Budowa geologiczna Sudetów i Przedgórza Sudeckiego uczyniła głównie Dolny Śląsk
producentem kamieni bocznych i łamanych wykorzystywanych w budownictwie
drogowym. Kwestia wzrastającego wydobycia a w konsekwencji transportu surowców
skalnych implikuje znaczący wpływ na środowisko oraz degraduje istniejącą sieć
drogową.

Sudety
Pasmo Sudetów zamyka od południowej strony terytorium Polski Zachodniej tworząc
naturalną granicę. Ta orograficzna bariera powoduje zmniejszenie dostępności
transportowej

i

ograniczenie

penetracji

gospodarczej.

Stanowi

jednocześnie

ograniczenie w przepływach relacji północ – południe. Natomiast dzięki morfologii
terenu na obszarze Sudeckim i po części przedsudeckim koncentrują się obszary
ochrony przyrody, stanowiące rezerwuar flory i fauny. Z tego też względu obszar ten jest
nasycony miejscami potencjalnych konfliktów ekologicznych a także społecznych.
Sudety ze względu na uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe stwarzają bazę dla
rozwoju turystyki. Jednocześnie obszar ten obejmuje na swym terytorium problemy
degradacji społecznej i gospodarczej przy jednoczesnych ograniczeniach rozwoju
ekonomicznego z uwagi na potencjalny konflikt ekologiczny.

Zmiany klimatyczne
Abstrahując od określenia głównej przyczyny zmian klimatycznych, ich istnienie nie
podlega dziś dyskusji. Po okresach ustabilizowanych stanów pogodowych w ostatnich
latach nagłe załamania pogodowe okresy susz lub deszczy rozlewnych, ulewnych i
nawałnicowych burzą rytm umiarkowanego klimatu środkowoeuropejskiego. Ma to
przemożne znaczenie gospodarcze. Zwiększa się konsumpcja energii elektrycznej
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podczas długotrwałych upałów natomiast obfite opady doprowadzają do częstych
podtopień i występowania rzek ze swoich koryt. Dotyczy to wszystkich rzek Polski
Zachodniej a także pogranicza należącego do zlewni Odry i Nysy Łużyckiej. Dopasowanie
strategii rozwoju do zmian środowiskowych wymaga uwzględnienia występującego
ryzyka, zarządzania nim, budowy baz danych służących przewidywaniu występowania
zagrożeń i prewencji stosowanej poprzez planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Ocena oddziaływania inwestycji i zamierzeń na środowisko
W wyniku ewolucji prawa wspólnotowego i dostosowania do niego przepisów krajów
członkowskich Unii Europejskiej, a także w wyniku wzrostu świadomości dotyczącej
wpływu człowieka i zależności od środowiska przyrodniczego wszystkie niemal
przedsięwzięcia i inwestycje podlegają ocenie oddziaływania na środowisko. W
zależności od skali przedsięwzięcia zakres opracowań dotyczących oceny oddziaływania
na środowisko i zaangażowania społeczeństwa jest inny. Kwestia środowiska a w
szczególności oddziaływania na obszary chronione Natura 2000 (por. ryc. 5.1) stanowi
kluczowy element programowania rozwoju Polski Zachodniej, szczególnie w układzie
transgranicznym.

6.

Zagrożenia katastrofami naturalnymi i bezpieczeństwo rozwoju w
ujęciu transgranicznym.

Zagrożenia dla rozwoju społeczno – gospodarczego to zagrożenia naturalne takie jak
katastrofalne zjawiska naturalne oraz wynikające ze zdarzeń nadzwyczajnych
wywołujących wysokie straty w ludziach i potencjale gospodarczym. Województwa
Polski Zachodniej doznały ogromnych zniszczeń w trakcie drugiej wojny światowej, gdy
ze względu na przebieg działań wojennych doszło do całkowitego zniszczenia substancji
miejskiej na niemal całym obszarze, ze szczególnym zniszczeniem takich miast, jak:
Poznań, Wrocław, Szczecin. Dodatkowo w ramach rekompensat wojennych szereg
niezniszczonego potencjału produkcyjnego i infrastruktury zostało zarekwirowane i
wywiezione do Związku Radzieckiego.
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W okresie powojennym najpoważniejszym zagrożeniem rozwoju są straty ponoszone w
wyniku katastrofalnych zdarzeń naturalnych o dużej skali, jakimi są powodzie na Odrze i
Łabie.
Na podstawie zapisów kronikarskich oraz z prowadzonych obserwacji odnotowano, że
w ciągu 736 lat zarówno na rzece Odrze, jak i na jej dopływach, wystąpiło łącznie ponad
90 powodzi o różnym natężeniu i zasięgu. Największe z nich miały miejsce w latach
1902, 1903, 1958, 1965, 1970, 1972, 1977, 1981, 1985, 1997, 2001, 2009, 2010.
Powódź na rzece Odrze oraz na niektórych jej dopływach z lipca 1997 roku przekroczyła
swoimi rozmiarami wszystkie dotychczasowe, dotknęła w głównej mierze tereny po
stronie polskiej, ale przyniosła również ogromne straty Republice Czeskiej i
Brandenburgii. Według danych statystycznych z Głównego Urzędu Statystycznego oraz
na podstawie wcześniej sporządzonych szacunków strat, ocenia się, że łączne straty
poniesione przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki finansowane z
budżetu państwa i budżetów gmin, zakłady budżetowe (państwowe i gminne) oraz
gospodarstwa domowe wyniosły ogółem około 12-12,2 mld zł (licząc z uwzględnieniem
wartości odtworzeniowej środków trwałych i inwestycji rozpoczętych) [Dubicki et al.
1999]. W wyniku tej powodzi życie straciło 54 osoby, Na podstawie diagnozy
popowodziowej wyliczono, że ogólna długość obwałowań wymagających zarówno
odbudowy czy też napraw lub dodatkowych remontów i konserwacji wynosiła 467 km.
Istotną pozycję w wielkości strat poniesionych w wodnym budownictwie stanowiły
uszkodzenia i zniszczenia regulacyjne brzegów rzek i potoków (łącznie 4090 km).
Powódź 1997 spowodowała również ogromne straty na terenie Republiki Federalnej
Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Po stronie niemieckiej duże szkody powstały jedynie w
wyniku zalania niziny Ziltendorfer Niederung. Straty i koszty powstałe na polskoniemieckim odcinku granicznym Odry oszacowane zostały na 648 mln DEM/ 327,95 mln
ECU [Dorzecze Odry 1999].
W przypadku strony czeskiej straty powodziowe z 1997 roku odnotowano na obszarze
202 gmin (z 325 położonych w dorzeczu Odry). Woda pochłonęła łącznie 20 ofiar
śmiertelnych, uszkodzeniu uległo około 5,5 tys. domów, zniszczonych i uszkodzonych
zostało prawie 500 km dróg i tras lokalnych oraz około 100 km linii kolejowych. Straty
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w powiatach dorzecza Odry wynosiły 17,4 mld koron (470 mln ECU), a szkody na
ciekach wodnych oszacowano na 1,7 mld koron ( 46 mln ECU). Na ryc. 6.1 przedstawia
obszary potencjalnego ryzyka wystąpienia powodzi w dorzeczu Odry, w podziale na
funkcje użytkowe terenu.
Ryc. 6.1. Obszary potencjalnego ryzyka wystąpienia powodzi w dorzeczu Odry.

Źródło: Transnationale Konzeption zur raumordnerischen Hochwasservorsorge im Einzugsgebiet der
Oder, (2001), INTERREG II C-Projekt, Darmstadt/Potsdam/Wiesbaden.

Powyższe ekstremalne przypadki wystąpienia powodzi na rzece Odrze i jej dopływach
pokazują, że rozwojowi społeczno - gospodarczemu nieustannie musi towarzyszyć
gwarancja bezpieczeństwa, ponieważ każda katastrofa powodziowa cofa w tym rozwoju
każde z państw i regionów Nadodrza w o miliardy Euro strat powodziowych. Służyć
temu powinny wspólne działania prewencyjne w obu dorzeczach prowadzone zarówno
jako programy działań strukturalnych i niestrukturalnych- np. Program dla Odry 2006
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[Zaleski i Winter 2001]. Wydaje się, że w tym obszarze osiągnięto najdalej idącą
integrację działań w ramach Polski Zachodniej i całego międzynarodowego dorzecza
Odry poprzez działania koordynujące międzynarodowych komisji odrzańskiej oraz
przez realizację szeregu wspólnym programów koncepcyjno – planistycznych, takich jak
ODERRREGIO. Wspólne działania w zakresie bezpieczeństwa powodziowego pokazują,
że mogą być realizowane zintegrowane działania w obszarze całej Polski Zachodniej
i powinny być one wzorem dla większej integracji działań w obszarze społeczno gospodarczym. Główną rekomendacją w tym obszarze może być zalecenie jak
najszybszej aktualizacji przez Rząd RP „Programu dla Odry 2006”, a następnie realizacja
wszystkich priorytetowych inwestycji zwiększających poziom bezpieczeństwa przed
powodzią zarówno dla powodzi letnich jak i zimowych. Bardzo ważne jest, aby w
działania te włączyły się samorządy województw, w których władztwie są wojewódzkie
zarządy melioracji i urządzeń wodnych. Te jednostki samorządowe odgrywają bardzo
ważną rolę w ochronie przeciwpowodziowej w zakresie obwałowań rzek i suchych
zbiorników. Nieodzowne jest również, aby samorządy województw zaangażowały się
we współfinansowanie działań przeciwpowodziowych zarówno poprzez środki
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej jak również w ramach
regionalnych programów operacyjnych nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
Należy mieć na uwadze, że wyłącznie montaż finansowy z wielu źródeł daje szanse na
względnie szybkie podniesienie bezpieczeństwa przed powodzią w Polsce Zachodniej.
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III. Społeczno – gospodarcza charakterystyka Polski Zachodniej
7.

Diagnoza sytuacji społeczno – gospodarczej i kontaktów regionalnych
- relacje zewnętrzne i wewnętrzne

Tendencje społeczno-gospodarcze w regionach Polski Zachodniej
Proces transformacji polityczno-gospodarczej, zapoczątkowany w Polsce na przełomie
lat 80. i 90 XX w., a także stowarzyszenie naszego kraju z Unią Europejską uwieńczone
pełną akcesją do struktur tego ugrupowania przyczyniły się wydatnie do wzrostu
internacjonalizacji polskiej gospodarki. Zacieśnienie kontaktów pomiędzy Polską a
innymi państwami -mające miejsce m.in. w sferze gospodarczej- stworzyło nowy
kontekst dla funkcjonowania poszczególnych województw, w tym zlokalizowanych w
zachodniej części kraju. Zmiana uwarunkowań ekonomicznych będąca pokłosiem
transformacji ustrojowej oraz integracji europejskiej otworzyła polskim regionom nowe
możliwości rozwoju stwarzając jednocześnie potencjalne źródło nowych zagrożeń.
Mając na uwadze powyższe istotnym elementem analizy rozwoju społecznogospodarczego województw Polski Zachodniej jest umiejscowienie ich w szerszym
kontekście gospodarki narodowej i europejskiej (ryc. 7.1 i ryc. 7..2).
Ryc. 7.1. PKB per capita (Polska=100) w województwach w 2008 (%).

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.
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Ryc.7.2. PKB per capita w PPS (UE-27=100) w województwach w 2008 r. (%).

Źródło: Eurostat.

Spośród dwóch województw, które zakwalifikowano jako regiony Polski Zachodniej,
tylko dolnośląskie i wielkopolskie plasują się powyżej średniej krajowej pod względem
poziomu rozwoju gospodarczego aproksymowanego poprzez PKB per capita
(Polska=100). Należy zaznaczyć, iż są to dwa z czterech polskich regionów NUTS-2,
które przekraczają średnią krajową- pozostałe to mazowieckie i śląskie. Fakt ten
wskazuje na relatywnie duży potencjał rozwojowy analizowanej w niniejszym
opracowaniu części polskiego terytorium. Pozostałe trzy województwa Polski
Zachodniej (lubuskie, opolskie i zachodniopomorskie) charakteryzują się niższym
poziomem PKB per capita w odniesieniu do Polski jako całości, aczkolwiek w rankingu
regionów pod względem analizowanego indykatora sytuują się one na wyraźnie
wyższych pozycjach w stosunku do województw wschodnich. Rozpatrując procesy
konwergencyjne zachodzące pomiędzy polskimi regionami i średnią dla UE-27 (ryc. 7.2)
można dostrzec, że i w tym przypadku województwa Polski Zachodniej-w szczególności
dolnośląskie i wielkopolskie- plasują się na stosunkowo wysokich pozycjach
w porównaniu do wschodniej części kraju.
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Analiza tendencji gospodarczych zachodzących w zachodnich regionach w latach 19952008 pozwala stwierdzić, iż tylko w przypadku dolnośląskiego i wielkopolskiego
nastąpił wzrost PKB per capita w relacji do średniej krajowej (ryc. 7.3). W okresie po
akcesji Polski do Unii Europejskiej (2004-2008) województwo dolnośląskie było
jedynym regionem Polski Zachodniej, który umocnił swoją pozycję gospodarczą w kraju.
Warto jednakże wspomnieć, że w przypadku opolskiego, zachodniopomorskiego
i wielkopolskiego nastąpiło w ostatnich latach odwrócenie tendencji spadkowej, co
może wskazywać na coraz silniejsze dyskontowanie przez te jednostki terytorialne
procesów integracyjnych. Reasumując, na podstawie danych zawartych na ryc. 7.3 nie
można jednoznacznie przesądzać, czy w kolejnych latach relatywnie słabsze
gospodarczo województwa Polski Zachodniej (lubuskie, opolskie i zachodniopomorskie)
wkroczą na trwałą ścieżkę konwergencji w relacji do średniej krajowej, czy też ich
znaczenie w gospodarce narodowej ulegać będzie stopniowemu ograniczeniu. Z całą
pewnością charakter i dynamika rozwoju wszystkich pięciu regionów w kolejnych latach
zależeć będzie w znaczącym stopniu od kształtu polityki spójności w nowej
perspektywie finansowej UE 2014-2020 [Kudełko, Mogiła, Zaleski 2011a]. Zewnętrzne
interwencje finansowe w postaci funduszy unijnych, a także liberalizacja przepływu
towarów, usług, pracy i kapitału sfinalizowana w znaczącym stopniu wraz z
przystąpieniem Polski do UE zdynamizowały konwergencję wszystkich pięciu
analizowanych regionów w stosunku do średniej dla UE-27 (ryc. 7.4). Powyższa
konstatacja

znajduje

potwierdzenie

w

symulacjach

przeprowadzanych

przy

zastosowaniu modeli makroekonomicznych [Kudełko, et al. 2011b; Kaczor 2011].
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Ryc. 7.3. PKB per capita (Polska=100) w województwach Polski Zachodniej w latach
1995-2008 (%).
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Źródło: Eurostat.

Ryc. 7.4. PKB per capita w PPS (UE-27=100) w województwach Polski Zachodniej w
latach 1995-2008 (%).
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Źródło: Eurostat.
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W celu uzupełnienia powyższej analizy tendencji społeczno-gospodarczych warto
skoncentrować się na zmianach w zakresie rynku pracy oraz struktury gospodarczej
województw Polski Zachodniej. Jak pokazuje to ryc. 7.5 w całym okresie 1995-2010, w
przypadku wszystkich rozpatrywanych regionów nastąpił spadek stopy bezrobocia,
aczkolwiek jedynym województwem odznaczającym się w 2010 r. niższym poziomem
tego indykatora w porównaniu do średniej krajowej było wielkopolskie. Najwyższymi
wartościami charakteryzowały się zachodniopomorskie i dolnośląskie w dużej mierze za
sprawą stosunkowo dotkliwego procesu restrukturyzacji zachodzącego w ich sektorach
przemysłowych. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zdynamizowało redukcję
stopy bezrobocia, jednakże zapoczątkowany w 2008 r. w Stanach Zjednoczonych kryzys
finansowy przyczynił się do wzrostu wartości tego wskaźnika w latach 2009 i 2010.

Ryc. 7.5. Stopa bezrobocia ogółem (BAEL) w województwach Polski Zachodniej w
latach 1995-2010 (%).
30
25
20
15
10
5
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
POLSKA

LUBUSKIE

WIELKOPOLSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

DOLNOŚLĄSKIE

OPOLSKIE

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

Analizując dynamikę i charakter zmian strukturalnych rozpatrywanych przez pryzmat
udziału poszczególnych kategorii ekonomicznych w wartości dodanej brutto (tabela 7.1)
można dostrzec, iż w przypadku wszystkich pięciu regionów Polski Zachodniej nastąpiłzgodnie z tendencją ogólnokrajową- spadek znaczenia rolnictwa oraz wzrost istotności
sektora usług rynkowych. Liderem pod względem wspomnianych zmian -zarówno w
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całym rozpatrywanym okresie 1995-2008, jak i po akcesji Polski do UE- było
województwo wielkopolskie. W kontekście ograniczenia roli przemysłu w kreacji WDB
na poziomie krajowym warto podkreślić wzrost znaczenia tego sektora, w szczególności
po 2004 r., w województwach: lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim. W przypadku
tego ostatniego regionu, wraz z przystąpieniem Polski do UE, miał miejsce największy
progres-spośród rozpatrywanych województw- w zakresie udziału przemysłu w WDB,
co w dużej mierze było wynikiem intensywnego napływu kapitału zagranicznego w
formie

bezpośrednich

inwestycji

zagranicznych

o

charakterze

produkcyjnym

lokalizowanych m.in. w przemyśle motoryzacyjnym i elektronicznym. Relatywnie duże
znaczenie sektora przemysłowego w regionach Polski Zachodniej (z wyjątkiem
zachodniopomorskiego z rozwiniętą branżą turystyczną, handlową i sektorem usług
nierynkowych) oraz stosunkowo mniejsza istotność usług rynkowych w porównaniu do
kraju, jako całości stanowią ważny rys struktury gospodarczej tego makroregionu. Przy
uwzględnieniu ciągle istotnie niższych kosztów czynnika pracy w stosunku do
zamożniejszych regionów UE może on determinować charakter rozwoju tej części Polski
w kolejnych latach.
Podobnie jak w przypadku WDB, a także zgodnie z tendencją ogólnokrajową, w
badanych regionach ograniczeniu ulegało znaczenie rolnictwa w rynku pracy (tabela
7.2). Wzrastała natomiast rola sektora usługowego, aczkolwiek dynamika powyższych
tendencji była niższa w porównaniu do Polski jako całości. Dane dotyczące rynku pracy
potwierdzają

również

względnie

większą

wagę

przemysłu

(z

wyjątkiem

zachodniopomorskiego) niż ma to miejsce na poziomie krajowym.
Tabela 7.1. Wartość dodana brutto wg sektorów ekonomicznych w województwach
Polski Zachodniej w latach 1995, 2004 i 2008 (%).
2008

2004

1995

2008

2004

2008

1995

2004

Usługi
nierynkowe

1995

2008

2004

1995

Usługi rynkowe

2008

Budownictwo

2004

POLSKA
LUBUSKIE
WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
OPOLSKIE

Przemysł

1995

Rolnictwo

8,3
7,7
13,3

5,0
5,7
8,9

3,7
3,6
5,1

28,0 25,0 23,9
22,6 27,3 28,2
28,0 26,6 27,0

6,7
5,9
7,4

5,3
4,9
5,8

7,0
6,5
8,1

37,9 45,4 46,5 19,0 19,2 18,8
38,5 41,9 42,0 25,4 20,2 19,8
34,3 41,8 42,9 16,9 17,0 17,0

8,5

5,5

3,6

22,7 18,4 18,3

6,4

5,8

8,0

41,8 48,0 48,5 20,6 22,4 21,6

6,9
11,9

3,0
5,8

1,8
4,3

30,0 28,8 31,2
29,7 32,2 30,7

7,3
7,6

5,5
5,1

7,1
7,3

38,0 43,1 42,0 17,8 19,5 17,9
34,1 37,0 37,7 16,7 19,8 20,0

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.
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Tabela 7.2. Liczba pracujących (BAEL) wg sektorów ekonomicznych w
województwach Polski Zachodniej w latach 1995, 2004 i 2010 (%).
Rolnictwo
1 995 2 004 2 010
POLSKA
22,6 18,0
12,8
LUBUSKIE
12,6 10,9
7,9
WIELKOPOLSKIE
20,8 17,6
14,9
ZACHODNIOPOMORSKIE
12,8 10,4
7,7
DOLNOŚLĄSKIE
11,5
9,4
6,3
OPOLSKIE
17,3 19,5
12,1
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

1 995
32,0
34,8
32,8
29,2
38,0
36,8

Przemysł
2 004
28,8
31,0
34,2
28,5
31,9
30,7

2 010
30,2
34,0
34,0
30,4
34,0
35,7

1 995
45,4
52,8
46,4
58,0
50,5
45,9

Usługi
2 004
53,2
58,1
48,0
61,1
58,6
49,8

2 010
56,9
58,3
51,0
61,9
59,6
52,3

Zestawienie zaprezentowanych mierników dotyczących struktury WDB oraz rynku
pracy pozwala skoncentrować się na innym niezwykle istotnym z punktu widzenia
tendencji rozwojowych

indykatorze jakim jest produktywność pracy. Wspomniana

kategoria ekonomiczna stanowi intensywny czynnik rozwoju gospodarczego (obok
ekstensywnych czynników związanych z przyrostem liczby pracujących oraz zasobów
zakumulowanego kapitału) i jest ważną determinantą wzrostu konkurencyjności
regionu (tabela 7.3).
Tabela 7.3. Produktywność pracy wg sektorów ekonomicznych w województwach
Polski Zachodniej w latach 2002, 2004 i 2008 (Polska=100).
Rolnictwo
Przemysł
2002 2004 2008 2002 2004 2008
LUBUSKIE
186,4 197,2 159,8 92,7 100,2 95,2
WIELKOPOLSKIE
163,0 180,7 139,8 93,3 89,0 91,7
ZACHODNIOPOMORSKIE 214,6 217,9 182,4 87,7 82,7 85,2
DOLNOŚLĄSKIE
159,9 125,6 110,2 110,4 111,3 126,0
OPOLSKIE
127,9 120,6 118,6 101,4 122,5 117,9

Budownictwo
Usługi rynkowe
2002 2004 2008 2002 2004 2008
104,1 114,0 96,3 90,2 91,1 86,0
101,0 100,5 103,0 92,2 93,9 91,0
100,3 106,6 100,0 99,0 96,3 95,2
106,7 104,3 103,0 96,2 94,7 92,5
91,1 88,8 90,8 90,1 91,9 88,8

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

Wszystkie poddane analizie województwa odznaczają się wyższą wydajnością pracy w
sektorze rolniczym w relacji do średniej krajowej, aczkolwiek obserwuje się tu
tendencję spadkową. W przypadku usług rynkowych poziom produktywności pracy w
rozpatrywanych województwach kształtował się w latach 2002-2008 poniżej średniej
dla Polski jako całości, ponadto w okresie poakcesyjnym wszystkie badane regiony
odnotowały spadek wartości analizowanego wskaźnika. W kontekście stosunkowo
istotnej roli przemysłu w rozwoju regionów Polski Zachodniej należy zauważyć, iż po
przystąpieniu naszego kraju do

UE wielkopolskie, zachodniopomorskie oraz

dolnośląskie charakteryzowały się wzrostem wydajności pracy w tym sektorze w relacji
do średniej krajowej, ale tylko w przypadku dwóch z pięciu analizowanych regionów
(dolnośląskiego i opolskiego) produktywność pracy była wyższa niż w Polsce jako
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całości. Fakt ten w powiązaniu z analizą wcześniejszych mierników wskazuje na
wiodącą rolę dolnośląskiego w zakresie produkcji przemysłowej w Polsce Zachodniej.

Zewnętrzne i wewnętrzne relacje gospodarcze
Wraz z wkroczeniem Polski na drogę przemian ustrojowych prowadzących do
intensyfikacji współzależności gospodarczych z państwami funkcjonującymi do końca
lat 80. XX w. po przeciwnej stronie Żelaznej Kurtyny, polskie regiony zostały
skonfrontowane z konkurencją o charakterze międzynarodowym. Presja ze strony
gospodarek charakteryzujących się dużymi zasobami zakumulowanego kapitału,
wysoką innowacyjnością i konkurencyjnością-przede wszystkim, choć nie tylko, w
branżach generujących relatywnie wysoką wartość dodaną- zaowocowała stopniowym
umocnieniem pozycji krajowych przedsiębiorstw. Polskie firmy- w tym małe i średniezaczęły skutecznie dyskontować postępującą liberalizację w zakresie wymiany
towarowej z zagranicą przyczyniając się do wzrostu udziału poszczególnych
województw w gospodarce globalnej i tym samym dynamizując ich rozwój. Zarysowane
wyżej zmiany znajdują potwierdzenie we wzroście wartości eksportu w odniesieniu do
liczby ludności i PKB.
Tabela 7.4. Eksport województw Polski Zachodniej w ujęciu nominalnym oraz w
odniesieniu do liczby ludności i PKB (lata 2000 i 2007).
Województwa

Eksport ogółem w mln USD

Eksport na 1 mieszkańca
w USD

2000

2007

DOLNOŚLĄSKIE

3386

16388

384,0

1163 5674

387,9

25

46,9

87,6

LUBUSKIE

1092

3844

252,0

1083 3808

251,6

26,9

38,6

43,5

OPOLSKIE

554

2124

283,4

517

2028

292,3

13,7

22,1

61,3

WIELKOPOLSKIE

3354

15188

352,8

1002 4504

349,5

21

38,5

83,3

ZACHODNIOPOMORSKIE

1497

4407

194,4

882

2601

194,9

19,4

26

34,0

305,9

826

3360

306,8

18,4 30,1

POLSKA

31587 128214

Zmiana (%) 2000 2007

Zmiana (%)

Eksport jako % PKB
2000 2007

Zmiana (%)

63,6

Źródło: Na podstawie: Komornicki T. (2009), Ocena charakteru, struktury, i intensywności polskiego eksportu
w kontekście celów polityki regionalnej, na poziomie województw w ujęciu dynamicznym, ekspertyza
wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Spośród badanych regionów województwa: dolnośląskie, wielkopolskie oraz lubuskie
charakteryzowały się w 2007 r. najwyższym poziomem internacjonalizacji ich
gospodarek, przekraczającym znacząco średnią krajową (dolnośląskie było liderem
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krajowym). Wskazuje to na stosunkowo silne wykorzystywanie bliskości chłonnego
rynku niemieckiego i niższych cen polskich towarów (przede wszystkim w przypadku
lubuskiego) oraz na relatywnie duże potencjały endogeniczne przyczyniające się do
wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej regionu, która z kolei stymuluje napływ
bezpośrednich inwestycji zagranicznych o charakterze pro-eksportowym (w przypadku
dolnośląskiego

i

wielkopolskiego)13.

Na

przeciwległym

biegunie

sytuują

się

zachodniopomorskie (region niewykorzystujący w pełni swoich atutów wynikających z
położenia geograficznego, o wysokim udziale sektora usługowego w mniejszym stopniu
niż

przemysł

zorientowanego

(województwo

o

wyjątkowej

zarobkowej)14.

Istotne

na

wymianę

specyfice

znaczenie

międzynarodową)

wynikającej

handlu

z

dużej

międzynarodowego

oraz
skali
dla

opolskie
emigracji

gospodarek

dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego znajduje potwierdzenie w najwyższej w
Polsce Zachodniej dynamice eksportu per capita i w relacji do PKB, przekraczającej
średnią dla kraju, jako całości.
Tabela 7.5. Import województw Polski Zachodniej w ujęciu nominalnym oraz w
odniesieniu do liczby ludności i PKB (lata 2000 i 2007).
Import ogółem w mln USD
Województwa

Import na 1 mieszkańca w
USD

Import jako % PKB

2000

2007

Zmiana
(%)

2000

2007

Zmiana (%)

200
0

200
7

Zmiana
(%)

dolnośląskie

3180

12627

297,1

1092

4372

300,4

23,4

36,1

54,3

lubuskie

862

2547

195,5

854

2524

195,6

21,2

25,6

20,8

opolskie

655

2168

231,0

612

2070

238,2

16,2

22,5

38,9

wielkopolskie

4800

16609

246,0

1435

4925

243,2

30,1

42,1

39,9

Zachodnio pomorskie

1540

3234

110,0

907

1909

110,5

19,9

19,1

-4,0

48901

149300

205,3

1278

3913

206,2

28,5 35,1

23,2

POLSKA

Źródło: Na podstawie: Komornicki T. (2009), Ocena charakteru, struktury, i intensywności polskiego eksportu
w kontekście celów polityki regionalnej, na poziomie województw w ujęciu dynamicznym, ekspertyza
wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Stosunkowo

wysoki

poziom

umiędzynarodowienia

gospodarek

województw:

dolnośląskiego i wielkopolskiego znajduje także odzwierciedlenie w wartościach
Atrakcyjność inwestycyjna województw dolnośląskiego oraz wielkopolskiego znajduje m.in.
potwierdzenie w raporcie: Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów polski 2010 [Hildebrandt
et al 2011].
14 Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego. Diagnoza strategiczna. (2010).
Zarząd województwa opolskiego, Opole.
13
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importu w odniesieniu do liczby ludności i PKB oraz ich dynamice (tabela 7.5).
Relatywnie niska relacja importu do PKB w lubuskim potwierdza tezę o stosunkowo
dużym znaczeniu handlu przygranicznego w tym województwie (mającego głównie
charakter jednokierunkowy). W przypadku dolnośląskiego i wielkopolskiego interakcje
gospodarcze z zagranicą związane są w dużym stopniu z międzynarodową wymianą
wewnątrzkorporacyjną

stymulującą

import

o

charakterze

inwestycyjnym

i

zaopatrzeniowym. Nie bez znaczenia jest tu także fakt, iż takie ośrodki jak Wrocław czy
Poznań pełnią funkcję centrów redystrybucji przywożonych towarów konsumpcyjnych.
Jedynymi województwami Polski Zachodniej charakteryzującymi się przewagą eksportu
nad importem były w 2007r.: dolnośląskie, lubuskie i zachodniopomorskie, aczkolwiek
w przypadku tego ostatniego regionu w 2000 r. odnotowano negatywną wartość salda
handlu zagranicznego. Przy czym ujemne saldo nie powinno być zawsze interpretowane
jako przejaw słabości gospodarki. Często oznaczać może zintensyfikowany import dóbr
inwestycyjnych, które mogą w dłuższej perspektywie czasowej przyczyniać się do
wzrostu konkurencyjności regionu. Warto zauważyć, iż w przypadku wszystkich
badanych województw, w latach 2000-2007 miała miejsce pozytywna tendencja w
zakresie wartości eksportu netto- w przeciwieństwie do trendu dla Polski.
Tabela 7.6. Saldo wymiany zagranicznej województw Polski Zachodniej (mln USD).
Województwa

saldo (eksport-import)
2000

2007

dolnośląskie

206

3761

lubuskie

230

1297

opolskie

-101

-44

wielkopolskie

-1446

-1421

-43

1173

-17314

-21086

zachodniopomorskie
POLSKA

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Komornicki T. (2009), Ocena charakteru, struktury, i
intensywności polskiego eksportu w kontekście celów polityki regionalnej, na poziomie województw w ujęciu
dynamicznym, ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego..

Podobnie jak w przypadku kraju jako całości główną destynacją dla towarów
eksportowanych z województw Polski Zachodniej są Niemcy (tabela 7.7). Należy
zwrócić uwagę, że pod tym względem od 2000 r. utrzymała się wyraźna przewaga
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lubuskiego nie tylko nad innymi regionami zachodniej części polskiego terytorium, lecz
również

nad

pozostałymi

województwami,

co

jest

kolejnym

argumentem

potwierdzającym szczególnie duże znaczenie rynku niemieckiego dla tego regionu.
Warto jednakże odnotować, że wszystkie pozostałe województwa Polski Zachodniej
charakteryzowały się w 2007 r. wyższym udziałem Republiki Federalnej Niemiec w
eksporcie w porównaniu do średniej krajowej (28%).

W przypadku pozostałych

państw, ich znaczenie jako miejsca przeznaczenia dla towarów eksportowanych z
analizowanych pięciu województw jest istotnie mniejsze (często nie przekraczające
10%). Zgodnie z dostępną faktografią głównymi partnerami gospodarczymi Polski
Zachodniej są kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Należy jednak zauważyć, iż
w 2007 r. ponad 8% wywozu województwa lubuskiego skierowane było do Rosji i na
Ukrainę. Analizując strukturę geograficzną eksportu rozpatrywanych regionów pod
kątem intensywności relacji z krajami sąsiadującymi z Polską Zachodnią (Niemcy i
Czechy), czy też usytuowanymi w stosunkowej bliskości do niej (Skandynawia) można
stwierdzić, iż poza Niemcami, Czechy są jednym z najważniejszych partnerów
handlowych tylko w przypadku dolnośląskiego i opolskiego. Wskazuje to na duże
znaczenie czynnika przestrzennego w relacjach gospodarczych tego państwa z Polską
Zachodnią. Z kolei województwem analizowanego obszaru, dla którego Skandynawia
jest ważnym odbiorcą eksportowanych produktów jest zachodniopomorskie. W 2007 r.
udział Szwecji, Danii i Norwegii w całkowitej wartości wywozu tego regionu oscylował
w granicach 20% i wiązał się w dużej mierze z lokalizacją na terenie
zachodniopomorskiego morskich portów handlowych. W mniejszym stopniu w kontakty
handlowe ze Skandynawią zaangażowane było województwo wielkopolskie, gdzie w
2007 r. Szwecja uplasowała się na piątej pozycji z ponad 5% udziałem w eksporcie tego
regionu.
Analiza struktury geograficznej eksportu Polski Zachodniej prowadzona w ujęciu
dynamicznym pozwala stwierdzić, iż w przypadku wszystkich pięciu województw w
okresie 2000-2007 nastąpił spadek udziału Niemiec w wywozie ich towarów. Prawie
dwukrotnie wzrosła natomiast rola Czech jako miejsca przeznaczenia dla towarów
eksportowanych przez przedsiębiorstwa dolnośląskie i opolskie.
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Tabela7.7. Najważniejsi partnerzy eksportowi województw Polski Zachodniej w
roku 2000 i 2007.15
2000 r.
MIEJSCE
WOJEWÓDZTWO

1
kraj

2
%

3

4

5

kraj

%

kraj

%

kraj

%

kraj

%

dolnośląskie

Niemcy 49,7

Czechy

5,0

Francja

4,9

Portugalia

4,5

Belgia

4,1

lubuskie

Niemcy 63,0

Włochy

5,7

Francja

3,9

Holandia

3,7

Dania

2,8

opolskie

Niemcy 50,5 Holandia 12,9

Czechy

6,6

Francja

3,8

Włochy

2,6

wielkopolskie

Niemcy 51,3 Holandia

9,0

Belgia

5,0

Francja

5,0 Wielka Brytania 3,4

zachodniopomorskie

Niemcy 37,0

7,9

Holandia

7,3

Dania

5,7 Wielka Brytania 4,7

Szwecja

2007 r.
MIEJSCE
WOJEWÓDZTWO

1
kraj

2
%

3

kraj

%

4

kraj

%

kraj

%

kraj

%

Francja

7,3

Belgia

4,1

3,8

Holandia

3,2

dolnośląskie

Niemcy 38,5

Czechy

9,3

lubuskie

Niemcy 52,1

Ukraina

4,5

Francja

4,2

Rosja

opolskie

Niemcy 41,1

Czechy

12,8

Włochy

3,8

Holandia

wielkopolskie

Niemcy 33,0 Holandia

7,4

Francja

6,4 Wielka Brytania 5,3

zachodniopomorskie

Niemcy 35,6

6,7

Szwecja

Wielka Brytania 8,1

5

Wielka Brytania 6,6

Dania

3,7 Wielka Brytania 3,3

6,3

Szwecja

5,2

Norwegia

6,2

Źródło: Komornicki T. (2009), Ocena charakteru, struktury, i intensywności polskiego eksportu w kontekście
celów polityki regionalnej, na poziomie województw w ujęciu dynamicznym, ekspertyza wykonana na
zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

W

przypadku

państw

skandynawskich,

udział

Szwecji

w

eksporcie

zachodniopomorskiego uległ stosunkowo niewielkiemu obniżeniu, natomiast wrosła
istotność Danii pod tym względem. Ponadto, wśród najważniejszych partnerów
handlowych wspomnianego regionu pojawiła się Norwegia. Mając na uwadze powyższe,
uprawnionym wydaje się być stwierdzenie, że akcesja Polski do UE przyczyniła się do
wzrostu eksportu do krajów nie będących w bezpośredniej bliskości geograficznej z
województwami Polski Zachodniej, aczkolwiek czynnik przestrzenny ciągle odgrywa
istotną rolę. Uwidacznia się również pewna stabilizacja w zakresie struktury
geograficznej wywozu rozpatrywanych województw.

15

Ze względu na dostępność danych skoncentrowano się tylko na strukturze geograficznej eksportu.
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W celu uzupełnienia analizy wymiany handlowej z państwami skandynawskimi
zaprezentowana została tabela 7.8. Jak można zauważyć w 2006 r. dominującą rolę pod
względem udziału w eksporcie Polski do Danii, Finlandii i Szwecji odgrywało
wielkopolskie. Z kolei województwo zachodniopomorskie odznaczało się tendencją
spadkową w zakresie analizowanego wskaźnika – z wyjątkiem Danii.
Tabela 7.8. Udział województw Polski Zachodniej w eksporcie Polski do Danii,
Finlandii i Szwecji (%)
Szwecja

Dania

Finlandia

Województwa
2000

2006

200

2006

2000

2006

dolnośląskie

11,7

7

4,3

4,2

6,1

4,3

lubuskie

0,8

1,1

3,6

3,6

0,5

3,1

opolskie

1,3

1

1,5

1,4

1,4

1,9

wielkopolskie

10,1

19

13,1

13,5

4,8

11,4

zachodniopomorskie

13,8

7,8

10

12,5

4,2

3,7

POLSKA

100

100

100

100

100

100

Źródło: Gawlikowska-Hueckel K., Szydarowski W., Umińsk S,(2008),Uwarunkowania rozwoju przestrzennego
Polski wynikające z położenia w regionie Morza Bałtyckiego, (w:) red. Saganowski K, ZagrzejewskaFiedorowicz M., Żuber P., Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, Tom
III, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Z punktu widzenia badania międzynarodowych relacji gospodarczych regionów Polski
Zachodniej za istotną trzeba uznać także analizę struktury branżowej ich eksportu
(tabela 7.9). W latach 2005-2007 miał miejsce spadek znaczenia artykułów stosunkowo
mało przetworzonych generujących relatywnie niską wartość dodaną. Należy
wspomnieć tu o takich branżach jak: odzież i wyroby futrzarskie, meble (z wyjątkiem
zachodniopomorskiego) oraz artykuły spożywcze (z wyjątkiem wielkopolskiego oraz
zachodniopomorskiego). Z kolei wzrost istotności w eksporcie województw Polski
Zachodniej (z wyjątkiem zachodniopomorskiego) został odnotowany w przypadku
urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych- a więc dziedzin działalności
gospodarczej odznaczających się względnie wyższym poziomem innowacyjności. Należy
zauważyć, że struktura eksportu województwa zachodniopomorskiego oraz jej zmiany
są w dużej mierze odmienne niż w przypadku pozostałych województw Polski
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Zachodniej. Zachodzące tendencje nie wskazują na orientację wywozu tego regionu na
charakteryzujące się wyższą wartością dodaną sekcje gospodarki. Formułowanie
kategorycznych wniosków w tym zakresie może być jednak uprawnione dopiero przy
dostępności

pełnej

faktografii

o

strukturze

geograficzno-sektorowej

eksportu

województwa zachodniopomorskiego. Potwierdza się silniejsza pozycja dolnośląskiego i
wielkopolskiego pod względem stopnia innowacyjności ich gospodarek w porównaniu
do pozostałych województw Polski Zachodniej.
Tabela 7.9. Udział produktów wybranych branż w eksporcie województw Polski
Zachodniej w latach 2005 i 2007 (%).
Artykuły

Województwo

spożywcze (w

Odzież i

tym napoje) i

wyroby

wyroby

futrzarskie

tytoniowe

Wyroby

Urządzenia

Pojazdy

gumowe i z

radiowe,

samochodowe,

Meble i produkty

tworzyw

telewizyjne i

przyczepy i

niesklasyfikowane

sztucznych

telekomunikacyjne

naczepy

2005

2007

2005

2007

2005

2007

dolnośląskie

1,7

1,3

1,0

0,4

4,1

4,5

0,2

1,3

30,5

28,6

6,9

5,6

lubuskie

3,2

2,9

1,7

1,4

2,6

2,9

0,1

0,3

4,3

5,9

7,9

7,0

opolskie

9,5

8,4

1,4

0,6

3,0

4,1

0,0

0,0

7,7

4,1

6,8

4,6

wielkopolskie

8,6

9,5

2,3

1,4

3,7

4,3

0,0

0,1

31,4

26,5

9,3

9,1

13,8

13,8

3,0

2,1

4,0

3,8

0,5

0,0

0,9

1,2

18,6

21,2

6,3

6,7

1,8

1,2

4,2

4,7

3,2

3,3

17,1

17,8

5,6

5,0

zachodniopomorskie
POLSKA

2005

2007

2005

2007

2005

2007

Komornicki T. (2009), Ocena charakteru, struktury, i intensywności polskiego eksportu w kontekście celów
polityki regionalnej, na poziomie województw w ujęciu dynamicznym, ekspertyza wykonana na zlecenie
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Ważnym elementem oceny poziomu internacjonalizacji gospodarek jest określenie ich
udziału w przepływach kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych
(BIZ). Lokalizacja filii bądź oddziałów korporacji transnarodowych

na terytorium

województwa generuje przeważnie- w sposób bezpośredni i pośredni- wiele
pozytywnych efektów związanych z poprawą sytuacji na rynku pracy oraz wzrostem
innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionalnej, co z kolei implikuje
podniesienie jej znaczenia w wymianie międzynarodowej. W związku z powyższym w
tabelach 7.10-7.11 zaprezentowano dane dotyczące istotności poszczególnych
województw, jako miejsca lokaty inwestycji zagranicznych (z uwzględnieniem struktury
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geograficznej) oraz roli wybranych państw w napływie BIZ do analizowanych regionów
Polski Zachodniej.
Tabela 7.10. Udział województw Polski Zachodniej w kapitale pochodzącym z
wybranych krajów w 2006 r. (%)
Niderlandy Francja Niemcy

USA

Belgia

Wielka Brytania

Dania

Szwecja

2,8

8,5

Lubuskie

0,2

0,2

1,3

0,9

1,3

0,1

Wielkopolskie

6,8

3,4

22,5

5,1

11,7

10,0

7,8

12,3

Zachodnio-pomorskie

0,3

0,0

2,3

0,3

0,8

2,4

12,5

3,3

Dolnośląskie

6,2

3,5

21,2

3,2

22,5

4,3

1,3

4,8

Opolskie

1,0

0,1

3,2

1,0

0,4

0,0

0,0

0,0

Polska

100

100

100

100

100

100

100

100

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Tabela 7.11. Udział wybranych krajów w kapitale zagranicznym ulokowanym w
województwach Polski Zachodniej w 2006 r. (%).16
Niderland Francj Niemc
y
a
y
7,6
5,5
26,0
22,4
7,7
46,9

US Belgi
A
a
5,9
7,8
3,2
7,0

Lubuskie
Wielkopolskie
Zachodnio6,6
0,6
33,6
1,4
3,5
pomorskie
Dolnośląskie
22,0
8,5
47,9
2,2 14,7
Opolskie
29,2
2,9
59,4
6,0
2,1
Polska
32,4
22,3
20,6
6,2
5,9
Źródło: Obliczenia własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Wielka
Brytania
0,6
4,5

Dani Szwecj Sum
a
a
a
11,8
34,7
100
3,3
5,0
100

7,4

37,2

9,6

100

2,1
0,1
4,4

0,6
0,1
4,1

2,1
0,2
4,1

100
100
100

Dolnośląskie i wielkopolskie wyraźnie przodowały wśród regionów Polski Zachodniej
jako miejsca lokalizacji kapitału zagranicznego (pewien wyjątek stanowiły inwestycje z
Dani, gdzie na czołowej pozycji uplasowało się zachodniopomorskie oraz ze Szwecji,
gdzie drugą pozycję zajęło lubuskie). Należy zatem stwierdzić, iż większa atrakcyjność
inwestycyjna województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego wyróżnia wyraźnie te
regiony spośród całej Polski Zachodniej. Pewien wpływ bliskości geograficznej wydaje
się mieć miejsce w przypadku duńskich BIZ lokowanych w zachodniopomorskim, ale nie
należy przeceniać jego oddziaływania w stosunku do relacji

Skandynawia-

zachodniopomorskie, na co wskazuje relatywnie niski udział tego województwa w
szwedzkim kapitale ulokowanym w Polsce. Jak pokazuje to tabela 7.11, w 2006 r.
struktura BIZ lokowanych w dolnośląskim, wielkopolskim i opolskim była wyraźnie
zdominowana przez kapitał niemiecki. W przypadku pozostałych regionów Polski
16

Przyjęto, że kapitał pochodzący z tych państw stanowi całość kapitału zagranicznego ulokowanego w

województwach w 2006 r.
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Zachodniej inwestycje przedsiębiorstw z Republiki Federalnej Niemiec również
odgrywały istotną rolę17, aczkolwiek na wyższych pozycjach znalazły się takie państwa
jak: Szwecja (lubuskie) oraz Dania (zachodniopomorskie).
Mając na uwadze brak wiarygodnej faktografii w zakresie powiązań gospodarczych o
charakterze międzyregionalnym poniżej zaprezentowano główne osie rozwojowe Polski
Zachodniej wskazujące na rzeczywiste i potencjalne relacje gospodarcze w określonych
układach przestrzennych.18 Wspomniane osie zostały wyodrębnione na podstawie
analizy mierników demograficznych, gospodarczych, powiązań komunikacyjnych, a
także kwerendy piśmiennictwa, w tym dokumentów strategicznych szczebla krajowego
(Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Krajowa Strategia Rozwoju
Regionalnego), „Programu dla Odry – 2006” oraz planów zagospodarowania
przestrzennego województw i strategii rozwoju województw.

Jak pokazują to dane GUS niemieckie inwestycje odgrywały znaczącą rolę we wszystkich poddanych
analizie regionach także w latach 2003-2005.
17

Osie rozwoju Polski Zachodniej zostały wytyczone na podstawie badania, którego wyniki zostały
zamieszczone w ekspertyzie Korf. T., Lisowiec G., Zaleski J., (2011), Strategiczne osie rozwoju na obszarze
zachodnich województw Polski ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia dostępności transportowej dla
rozwoju społeczno – gospodarczego, Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, WARR, Wrocław,
18
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Ryc. 7.6. Główne osie rozwoju Polski Zachodniej.

Źródło: Korf. T., Lisowiec G., Zaleski J., (2011), Strategiczne osie rozwoju na obszarze zachodnich województw
Polski ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia dostępności transportowej dla rozwoju społeczno –
gospodarczego, Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, WARR, Wrocław.

Można wyróżnić następują osie rozwojowe Polski Zachodniej [Korf, Lisowiec, Zaleski
2011]:


oś odrzańska- główna oś obejmująca- z wyjątkiem Poznania- większość
ośrodków rozwojowych Polski Zachodniej (Wrocław, Szczecin, Zieloną Górę,
Gorzów Wielkopolski). Łączy ona Polskę Zachodnią zarówno z północą przez
połączenia promowo – portowe, z południem poprzez układ autostrad czeskich, a
przede wszystkich z układem bipolarnym Kraków- konurbacja śląska.
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Charakteryzuje się największym potencjałem demograficznym (2 586 339
mieszkańców ośrodków miejskich)

i przestrzennym (największa ilość

podregionów NUTS-3). PKB per capita osi odrzańskiej kształtuje się na poziomie
34 308 zł PLN;


oś wschód – zachód korytarza autostradowego A-2- oś spajająca środkowe i
północe obszary Polski Zachodniej przede wszystkim z Berlinem i węzłami
rozwoju Europy Zachodniej, a także z Warszawą, Polską Wschodnią oraz
Białorusią i Rosją. Oś ta charakteryzuje się drugą najwyższą wartością PKB per
capita spośród wszystkich osi Polski Zachodniej (34 707PLN);



oś wschód – zachód korytarza autostradowego A-4 - oś łącząca południową
część Polski Zachodniej zarówno z obszarem Śląska i metropolii Krakowskiej,
Polski Wschodniej i Ukrainy, jak również z ośrodkami rozwoju zlokalizowanymi
w Europie Zachodniej. Oś ta charakteryzuje się najwyższą wartością PKB per
capita wśród wszystkich osi Polski Zachodniej (35 904 PLN)- przede wszystkim
ze względu na fakt, iż obejmuje ona Wrocław i podregion legnicko-głogowski;



oś sudecka- będąca osią współpracy z regionami czeskimi m.in. w zakresie
turystyki -z dużym potencjałem w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego (PKB per
capita 22 535 PLN) ;



oś wybrzeża bałtyckiego- będąca osią współpracy równoleżnikowej w kierunku
Słupska i Gdańska na wschód oraz w kierunku Rostoku i niemieckich
miejscowości wypoczynkowych wybrzeża Bałtyku (PKB per capita 25 622 PLN);



łącznik północno-wschodni- obejmujący podregiony koniński, kaliski i
wrocławski (50%) i odznaczający się trzecią najwyższą wartością PKB per capita
wśród wszystkich osi Polski Zachodniej (32 510 PLN).

Interesującym

uzupełnieniem

przeprowadzonego

przez

P.

powyższych

rozważań

Śleszyńskiego

[Śleszyński

są

rezultaty

2008]

badania

dotyczące

siły

potencjalnych ciążeń pomiędzy najważniejszymi aglomeracjami w Polsce i wybranymi
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metropoliami

zagranicznymi.19

W

tabeli

7.12

zostały

zamieszczone

wyniki

wspomnianego badania dla głównych ośrodków metropolitalnych Polski Zachodniej.
Tabela 7.12. Siły potencjalnych ciążeń pomiędzy najważniejszymi aglomeracjami w
Polsce Zachodniej i wybranymi miastami.
Poznań
Szczecin
Wrocław
Warszawa
Katowice
Kraków
Trójmiasto
Berlin
Praga

Poznań
8,5
19,7
18,4
21,1
4,6
9,2
45,4
9,5

Szczecin
8,5
3,3
5,5
5,9
1,4
5,3
126,0
5,2

Wrocław
19,7
3,3
15,5
56,7
9,0
3,8
29,1
19,2

Źródło: Śleszyński P., Ocena powiązań gospodarczych i kapitałowych między miastami, (w:) red. Saganowski
K, Zagrzejewska- Fiedorowicz M., Żuber P., Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju 2008-2033, Tom I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Można dostrzec, iż relatywnie silna potencjalna zależność łączy Wrocław i Poznań. Z
kolei w przypadku stolicy województwa dolnośląskiego i Szczecina rezultaty
przywołanego wyżej badania wskazują na stosunkowo słabą wzajemną grawitację
wynikającą m.in. z stosunkowo małej atrakcyjności Szczecina jako miejsca lokalizacji
kapitału, a przede wszystkim z problemów z krajową dostępnością tego miasta.
Potwierdza to bardzo silne ciążenie stolicy województwa zachodniopomorskiego w
kierunku Berlina. Stosunkowo słabsza zależność łączy Wrocław i Poznań z metropolią
berlińską.

19

Siła potencjalnych powiązań została obliczona na podstawie modelu grawitacji jako iloczyn liczby
mieszkańców podzielonej przez kwadrat odległości liniowej [Śleszyński 2008].
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8.

Rozwój handlu przygranicznego i usług

Istotną płaszczyzną analizy regionu przygranicznego jest badanie zachowania
konsumentów oraz form instytucjonalnych działalności usługowej rozwijającej się na
tego typu terytorium. Efektywne wykorzystanie możliwości zaspakajania potrzeb
konsumentów zamieszkujących po dwóch stronach granicy wpływa na przyspieszenie
rozwoju obszarów przygranicznych przyczyniając się do wzrostu zatrudnienia i
dochodów rozporządzalnych tamtejszej ludności. Mając na uwadze powyższe w
niniejszej części skoncentrowano się na relacjach w zakresie usług (w tym handlu)
pomiędzy przygranicznymi obszarami Polski i Niemiec- jako dominującymi stosunkami
tego typu na zachodniej granicy kraju.20
Handel i świadczenie innych usług na pograniczu polsko-niemieckim istnieje już od
kilkudziesięciu lat. Dopiero jednak transformacja polityczno-gospodarcza na przełomie
lat 80 i 90 XX wieku mająca miejsce w krajach Europy Środkowo-wschodniej stała się
znaczącym impulsem nadającym nową, silną dynamikę wymianie przygranicznej [Ciok
2004]. Zniesienie barier ekonomicznych, administracyjnych, wzrost aktywności
gospodarczej, możliwość swobodnego przekraczania granicy państwowej, istniejące
znaczące różnice cen po obu stronach granicy stały się istotnymi stymulatorami rozwoju
różnych form wymiany towarów i usług [Ciok 1999]. Prym zaczęły wieść powstające po
stronie polskiej targowiska i bazary. Początkowo tworzone były one żywiołowo przez
osoby fizyczne, następnie ich organizacją zaczęły zajmować się władze lokalne głównie
przez chęć pozyskania nowych źródeł dochodów budżetowych. Obecnie targowiska i
bazary zarządzane są przez spółki dbające o ich porządek [Ciok 2004].
W tabeli 8.1 zaprezentowano dane dotyczące 15 największych bazarów w Polsce w 1997
r.- reprezentującym okres dynamicznego rozwoju tej formy handlu jakim były lata 90.
XX w.

20

Niniejsza część opracowani powstała m.in. w oparciu o wyniki prac prowadzonych w ramach projektu:
Normal Business Restored: Reviving the Border Region Economy in a new era of devolved government.
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Tabela 8.1. Charakterystyka największych targowisk w Polce (1997).21
Udział klientów
Udział transakcji
Udział klientów
zagranicznych
dewizowych (%)
hurtowych (%)
(%)
Stadion X-lecia
1900
62
30
59
Tuszyn
1600
21
10
76
Głuchów
110
22
13
86
Rzgów
750
24
11
53
Białystok
550
80
20
29
Łęknica
250
91
84
0
Osinów Dolny
230
86
84
0
Cedynia
200
93
89
0
Słubice
150
93
88
0
Kostrzyn
150
94
88
0
Przemyśl
110
87
12
22
Gubin
80
92
86
0
Zgorzelec
70
79
67
0
Świnoujście
50
90
90
0
Cieszyn
45
86
83
3
Źródło: Malinowska E., Wyżnikiewicz B., (1998), Handel targowiskowy w 1997, Instytu Badań nad
Gospodarką Rynkową, Gdańsk za: [Ciok 1999].
Targowiska

Obroty (mln zł)

Targowiska zlokalizowane przy granicy z Niemcami odznaczały się relatywnie niższymi
obrotami niż pozostałe poddane analizie usytuowane w innych częściach kraju.
Wyróżniał je natomiast bardzo wysoki udział klientów zagranicznych rzędu 79-94%, a
także- co warte podkreślenia- wysoki udział obrotów dewizowych ułatwiających
transakcje handlowe. Ponadto warto dostrzec, iż dominował tu handel detaliczny w
przeciwieństwie do targowisk zlokalizowanych w innych częściach Polski, co również
miało swój wpływ na wielkość transakcji o charakterze dewizowym.
Na podstawie innego badania zrealizowanego przez wojewódzkie urzędy statystyczne
można stwierdzić, że w połowie lat 90. XX w. [Ciok 1999 i 2004]:


w przypadku obywateli niemieckich przekraczających granicę pieszo, aż 59%
wydatków przeznaczone było na towary nieżywnościowe (m.in. kosmetyki,
wyroby włókiennicze). Na drugiej pozycji uplasowały się towary żywnościowe
(około 39%, z czego połowa to wyroby tytoniowe), niewielką część stanowiły
wydatki związane z pobytem w Polsce (około 3%);

21

Kolorem zaznaczono targowiska zlokalizowane przy granicy z Niemcami.
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w przypadku niemieckich obywateli zmotoryzowanych około 45% całości
wydatków przeznaczone było na towary nieżywnościowe (w tym 19% na zakup
paliwa), 37% na koszty związane z pobytem w Polsce (opłaty za hotele, naprawy
samochodowe, pomoc rodzinom w Polsce). 18% ogółu wydatków zostało
przeznaczone na towary żywnościowe (głównie wyroby tytoniowe, cukiernicze,
mięso i wyroby z mięsa);



46,7% zmotoryzowanych obywateli niemieckich przybywało głównie z
miejscowości odległych poniżej 20 km od granicy państwowe. 40% od 21km do
100km. Pozostała część przybywała do Polski z miejsc bardziej odległych.
Wyjątkiem było tu przejście w Zgorzelcu (dzisiejsze województwo dolnośląskie),
gdzie większość Niemców przybywała z miejscowości położonych ponad 100 km
od granicy na relatywnie dłuższy pobyt. W przypadku przejść w województwie
lubuskim Niemcy przekraczający granicę przybywali z pobliskich miejscowości z
reguły na 1-2 dni.

Wraz z upływem czasu zaczęto obserwować spadek dynamiki handlu przygranicznego
realizowanego w formie targowisk, co wynika m.in. z następujących czynników [Ciok
1999 i 2004]:


wzrostu różnych form opodatkowania (m.in. podatku VAT, akcyzy);



zmiany w przepisach celnych (przed przystąpieniem Polski do UE);



budowy dużych centrów handlowych wzdłuż granicy po niemieckiej stronie;



częstych promocji cenowych u niemieckich sprzedawców;



agresywnej reklamie niemieckich towarów;



usprawnień komunikacyjnych zorientowanych na polskich klientów;



interwencji samorządów niemieckich mające na celu utrudnienie działalności
polskim handlowcom w strefie przygranicznej;

22



negatywnej postawy niemieckich handlowców [Kowalczyk i Nawrocki 2004];



wyludnianie się obszarów przygranicznych po niemieckiej stronie granicy.22

Niekorzystne procesy depopulacyjne zachodzące we wschodnich landach Niemiec mogą w dłuższej

perspektywie czasowej oddziaływać niekorzystnie na rozwój handlu i usług przygranicznych.
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Należy przypuszczać, że większość z powyższych czynników miała swój wkład we
wzrost znaczenia sklepów jako formy organizacyjnej polskiego handlu przygranicznego
(tabela 8.2). Powstające placówki handlowe stanowiły swoistą odpowiedź na działania
niemieckich kupców i władz samorządowych mającą na celu podniesienie standardów
świadczonych usług. Wzrost znaczenia sklepów determinowany był także przez: proces
bogacenia się polskich obywateli oraz mieszkańców landów wschodnich, co z kolei
wpływało na zmianę ich preferencji oraz upodobań; rosnącą zamożność polskich
handlowców umożliwiającą im inwestowanie w rozwój swojej działalności; zagraniczne
inwestycje bezpośrednie (m.in. hiper- i super markety) dokonywane przez
przedsiębiorstwa międzynarodowe.
Tabela 8.2. Sklepy oraz stałe i sezonowe targowiska w powiatach graniczących z
Niemcami (1995-2003).
Powiat gorzowski

Powiat słubicki

Powiat krośnieński

Powiat żarski

Powiat gryfiński

Powiat policki

Powiat m.Świnoujście

Powiat zgorzelecki

Sklepy
Stałe
i
sezonowe
targowiska
Sklepy
Stałe
i
sezonowe
targowiska
Sklepy
Stałe
i
sezonowe
targowiska
Sklepy
Stałe
i
sezonowe
targowiska
Sklepy
Stałe
i
sezonowe
targowiska
Sklepy
Stałe
i
sezonowe
targowiska
Sklepy
Stałe
i
sezonowe
targowiska
Sklepy
Stałe
i
sezonowe
targowiska

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
435
527
565
604
573
529
638
632
610
3
410

4
586

4
625

5
654

4
657

12
615

12
727

7
723

8
685

4
606

5
735

5
767

5
822

5
777

5
732

5
850

5
840

5
855

15
1130

15
1306

15
1407

12
1453

10
1375

10
1266

19
1396

15
1379

14
1293

11
619

10
791

12
826

11
882

11
863

12
842

9
827

14
767

12
795

13
414

13
577

13
580

13
638

13
619

14
590

15
570

18
562

17
585

12
470

12
693

13
701

13
762

15
749

14
710

14
742

13
733

10
743

213
827

399
1250

189
1364

207
1427

206
1311

222
1254

202
1278

136
1224

382
1219

15

12

11

10

8

8

9

9

10

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

Ważnym czynnikiem mogącym wpływać na ograniczenie skali zakupów obywateli
niemieckich, o którym warto wspomnieć oddzielnie jest stopniowe wyrównywanie się
cen po obu stronach granicy. Wynika ono m.in. z relatywnie większej realnej dynamiki
wzrostu produktywności czynnika pracy oraz PKB w Polsce w porównaniu z Niemcami.
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To z kolei znajduje odzwierciedlenie w postępującej zamożności polskich obywateli i
związanym z tym wzroście reprezentowanego przez nich popytu. Niebagatelny wpływ
odgrywa tu także fakt braku barier handlowych między krajami członkowskimi UE
umożliwiający swobodą cyrkulację towarów i usług, a tym samym zmniejszanie się
różnić cenowych. Należy jednakże podkreślić, iż w przypadku wielu dóbr ciągle
występują znaczące różnice między cenami obowiązującymi po dwóch stronach granicy
polsko-niemieckiej dające asumpt do handlu przygranicznego. Warto także zaznaczyć,
że część towarów niemieckich odznacza się niższym poziomem cen niż w Polsce (np.
alkohole, niektóre słodycze), co wskazuje na możliwość utrzymywania się wymiany
przygranicznej w dwóch kierunkach. W celu zobrazowania powyższego faktu w tabeli
8.3 ujęto ceny wybranych produktów i usług w Polsce i Niemczech (na podstawie cen w
polsko-niemieckim euroregionie Nysa).
Tabela 8.3. Ceny wybranych towarów i usług w 2010 r. w Polsce i w Niemczech
(euro) oraz ich dynamika.
Strona polska
2006=100

Strona niemiecka
Cena
2006=100

Towar/usługa

Jednostka miary

Chleb mieszany pszennożytni

500g

0 .52

154.0

0 .91

118.2

1kg

1 .54

121.4

7 .27

-

1kg

3 .28

109.7

6 .66

105.4

1 szt.

0 .12

141.2

0 .16

133.3

1l

0 .43

123.9

0 .69

111.3

700 ml

18 .23

107.8

10 .16

97.4

500ml

0 .73

114.4

0 .59

109.3

1l
1kg

1 .31
1 .27

113.3
101.4

1 .14
1 .21

152.0
100.8

1 para

42 .03

134.6

53 .69

112.6

400g

1 .13

-

1 .17

104.2

Kurczę
patroszone,
świeże
Mięso
wieprzowe
z
kością- schab środkowy
Jaja kurze, świeże
Mleko
krowie
o
zawartości
2-2,5%
tłuszczu
Whisky
Piwo
pełne
jasne,
butelkowane
„Coca-Cola”
Banany
Półbuty
męskie
całoroczne
Proszek do prania
Benzyna
bezołowiowa,
98-oktanowa
Hamburger
Mycie
mechaniczne
nadwozia
samochodu
osobowego

Cena

1l

1 .22

113.3

1 .54

109.2

1szt.

1 .16

129.0

2 .49

108.7

-

3 .75

106.7

6 .69

-

Strzyżenie zwykłe włosów
głowy
męskiej
(bez
mycia)

-

3 .75

126.5

14 .91

114.7

Skrócenie spódnicy lub
spodni

za 1 parę

3 .29

122.0

11 .34

-

Źródło: Ceny w Euroregionie Nysa, (2010), Statistical Office in Wrocław Czech Statistical Office, Regional
Office Liberec, Statistical Office of Saxony in Kamenz
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Warto także wspomnieć o ciągle znaczących różnicach w sile nabywczej wynagrodzeń
pomiędzy niemieckimi i polskimi regionami przygranicznymi (tabela 8.4). W połączeniu
z faktem, iż pewne grupy polskich towarów i usług (m.in. ekologicznej żywności, usług
stomatologicznych) oceniane są wysoko przez zachodnich sąsiadów Polski, czynnik
większej siły nabywczej wydaje się przemawiać za dalszym zainteresowaniem
niemieckich konsumentów polskimi towarami i świadczonymi usługami.
Tabela 8.4. Siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2009
r. w województwie dolnośląskim oraz Saksonii (wybrane produkty).
Towar
Chleb mieszany pszennożytni
Mleko krowie o zawartości
2-2,5% tłuszczu
Mięso wieprzowe z kościąschab środkowy
Banany
Proszek do prania
Benzyna bezołowiowa, 95oktanowa
Półbuty damskie
mydło

Jednostka miary

Dolnośląskie

Saksonia

500g

1562

2735

1l

1872

3607

1kg

248

374

1kg
400g

641
718

2057
2127

1l

700

1717

1 para
100g

19
1615

52
5531

Źródło: Ceny w Euroregionie Nysa ,Statistical Office in Wrocław Czech Statistical Office, Regional Office
Liberec, Statistical Office of Saxony in Kamenz, 2010.

Mając na uwadze powyższe rozważania, należy także wspomnieć o innym czynniku
mogącym oddziaływać na natężenie handlu przygranicznego jakim jest kurs walutowy
między euro a polskim złotym. Immanentną cechą gospodarki rynkowej poddanej
procesowi konwergencji w stosunku do zamożniejszych krajów jest umacnianie się w
długim okresie wartości jej waluty względem walut innych, bogatszych państw.
Aprecjacja złotego oddziałuje na zmniejszenie atrakcyjności polskich towarów i usług
poprzez wzrost ich ceny wyrażonej w euro. Jak pokazują to dane Narodowego Banku
Polskiego w latach 2000-2010 mieliśmy do czynienia ze stosunkowo dużymi wahaniami
kursu złotego względem euro, aczkolwiek należy zauważyć, że po 2004 r. obserwowane
było umacnianie się wartości polskiej waluty (tabela 8.5) negatywnie oddziałujące na
konkurencyjność cenową polskich sprzedawców przygranicznych. Dopiero w roku
kryzysowym 2009, ze względu na panujące perturbacje na rynkach finansowych, polska
waluta uległa deprecjacji w stosunku do euro. W kolejnych latach, przy założeniu
stabilizacji sytuacji w gospodarce światowej, należy spodziewać się dalszej aprecjacji
złotego, a co za tym idzie pogarszania się sytuacji polskich sprzedawców
funkcjonujących w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. Oddziaływanie kursu
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walutowego na handel przygraniczny zniknie w momencie przystąpienia Polski do
strefy euro.
Tabela 8.5. Kurs EUR/PLN w latach 2010-2020.
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Średnioroczny kurs w PLN
4,0110
3,6685
3,8557
4,3978
4,5340
4,0252
3,8951
3,7829
3,5166
4,3273
3,9946

2000=100
100,0
91,4
96,1
109,6
113,0
100,4
97,1
94,3
87,7
107,9
99,6

Źródło: Narodowy Bank Polski.

W kontekście powyższych rozważań-dotyczących w dużej mierze okresu dynamicznego
rozwoju handlu i usług przygranicznych w latach 90.- warto skoncentrować się na
analizie działalności handlowej w polsko-niemieckim regionie przygranicznym w
ostatnich latach. Ze względu na fakt, iż po wstąpieniu Polski do UE wiele opracowań, w
tym Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczy głównie zewnętrznej granicy UE z takimi
krajami jak Ukraina, czy też Białoruś, kolejna cześć analizy obejmuje dostępne dane
statystyczne na poziomie powiatów oraz gmin województw bezpośrednio graniczących
z Republiką Federalną Niemiec (dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego).
Sklepy wg form organizacyjnych
W pierwszej kolejności skoncentrowano się na analizie sklepów- także pod kątem ich
różnych form organizacyjnych- zlokalizowanych w powiatach i gminach23 dzielących
granice z Niemcami, a także w innych jednostkach terytorialnych danego województwa,
w celu stworzenia odpowiedniego punktu odniesienia.

Ze względu na ograniczenia objętościowe oraz przez wzgląd na większą transparentność wywodu
zestawienie tabelaryczne danych dotyczących form organizacyjnych oraz dane na poziomie gmin
zaprezentowane zostały w załączniku.
23
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Ryc. 8.1. Ilość sklepów przypadająca na 10 000 mieszkańców24 w powiatach
województwa dolnośląskiego w 2009 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

W

województwie

dolnośląskim

największą

ilością

sklepów

(hipermarketów,

supermarketów, domów handlowych i towarowych) w odniesieniu do liczby ludności
charakteryzują

się

powiaty:

Legnica

(największy

ośrodek

miejski

Legnicko-

Głogowskiego Okręgu Miedziowego oraz podregionu odznaczającego się wysokim
poziomem przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto), lubański oraz zgorzelecki.
Jak można dostrzec, powiat zgorzelecki graniczy bezpośrednio z Niemcami, natomiast
powiat lubański znajduje się w stosunkowej bliskości tego kraju, a na jego terytorium
zlokalizowany jest Świeradów Zdrój- jedno z głównych uzdrowisk województwa. Należy
zwrócić uwagę, że dla powiatów graniczących z Czechami (poza lubańskim) wartości
analizowanego wskaźnika są relatywnie niższe. Sugeruje to, że w przypadku rozwoju
powiatów zgorzeleckiego oraz lubańskiego stosunkowo dużą rolę odgrywa popyt na
polskie towary i usługi generowany przez niemieckich konsumentów odznaczających się
wyższą siłą nabywczą swoich zarobków w porównaniu do czeskich klientów. Teza o
istotnej roli handlu przygranicznego wydaje się być potwierdzona przez dane na
poziomie NUTS-5, gdzie dominują gminy bezpośrednio graniczące z Niemcami. Należy
podkreślić, że powyższe dane nie obejmują małych sklepów, których uwzględnienie, z
dużym prawdopodobieństwem, jeszcze w większym stopniu ukazałyby znaczenie
24

Pod pojęciem sklepy rozumie się tu: hipermarkety, supermarkety, domy towarowe i domy handlowe
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transgranicznej działalności handlowej w powiatach i gminach dzielących granicę z
zachodnim sąsiadem Polski.
Ryc. 8.2. Ilość sklepów przypadająca na 10 000 mieszkańców w powiatach
województwa lubuskiego w 2009 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Trzy spośród 4 powiatów graniczących z Niemcami 3 (słubicki, krośnieński i żarski)
charakteryzują się relatywnie wysoką liczbą sklepów w przeliczeniu na 10000
mieszkańców ustępując tylko kilku innym powiatom- w tym dwóm głównym miastom
regionu: Zielonej Górze i Gorzowowi Wielkopolskiemu. Podobnie, jak w przypadku
województwa dolnośląskiego wskazuje to na względnie duże znaczenie handlu
przygranicznego,

który

wymaga

odpowiednio

rozbudowanej

infrastruktury

instytucjonalnej w postaci różnych form organizacyjnych sklepów. Szczególnie wyróżnia
się pod tym względem powiat słubicki, co w dużym stopniu determinowane jest
graniczeniem tej jednostki terytorialnej z niemieckim miastem Frankfurt nad Odrą. W
przypadku powiatu żarskiego istotnym czynnikiem wpływającym na wartość
rozpatrywanego wskaźnika jest fakt, iż przez powiat ten przebiega ważny szlak
komunikacyjny o znaczeniu międzynarodowym.

Analiza prowadzona na poziomie

poszczególnych gmin wskazuje, że jednostki terytorialne przylegające bezpośrednio do
granicy z Niemcami odznaczają się w większości przypadków relatywnie dużą liczbą
sklepów na 10 000 mieszkańców (wyróżniają się tu głównie: Łęknica, Brody, Słubice
oraz Kostrzyn nad Odrą). Można zatem skonstatować, iż na poziomie badania
zdezagregowanym do poszczególnych gmin uwidacznia się wyraźne oddziaływanie
położenia przygranicznego jako czynnika stymulującego rozwój regionu poprzez wzrost
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popytu konsumpcyjnego, oddziaływanie, które może nie być do końca uchwycone na
wyższym poziomie agregacji danych.
Ryc. 8.3. Ilość sklepów przypadająca na 10 000 mieszkańców w powiatach
województwa zachodniopomorskiego w 2009 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Wpływ położenia przygranicznego na wielkość handlu mierzoną liczbą sklepów na
10 000 ludności wydaje się mieć mniejsze znaczenie w przypadku województwa
zachodniopomorskiego. Tylko jeden z powiatów przylegających do granicy z Niemcami
(Świnoujście) wyróżnia się spośród wszystkich powiatów regionu pod względem
wartości badanego miernika. Pozostałe dwa odznaczają się relatywnie niską ilością
sklepów w odniesieniu do liczby mieszkańców. Należy podkreślić, iż Świnoujście
zajmuje stosunkowo niewielką część linii granicznej pomiędzy województwem
zachodniopomorskim a Niemcami, aczkolwiek powiat ten ma szczególny charakter
wynikający m.in. z nadmorskiego usytuowania (cel turystyczny), funkcji portowej oraz
połączeń promowych ze Skandynawią. Analiza danych na poziomie gmin nie pozwala
sformułować

jednoznacznych

wniosków,

co

do

oddziaływania

położenia

przygranicznego. Niskie wartości badanego wskaźnika (za wyjątkiem Świnoujścia) mogą
wynikać w dużej mierze z faktu, że region ten graniczy z Meklemburgiąnajbiedniejszym spośród trzech landów graniczących z Polską, który charakteryzuje się
najwyższą stopą bezrobocia.
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Targowiska stałe i sezonowe
Mając na uwadze szczególne znaczenie targowisk w handlu przygranicznym w niniejszej
części szczególna uwaga został poświęcona tej formie organizacyjnej wymiany.
Uwzględniono dwa mierniki (liczba stałych i sezonowych targowisk na 10000
mieszkańców oraz

powierzchnia

targowisk stałych na

10000 mieszkańców)

rozpatrywane zarówno na poziomie powiatów, jak i gmin.25
Ryc. 8.4. Ilość stałych i sezonowych targowisk przypadająca na 10 000
mieszkańców w powiatach województwa dolnośląskiego w 2009 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Spośród powiatów przygranicznych (pogranicze polsko-czeskie i polsko-niemieckie)
najwięcej targowisk na 10 000 mieszkańców zlokalizowanych jest w powiecie kłodzkim
i jeleniogórskim (pogranicze polsko-czeskie). Są to obszary o charakterze wybitnie
turystycznym, gdzie ogromną rolę odgrywa handel przygraniczny oraz sprzedaż
różnego typu pamiątek w sąsiedztwie atrakcji turystycznych. Obok niewielkich sklepów
sprzedaż ta odbywa się głównie na targowiskach i straganach, funkcjonujących często
jako obiekty sezonowe.

Ze względu na ograniczenia objętościowe oraz przez wzgląd na większą transparentność wywodu
zestawienie tabelaryczne danych dotyczących form organizacyjnych oraz dane na poziomie gmin
zaprezentowane zostały w załączniku.
25
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Ryc. 8.5. Powierzchnia targowisk stałych na 10 000 mieszkańców [m2] w powiatach
województwa dolnośląskiego w 2009 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Oprócz wspomnianych wyżej powiatów przygranicznych dużym odsetkiem targowisk
charakteryzuje się także miasto Wrocław oraz powiaty położone na północ od stolicy
województwa – powiat trzebnicki, milicki i wołoski. Obszar ten związany jest z dobrze
rozwiniętą działalnością rolniczą (sady, ogrody, produkcja płodów rolnych) oraz
licznymi stawami hodowlanymi. Może to tłumaczyć wyższą niż w innych regionach
województwa liczbę stałych i sezonowych targowisk, na których odbywa się sprzedaż
wyprodukowanych na terenie powiatów trzebnickiego i milickiego płodów rolnych.
Targowiska te zlokalizowane są często w bezpośrednim sąsiedztwie sadów, ogrodów i
stawów hodowlanych. W przypadku powiatu zgorzeleckiego, graniczącego z Niemcami,
nie mamy do czynienia z wyróżniającą się liczbą stałych i sezonowych targowisk.
Porównując liczbę targowisk z liczbą sklepów na terenie tego powiatu, należy zauważyć,
że pod względem ilości sklepów przypadających na 10 000 mieszkańców, powiat
zgorzelecki plasuje się na drugiej pozycji w województwie, natomiast liczba targowisk
kształtuje się na poziomie średnim. Można wysunąć tezę, że kupujący zza zachodniej
granicy wolą dokonywać zakupów w sklepach niż w obiektach typu targowiska, co
wiąże się z wyższą kulturą handlową, charakterystyczną dla państw Europy zachodniej.
Brak szczególnego wpływu przygranicznego położenia na liczbę targowisk znajduje
potwierdzenie w analizie zdezagregowanej do poziomu gmin (NUTS-5), gdzie jednostki
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bezpośrednio graniczące z Niemcami nie odznaczają się wyższym poziomem wartości
analizowanego wskaźnika w stosunku do pozostałych gmin powiatu zgorzeleckiego.
Analiza targowisk stałych przeprowadzona na podstawie wielkości ich powierzchni
pozwala stwierdzić, że w niektórych regionach charakteryzujących się stosunkowo małą
liczbą targowisk wielkość powierzchni przeznaczonej na ten rodzaj handlu w
odniesieniu do liczby ludności wyróżnia się na tle całego regionu. Innymi słowy
występuje tu mała liczba targowisk, aczkolwiek charakteryzują się one stosunkowo dużą
powierzchnią użytkową (np. powiaty głogowski, oleśnicki, oławski, dzierżoniowski i
świdnicki). Obserwuje się także odwrotną zależność tzn. w danym regionie występuje
duża liczba targowisk, ale o stosunkowo niewielkiej powierzchni lub są to małe
targowiska sezonowe (np. powiaty jeleniogórski i złotoryjski). Należy podkreślić, że
wielkość powierzchni targowiskowej w przygranicznym powiecie zgorzeleckim nie
wyróżnia tego regionu na tle pozostałych jednostek terytorialnych NUTS-4
województwa dolnośląskiego. W przypadku gmin analiza powierzchni targowisk stałych
nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, że jednostki położone w bezpośrednim
sąsiedztwie pasa granicznego wyróżniają się spośród pozostałych gmin powiatu
zgorzeleckiego (wyjątek stanowi tu gmina wiejska Bogatynia).
Ryc. 8.6. Ilość stałych i sezonowych targowisk przypadająca na 10 000
mieszkańców w powiatach województwa lubuskiego w 2009 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
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Ryc. 8.7. Powierzchnia targowisk stałych na 10 000 mieszkańców [m2] w powiatach
województwa lubuskiego w 2009 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

W przypadku województwa lubuskiego największa liczba targowisk przypadających na
10 000 mieszkańców występuje w powiatach położonych wzdłuż drogi ekspresowej S3,
łączącej Dolny Śląsk z Pomorzem Zachodnim oraz usytuowanych w obrębie lubuskiego
obszaru winnego – miasto Zielona Góra, powiaty zielonogórski, świebodziński i
międzyrzecki, a także miasto Gorzów Wielkopolski. W przypadku powiatów
graniczących z Niemcami – żarskiego, krośnieńskiego, słubickiego i gorzowskiego,
jedynie w powiecie słubickim obserwować można stosunkowo dużą liczbę targowisk
przypadających na 10 000 mieszkańców. Można tłumaczyć to faktem, że na terenie
powiatu zlokalizowane są duże przejścia graniczne Słubice – Frankfurt nad Odrą oraz
Świecko, gdzie rozwija się handel przygraniczny. W powiecie tym obserwuje się także
stosunkowo wysoką gęstość zaludnienia w porównaniu z innymi jednostkami NUTS-4
województwa, a to pociąga za sobą konieczność tworzenia różnego typu form
organizacyjnych

handlu,

pozwalających

zaspokoić

potrzeby

ludności.

Wpływ

bezpośredniego graniczenia z Niemcami jest zauważalny tylko w przypadku wybranych
gmin przygranicznych powiatów słubickiego oraz żarskiego.
W województwie lubuskim obserwuje się podobną prawidłowość jak w województwie
dolnośląskim, tzn. w niektórych regionach charakteryzujących się stosunkowo małą
liczbą targowisk wielkość powierzchni przeznaczonej na ten rodzaj handlu w
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odniesieniu do liczby ludności wyróżnia się na tle całego regionu (np. powiaty żarski i
krośnieński). Obserwuje się także odwrotną zależność tzn. w danym regionie występuje
duża liczba targowisk, ale o stosunkowo niewielkiej powierzchni lub są to małe
targowiska sezonowe (np. powiaty zielonogórski i świebodziński). Należy podkreślić, że
przygraniczne powiaty (gorzowski, słubicki, krośnieński i żarski) nie są jedynymi
jednostkami wyróżniającymi się na tle całego województwa lubuskiego pod względem
wielkości powierzchni targowiskowej w stosunku do liczby ludności. W przypadku gmin
analiza powierzchni targowisk stałych w odniesieniu do liczby ludności wskazuje, iż
jednostki położone bezpośrednio przy granicy posiadają obiekty targowiskowe o dużej
powierzchni wyróżniającej je spośród innych gmin powiatów przygranicznych (np.
Łęknica, gdzie zlokalizowane jest jedno z największych targowisk w Polsce, największe
w Polsce zachodniej).
Ryc. 8.8. Ilość stałych i sezonowych targowisk przypadająca na 10 000
mieszkańców w powiatach województwa zachodniopomorskiego w 2009 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Województwo zachodniopomorskie ze względu na swoje nadmorskie położenie ma
szczególny charakter. Duża liczba targowisk sezonowych zlokalizowanych w powiatach
położonych bezpośrednio nad Bałtykiem sprawia, że jednostki te charakteryzują się
największą ilością targowisk przypadających na 10 tys, mieszkańców. Jednak specyfika
tych obiektów (małe sezonowe targowiska funkcjonujące tylko klika miesięcy w roku,
zorientowane wyłącznie na wakacyjnych turystów i sprzedające lokalne pamiątki)
wypacza ich znaczenie, jako formy handlu w innych powiatach województwa
zachodniopomorskiego.
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Ryc. 8.9. Powierzchnia targowisk stałych na 10 000 mieszkańców [m2] w powiatach
województwa zachodniopomorskiego w 2009 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Po eliminacji z analizy powiatów przybrzeżnych wzrasta znaczenie jednostek
graniczących z Niemcami. Najwyższa wartość wskaźnika dla powiatów przygranicznych
notowana jest w przypadku Świnoujścia. Jego specyfika, zarówno jako kurortu
nadmorskiego, jak i miasta przygranicznego z funkcjonującym dużym przejściem
granicznym, sprawia, że na 10 000 mieszkańców przypada tu około 106 targowisk. W
Świnoujściu od dawna dynamicznie rozwija się handel przygraniczny prowadzony na
stałych lub sezonowych targowiskach zlokalizowanych wzdłuż drogi prowadzącej do
przejścia granicznego (przy czym liczba targowisk sezonowych zdecydowanie
przewyższa liczbę targowisk stałych; 433:2). Podobnie, jak w innych miejscowościach
nadmorskich można zanotować tu liczne placówki handlowe specjalizujące się w
zaspokajaniu potrzeb turystów i nastawione na sprzedaż lokalnych pamiątek. Pozostałe
powiaty przygraniczne – gryfiński i policki - nie wyróżniają się tak wysoką liczbą
targowisk w stosunku do liczby mieszkańców, jednak w porównaniu z innymi
jednostkami województwa (z pominięciem powiatów przybrzeżnych) charakteryzują
się relatywnie wysoką wartością rozpatrywanego wskaźnika. W przypadku analizy na
poziomie gmin, nie obserwuje się wyraźnie większej liczby targowisk w jednostkach
położonych bezpośrednio przy granicy. Jedynym wyjątkiem jest tutaj Świnoujście.
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Analiza powierzchni targowisk stałych w odniesieniu do liczby ludności pozwala
stwierdzić, że powiaty położone bezpośrednio przy granicy z Niemcami26 znacząco
wyróżniają

się

na

tle

pozostałych

jednostek

NUTS-4

województwa

zachodniopomorskiego. W przypadku powiatu polickiego wysoką powierzchnię
targowisk przypadającą na 10 tys. mieszkańców można tłumaczyć m.in. bliskim
położeniem miasta Szczecina i rolą „zaplecza” zaopatrzeniowego (produkty rolne), jaką
dla tego miasta pełni wspomniany powiat. Powiat policki charakteryzuje się stosunkowo
niską liczbą ludności, co dodatkowo determinuje wysoką wartość analizowanego
wskaźnika. Poza tym na jego terytorium nie jest zlokalizowane żadne znaczące przejście
graniczne, które stymulowałoby rozwój handlu przygranicznego. Przejścia takie (o
relatywnie dużym znaczeniu w skali województwa) znajdują się natomiast w powiecie
gryfińskim (Kołbaskowo, Krajnik Dolny). Mimo, że są to terminale o charakterze
wybitnie tranzytowym (brak dużych jednostek osadniczych po obu stronach granicy)
obserwuje się ich wpływ na intensyfikację handlu przygranicznego nie zlokalizowanego
w pasie gmin przygranicznych, ale rozkładającego się na obszar całego powiatu.
Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku województwa lubuskiego, gdzie największe
powierzchniowo obiekty zlokalizowane są w dużych przygranicznych miastach (Gubin,
Słubice, Kostrzyn nad Odrą).
Podsumowanie
Na podstawie zaprezentowanej w niniejszej części opracowania analizy, można
sformułować następujące konkluzje:


handel i inne usługi przygraniczne stanowią czynnik stymulujący rozwój
gospodarczy polsko-niemieckiego obszaru przygranicznego. Ograniczają one
negatywne efekty procesu transformacji gospodarczej

przyczyniając się do

wzrostu zatrudnienia, poprawy warunków życia mieszkańców oraz sytuacji
budżetowej samorządów. Przygraniczna działalność handlowo – usługowa jest
charakterystyczną cechą pogranicza polsko-niemieckiego od kilkudziesięciu lat,
aczkolwiek jej intensyfikacja nastąpiła dopiero na przełomie lat 80. i 90. XX
wieku, kiedy to rozpoczęła się polityczno-gospodarcza transformacja w krajach
Z wyjątkiem miasta Świnoujście- ze względu na nie uwzględnienie w analizie powierzchni targowisk
sezonowych, które zdecydowanie tutaj dominują.
26
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Europy Środkowowschodniej. To z kolei dało impuls dla integracji tych państw z
Unią Europejską poprzez stopniową liberalizację przepływu dóbr, usług i
czynników produkcji;


w latach 90. XX w., kiedy to wzrastało natężenie wymiany przygranicznej między
polską i Niemcami, główną formą handlu stały się powstające po stronie polskiej
bazary i targowiska. Z upływem czasu nastąpił proces ich ewolucji w kierunku
uwzględniania w większym stopniu potrzeb i wymagań klientów zagranicznych
dotyczących m.in. warunków, w jakich mogą oni nabywać towary i usługi.
Niezorganizowane stoiska handlowe, niespełniające często podstawowych
wymogów sanitarnych zostały zastąpione

zaplanowanymi,

zgodnymi

z

wymogami higieny oraz nastawionymi na komfort i wygodę klientów
targowiskami;


charakterystycznymi cechami bazarów i targowisk powstających w polskoniemieckim pasie przygranicznym- wyróżniającymi je na tle innych tego typu
jednostek w Polsce- były, poza wysokim odsetkiem klientów zagranicznych,
zdecydowana przewaga detalicznej formy handlu oraz wysoki udział obrotów
dewizowych ułatwiających wymianę i redukujących koszty transakcyjne;



wraz

z

upływem

czasu

zaobserwowano

spadek

dynamiki

handlu

przygranicznego realizowanego w formie targowisk, co było m.in. wynikiem:
budowy dużych centrów handlowych po niemieckiej stronie granicy, licznych
promocji organizowanych przez niemieckich sprzedawców, intensywnej akcji
reklamowej

niemieckich

towarów,

usprawnień

komunikacyjnych

zorientowanych na polskich klientów, działań samorządów niemieckich oraz
negatywnego nastawienia niemieckich handlowców.27 W związku z powyższym
należy zauważyć, iż siła oddziaływania różnic cenowych jako jednego z głównych
czynników zachęcających niemieckich konsumentów do dokonywania zakupów
po stronie polskiej zaczęła być do pewnego stopnia ograniczana poprzez

27

Swoją rolę wydaje się odgrywać też proces wyludniania się wschodnich landów Niemiec. W dłuższej
perspektywie czasowej niekorzystne procesy depopulacyjne po niemieckiej stronie granicy mogą oddziaływać
negatywnie na rozwój handlu i usług przygranicznych.
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inicjatywy samych przedsiębiorców niemieckich oraz niemieckich władz
samorządowych. Powyższe działania miały na celu nie tylko zatrzymanie u siebie
rodzimych klientów, lecz także przyciąganie coraz większej liczby polskich
konsumentów skuszonych m.in. wyższą jakością niemieckich produktów, czy też
lepszą polityką marketingową. Można zatem skonstatować, iż z upływem czasu
cenowa przewaga konkurencyjna polskich sprzedawców i usługodawców zaczęła
stymulować rozwój pozacenowych czynników konkurencyjności po stronie
niemieckich handlowców przyczyniając się tym samym do rozwoju handlu oraz
poprawy jego jakości i efektywności w całym polsko-niemieckim regionie
przygranicznym. Należy przypuszczać, że zarysowany wyżej proces miał swój
wkład we wzrost znaczenia sklepów jako formy organizacyjnej polskiego handlu
przygranicznego, o czym poniżej;


wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym Polski, a także w wyniku liberalizacji
przepływu dóbr i usług postępuje proces wyrównywania się cen po obu stronach
granicy. To z kolei stanowi czynnik wpływający na zmniejszanie atrakcyjności
polskich dóbr i usług. Trzeba jednakże zaznaczyć, iż ciągle w przypadku wielu
grup towarów oraz usług polscy sprzedawcy pozostają znacznie bardziej
konkurencyjni niż firmy niemieckie. Istnieją także produkty (np. słodycze i
alkohole), gdzie przewaga cenowa leży po stronie niemieckich kupców. Mając na
uwadze

powyższe

można

stwierdzić,

iż mimo postępującego procesu

upodabniania się cen, różnice cenowe ciągle występują i będą występować
jeszcze długo stymulując handel i usługi przygraniczne zarówno po stronie
polskiej, jak i niemieckiej badanego regionu;


innym czynnikiem, który ogranicza konkurencyjność polskich towarów i usług
jest postępująca aprecjacja złotego względem euro (z wyjątkiem perturbacji na
rynku walutowym związanych z kryzysem finansowym w 2009 r.). Powoduje
ona, że ceny polskich produktów i usług wyrażone w euro wzrastają. W dłuższej
perspektywie czasowej, przy założeniu stabilizacji sytuacji w gospodarce
globalnej, należy spodziewać się dalszej aprecjacji złotego, a co za tym idzie
pogarszania się sytuacji polskich sprzedawców i usługodawców funkcjonujących
w polsko-niemieckim pasie przygranicznym. Oddziaływanie kursu walutowego
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na handel przygraniczny zniknie w momencie przystąpienia Polski do strefy
euro;


pomimo zarysowanych wyżej procesów wyrównywania się cen oraz aprecjacji
polskiej waluty względem euro ciągle mają miejsce znaczące różnice w sile
nabywczej

wynagrodzeń

pomiędzy

niemieckimi

i

polskimi

regionami

przygranicznymi. W połączeniu z faktem, iż pewne grupy polskich towarów i
usług (m.in. ekologicznej żywności, usług stomatologicznych) oceniane są
wysoko przez zachodnich sąsiadów Polski, czynnik większej siły nabywczej
wydaje się przemawiać za dalszym zainteresowaniem niemieckich konsumentów
przygranicznych polskimi towarami i świadczonymi usługami. Podobnie wysoka
jakość wielu niemieckich produktów stanowi istotną zachętę dla polskich
klientów;


analiza dostępnych aktualnych danych statystycznych pozwala stwierdzić, iż po
20 latach transformacji ustrojowej wymiana realizowana na pograniczu polskoniemieckim jest ciągle czynnikiem wyróżniającym ten region;



badanie zdezagregowane do poziomu gmin i powiatów wskazuje na relatywnie
zintensyfikowaną działalność handlową w wielu jednostkach terytorialnych
przylegających do zachodniej granicy Polski. Skala wymiany przygranicznej
uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Należy wymienić tu walory turystyczne
(np. miasto Świnoujście), bliskość większych miast niemieckich (jak np. w
przypadku powiatu słubickiego graniczącego z Frankfurtem nad Odrą, czy też
powiatu zgorzeleckiego graniczącego z Gorlitz), położenie przy ważnych trasach
komunikacyjnych (np. powiat żarski, powiat słubicki, powita gryfiński), poziom
skomunikowania, ilość i historyczne znaczenie przejść granicznych (różnice
pomiędzy powiatami województwa lubuskiego, np. powiat słubicki a powiatami
zachodniopomorskiego, np. powiat policki);



w okresie transformacji gospodarczej nastąpił wzrost znaczenia sklepów (z
wyraźnym prymatem supermarketów), jako formy instytucjonalnej handlu
przygranicznego w Polsce Zachodniej. Mimo powyższej tendencji targowiska
odgrywają nadal znaczącą rolę w wymianie przygranicznej, choć należy
przypuszczać, iż będzie postępowała stopniowa ich marginalizacja. Wzrost
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istotności sklepów wynika m.in. z: procesu bogacenia się polskich obywateli oraz
mieszkańców landów wschodnich, co z kolei wpływa na zmianę ich preferencji
oraz upodobań; postępującej konkurencji o charakterze pozacenowym po
niemieckiej stronie granicy wymuszającej na polskich kupcach podnoszenie
standardów świadczonych usług; rosnącej zamożności polskich handlowców
umożliwiającej im inwestowanie w rozwój swojej działalności; zagranicznych
inwestycji

bezpośrednich

dokonywanych

przez

przedsiębiorstwa

międzynarodowe. Można zatem stwierdzić, iż mamy do czynienia z pozytywną
transformacją handlu na pograniczu polsko-niemieckim nadającą mu walor
większej konkurencyjności i przyczyniającą się do wzrostu jego jakości i
efektywności poprzez profesjonalizację działalności kupieckiej. To z kolei
implikuje korzyści bezpośrednie dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu
przygranicznego w postaci utrzymywania na zadawalającym poziomie popytu
generowanego przez klientów zagranicznych. Nie bez znaczenia są także profity o
charakterze pośrednim takie jak możliwość wykorzystania wolnych zasobów,
przy wsparciu ze strony władz samorządowych, dla rozwoju innych gałęzi
działalności gospodarczej (jak np. turystyka). Ma to na celu nie dopuszczenie do
sytuacji monokulturowego – opartego wyłącznie na bazarowym handlu
przygranicznym - rozwoju poszczególnych jednostek terytorialnych. Taki model
rozwoju w sytuacji postępującego procesu wyrównywania się cen mógłby mieć
katastrofalne skutki dla obszarów przygranicznych;


dalsza profesjonalizacja analizowanej w niniejszej części działalności handlowej
będzie sprzyjała dynamizacji procesu integracji całego polsko-niemieckiego
regionu przygranicznego.
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9.

Rozwój przedsiębiorczości w obszarze przygranicznym

Zapoczątkowana w Polsce na przełomie lat 80. i 90 XX w. transformacja politycznogospodarcza

stworzyła

przedsiębiorczości.

podwaliny

Jednocześnie

dla

dynamicznego

stopniowa

rozwoju

liberalizacja

różnych

barier

form

handlowych,

kapitałowych oraz ograniczeń w zakresie przepływu siły roboczej umożliwiła
rozszerzenie rynków zbytu, kooperację z firmami zagranicznymi na różnych etapach
łańcucha tworzenia wartości, a także przyczyniła się do wzrost konkurencji. W
kontekście powyższego warto postawić pytanie, czy obszar transgraniczny jako swoiste
„laboratorium integracji” [Asher 2004 za: Jańczak 2008] wyróżnia się na tle innych
regionów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości- ze szczególnym uwzględnieniem
działalności produkcyjnej Podobnie jak w części poświęconej handlowi i innym usługom
przygranicznym

badaniem objęte zostanie pogranicze polsko-niemieckie28, jako

zasadniczy obszar tego typu w Polsce Zachodniej.29
Analiza literatury przedmiotu [Ciok 2004; Ciok S. et al. 2008; Radek 2007] pozwala
stwierdzić, iż badany obszar przygraniczny odznacza się relatywnie wysokim poziomem
zróżnicowania w zakresie stanu zagospodarowania zarówno rozpatrując dwie strony
(polską i niemiecką) osobno, jak i w relacji do siebie. W północnej części regionu
(województwo zachodniopomorskie oraz Meklemburgia) stan zagospodarowania po
polskiej stronie jest lepszy niż po niemieckiej. Wynika to w dużej mierze z faktu
lokalizacji w tej części Polski miasta Szczecina będącego silnym ośrodkiem
gospodarczym i naukowym w pasie przygranicznym. Poza tym województwo
zachodniopomorskie

charakteryzuje

się

stosunkowo

wysokim

poziomem

uprzemysłowienia (m.in. przemysł stoczniowy, chemiczny, maszynowy, spożywczy).
Dużą rolę odgrywa tu intensywne zagospodarowanie dla celów rekreacyjnych pasa
wybrzeża. W części środkowej polsko - niemieckiego regionu przygranicznego
(województwo lubuskie oraz Brandenburgia) lepiej zagospodarowany jest obszar po
stronie niemieckiej. Odnotowuje się tu silne oddziaływanie metropolii berlińskiej, a
Delimitacja pogranicza określona została przez dostępność danych (poziom gmin i powiatów dzielących
granicę z Republiką Federalną Niemiec).
28

Niniejsza część opracowani powstała m.in. w oparciu o wyniki prac prowadzonych w ramach projektu:
Normal Business Restored: Reviving the Border Region Economy in a new era of devolved government.
29

79

WYKORZYSTANIE PRZYGRANICZNEGO POŁOŻENIA ZACHODNICH WOJEWÓDZTW POLSKI
DLA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

także zlokalizowane są tu stosunkowo duże ośrodki przemysłowe (Cottbus,
Eisenhűttenstadt,). W przypadku części południowej polsko-niemieckiego regionu
przygranicznego (województwo dolnośląskie oraz Saksonia) mamy do czynienia z
stosunkowo wyrównanym poziomem zagospodarowania. Po stronie niemieckiej,
wschodnia

część

Saksonii

charakteryzuje

się

względnie

wysokim poziomem

uprzemysłowienia. Na terytorium województwa dolnośląskiego znajduje się kompleks
górniczo-energetyczny Bogatynia-Turoszów oraz dobrze zagospodarowany dla celów
turystyczno-wypoczynkowych i uzdrowiskowych obszar Sudetów [Radek 2007].

Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzona została analiza następujących
danych statystycznych dla powiatów (2009 r.) i niemieckich regionów NUTS-3 (2007r.)
usytuowanych przy granicy polsko – niemieckiej30:


liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 10 tys. mieszkańców



podmioty gospodarcze wg klas wielkości;



podmioty gospodarcze wg sekcji PKD;



produkcja przemysłowa per capita.

Badanie wykazało31, iż większość spośród polskich powiatów (NUTS-4) graniczących z
Niemcami charakteryzuje się

stosunkowo wysokim (na tle ich macierzystych

województw) poziomem przedsiębiorczości, aczkolwiek w przeważającej części są to
małe kilkuosobowe lub nawet jednoosobowe przedsiębiorstwa handlowe i usługowe, a
nie produkcyjne. W przypadku niemieckich regionów NUTS-3 graniczących z Polską
poziom przedsiębiorczości nie wyróżnia się na tle ich macierzystych landów, a dla dużej
części jednostek jest stosunkowo niski. Niemieckie regiony przygraniczne odznaczają
się-podobnie jak polskie- dużym udziałem małych przedsiębiorstw prowadzących
działalność usługową. Powyższe fakty pokazują, że po polskiej stronie granicy mamy do
czynienia z silniejszym oddziaływaniem przygranicznej specyfiki regionu na poziom
przedsiębiorczości niż w przypadku części niemieckiej, co determinowane jest w dużej
mierze ciągle wysoką konkurencyjnością cenową wielu polskich branż usługowych, w
tym handlu.
30

Poziom dezagregacji danych został zdeterminowany przez ich dostępność.

Ze względu na ograniczenia objętościowe opracowania w niniejszej części zostały zaprezentowane
wartości wybranych indykatorów.
31
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Ryc. 9.1-9.3. Liczba podmiotów gospodarczych przypadająca na 10 tys. mieszkańców
w powiatach (2009 r.) i niemieckich regionach NUTS-3 usytuowanych przy granicy
polsko – niemieckiej (2007 r.).

Meklemburgia - zachodniopomorskie

Branderburgia - lubuskie
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Saksonia– dolnośląskie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS oraz Statistisches Bundesamt Deutschland
(Regionaldatenbank).

Przygraniczna lokalizacja nie wydaje się stymulować działalności produkcyjnej
przemysłu na terenach, które wcześniej (przed rozpoczęciem się transformacji
ustrojowej) nie pełniły funkcji regionów przemysłowych. Powyższa konstatacja
potwierdzana jest przez rezultaty analizy produkcji przemysłowej w odniesieniu do
liczby ludności. Wysokie wartości tego wskaźnika (w odniesieniu do macierzystych
landów/województw) dotyczą tych regionów, które cechują się stosunkowo długimi
tradycjami w zakresie produkcji przemysłowej. Po stronie polskiej należy wspomnieć tu
o powiecie polickim (przemysł chemiczny), powiecie zgorzeleckim (przemysł
wydobywczy), czy też powiecie żarskim (główne gałęzie przemysłu - drzewny, szklarski,
elektroniczny i chemiczny). W przypadku strony niemieckiej relatywnie wysokim
poziomem produkcji przemysłowej odznaczają się takie obszary jak: Uckermark
(rozwinięty przemysł chemiczny i papierowy, przetwórstwo drewna), Oder-Spree
(miasta: Fürstenwalde/Spree- obecnie główne centrum przemysłowe w regionie:
przemysł oponiarski, przemysł metalowy i budowlany; Eisenhüttenstadt- nazwa miasta
oznacza w języku niemieckim "Miasto Huty Żelaza"), czyli również tradycyjnie silne
ośrodki przemysłowe.
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Ryc. 9.4- 9.6. Produkcja przemysłowa (obroty sektora przemysłowego)32 per capita
w powiatach (2009 r.) i niemieckich regionach NUTS-3 usytuowanych przy granicy
polsko – niemieckiej (2007 r.).

Meklemburgia - zachodniopomorskie

Branderburgia - lubuskie

32

W przypadku niemieckich regionów NUTS-3.
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Saksonia – dolnośląskie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS oraz Statistisches Bundesamt Deutschland
(Regionaldatenbank).

W celu analizy tendencji mających miejsce w badanych regionach przygranicznych w
zakresie rozwoju przedsiębiorczości i przemysłu w tabeli 9.1 zaprezentowano
relatywne zmiany wartości wybranych mierników.
Tabela 9.1. Zmiana liczby podmiotów gospodarczych oraz produkcji przemysłowej
per capita w polskich powiatach graniczących z Republiką Federalną Niemiec (%).
podmioty
produkcja
małe i średnie
gospodarcze
przemysłowa
przedsiębiorstwa
(1995per capita
(2002-2009)
2009)
(2002-2008)
Lubuskie
Powiat gorzowski
Powiat słubicki
Powiat krośnieński
Powiat żarski
Zachodniopomorskie
Powiat gryfiński
Powiat policki
Powiat m.Świnoujście
Dolnośląskie
Powiat zgorzelecki
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

58.3
117.2
81.3
78.0
60.4
102.3
91.6
143.9
52.0
83.8
91.5

6.1
24.3
11.6
-3.1
-0.6
10.2
11.7
31.5
6.5
7.4
11.2

79.5
73.2
-1.8
76.6
73.5
85.5
:
108.0
152.9
122.5
33.1
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Tabela 9.2. Zmiana struktury sektorowej podmiotów gospodarczych w latach 19952009 (pkt. proc.)
Usługi
Rolnictw
Budowni Usługi
Handel i
Przemysł
nierynko
o
ctwo
rynkowe naprawy
we
Lubuskie
1.1
Powiat gorzowski
-3.0
Powiat słubicki
1.8
Powiat krośnieński
2.6
Powiat żarski
2.0
Zachodniopomorskie
-0.4
Powiat gryfiński
-0.2
Powiat policki
0.2
Powiat m.Świnoujście
-0.3
Dolnośląskie
0.5
Powiat zgorzelecki
-0.2
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

-2.9
-3.9
-1.0
-4.4
-2.3
-2.0
0.3
-1.5
0.1
-4.2
-2.7

2.4
4.6
4.3
3.4
2.7
2.1
7.2
0.9
3.3
1.7
2.2

-6.7
-5.1
-11.1
-6.6
-8.6
-6.0
-14.2
-8.2
-8.3
-3.1
-8.1

-15.7
-12.7
-17.4
-22.2
-20.4
-14.3
-16.5
-21.6
-18.6
-14.3
-21.0

6.1
7.3
6.0
5.0
6.3
6.4
6.9
8.7
5.2
5.0
8.8

W zdecydowanej większości powiatów graniczących z Niemcami nastąpił wyraźnie
większy procentowy wzrost liczby przedsiębiorstw w porównaniu do ich macierzystych
województw. W przypadku małych i średnich firm, będących niezwykle ważną formą
organizacyjną pozwalającą w elastyczny sposób wykorzystywać przygraniczną
lokalizację, relatywny wzrost- wyższy niż w macierzystych województwach- wystąpił
tylko w połowie powiatów przylegających do granicy z Niemcami. Z kolei,
wyróżniającymi się pod względem wzrostu produkcji przemysłowe per capita były tylko
powiaty województwa zachodniopomorskiego: powiat policki charakteryzujący
tradycyjnie wysokim poziomem uprzemysłowienia (głównie w zakresie

się

przemysłu

chemicznego) oraz powiat m. Świnoujście (z rozwijającą się gospodarką morską).
Szczególną pozycję przygranicznych powiatów województwa zachodniopomorskiego w
zakresie wzrostu produkcji przemysłowej potwierdzają także dane dotyczące struktury
sektorowej przedsiębiorstw (tabela 9.2), gdzie- w przeciwieństwie do pozostałych
powiatów przygranicznych - mamy do czynienia ze wzrostem badanego udziału (m.
Świnoujście, powiat gryfiński). Na uwagę zasługuje spadek udziału podmiotów
działających w sekcji handlu (w większości powiatów przygranicznych postępujący w
szybszym tempie niż w ich macierzystych województwach), wskazujący na wzrost
znaczenia wymiany o charakterze przygranicznym realizowanej w formie wielko
powierzchniowych placówek handlowych, takich jak hiper i supermarkety. W
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przypadku większości niemieckich powiatów graniczących z Polską nie odnotowano w
latach 1999-2007 większego wzrostu obrotów sektora przemysłowego per capita niż
miało to miejsce w ich macierzystych landach.
Tabela 9.3. Zmiana obrotów sektora przemysłowego per capita w niemieckich
regionach NUTS-3 graniczących z Polską w latach 1999-2007 (%).
Region
Brandenburg
Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt
Barnim, Landkreis
Märkisch-Oderland, Landkreis
Oder-Spree, Landkreis
Spree-Neiße, Landkreis
Uckermark, Landkreis
Mecklenburg-Vorpommern
Ostvorpommern, Kreis
Uecker-Randow, Kreis
Sachsen
Görlitz, Kreisfreie Stadt
Źródło: Statistisches Bundesamt Deutschland (Regionaldatenbank)

58,8
16,9
20,4
30,0
63,8
46,0
61,2
113,6
26,8
116,1
113,0
98,0

Reasumując, analiza działalności gospodarczej przeprowadzona w ujęciu dynamicznym
nie pozwala sformułować wniosku o oddziaływaniu przygranicznej lokalizacji na
dynamizację

produkcji

przemysłowej

zarówno

w

tradycyjnych

regionach

przemysłowych (np. powiat zgorzelecki), jak i w pozostałych przygranicznych
jednostkach terytorialnych. Powyższy stan rzeczy może być tłumaczony stosunkową
bliskością dużych ośrodków metropolitalnych stanowiących silne centra gospodarcze
(jak np. Berlin, Wrocław czy Poznań), które m.in. dzięki efektom aglomeracji przyciągają
inwestycje o charakterze produkcyjnym.
Podsumowanie


Stopniowe zmniejszanie się różnic cenowych po obu stronach polskoniemieckiego

obszaru

przygranicznego,

a

także

niekorzystne

procesy

depopulacyjne implikują konieczność skoncentrowania się na umacnianiu innych
form działalności gospodarczej niż handel przygraniczny;


większość spośród polskich powiatów graniczących z Republiką Federalną
Niemiec charakteryzuje się stosunkowo wysokim (na tle ich macierzystych
województw) poziomem przedsiębiorczości, aczkolwiek w dużej mierze są to
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małe kilkuosobowe lub nawet jednoosobowe firmy handlowe i usługowe, a nie
produkcyjne. W przypadku niemieckich regionów NUTS-3 graniczących z Polską
poziom przedsiębiorczości nie wyróżnia się na tle ich macierzystych landów, a
dla dużej części jednostek terytorialnych jest stosunkowo niski. Niemieckie
regiony przygraniczne odznaczają się-podobnie jak polskie- dużym udziałem
małych przedsiębiorstw prowadzących działalność usługową. Powyższe fakty
pokazują, że po polskiej stronie granicy mamy do czynienia z silniejszym
oddziaływaniem przygranicznej specyfiki regionu na poziom przedsiębiorczości
niż w przypadku części niemieckiej, co determinowane jest w dużej mierze ciągle
wysoką konkurencyjnością cenową wielu polskich usług oraz towarów;


przygraniczna lokalizacja nie wydaje się stymulować działalności produkcyjnej
przemysłu na terenach, które wcześniej (przed rozpoczęciem się transformacji
ustrojowej) nie pełniły funkcji regionów przemysłowych. Powyższa konstatacja
potwierdzana jest przez rezultaty analizy produkcji przemysłowej w odniesieniu
do liczby ludności. Wysokie wartości tego wskaźnika (w odniesieniu do
macierzystych landów/województw) dotyczą tych regionów, które cechują się
stosunkowo długimi tradycjami w zakresie produkcji przemysłowej;



także analiza działalności gospodarczej przeprowadzona w ujęciu dynamicznym
nie pozwala sformułować wniosku oddziaływaniu przygranicznej lokalizacji na
dynamizację produkcji przemysłowej zarówno w tradycyjnych regionach
przemysłowych (np. powiat zgorzelecki), jak i w pozostałych przygranicznych
jednostkach terytorialnych;



otwarcie granic, liberalizacja przepływu towarów, usług oraz czynników
produkcji po przystąpieniu Polski do UE, związany z akcesją napływ znaczących
środków finansowych w ramach polityki spójności, zinstytucjonalizowana
współpraca w ramach euroregionów oraz specjalne strefy ekonomiczne tworzą
korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w polsko-niemieckim regionie
przygranicznym, aczkolwiek nie gwarantują go. Istotną rolę odgrywa tu sama
konkurencyjność firm funkcjonujących na obszarze przygranicznym oraz ich
zdolność do kooperowania z przygranicznymi partnerami z Niemiec, która
pozostaje ciągle na stosunkowo niskim poziomie.
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IV. Centra rozwoju w otoczeniu Polski Zachodniej i ich oddziaływanie
10.

Berlin i jego oddziaływanie na zachodnie tereny Polski

Polityka Berlina wobec terenów sąsiednich budowana jest konsekwentnie od momentu
zjednoczenia Niemiec i obalenia muru dzielącego miasto Berlin na dwa niezależne byty.
Od lat 90. XX w. budowana jest pozycja stołecznego regionu Berlina w oparciu o
programy federalne np.: Aufbau Ost, jak również w wyniku prowadzenia polityki
regionalnej – samodzielnie i w ścisłej współpracy z Krajem Związkowym
Brandenburgia, którego terytorium otacza stolicę Niemiec.
W układzie razem rozpatrywanych obszarów Niemiec i Polski Berlin zajmuje miejsce
centralne tworząc relacje z ważnymi ośrodkami rozwoju. Odległość od Szczecina jest
podobna do dystansu, jaki dzieli Berlin od Lipska. Wrocław znajduje się w podobnej
odległości od Berlina jak Kassel, Poznań jak Hanower, Warszawa jak Kolonia. Te niemal
bliźniacze połączenia stwarzają Berlinowi dodatkową szansę na budowanie swojej
pozycji gospodarczej w Europie, mimo, że swego rodzaju petryfikacji uległy powiązania
gospodarcze wykreowane podczas prosperity zachodniej części RFN, od Hamburga,
przez zagłębie Ruhry do Stuttgartu i Monachium.
Berlin, miasto o najwyższych wskaźnikach tolerancji, talentu i technologii w Niemczech
musi przełamać utrwalany przez lata porządek powiązań funkcjonalnych i czyni to
poprzez wsparcie programów federalnych oraz przeorientowanie swojej polityki na
wschód, w pierwszym rzędzie w kierunku zachodnich województw Polski (ryc. 10.1.).
Berlin w swej Strategii33 wskazuje swoje położenie geograficzne, jako podstawę do
formułowania kierunków działań. W strategii – wytycznych kierunkowych stwierdza
się, że: należy pogłębiać kooperację z regionami tzw. Partnerstwa Odra (por pkt. 14.) w
dążeniu do wykorzystania szans gospodarczych.

Należy nasilać się kooperację i

intensyfikować proces poprawy dostępności transportowej.

Das Leitbild der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg, Senatskanzlei Berlin & Staatskanzlei
Brandenburg
33
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Efektem między innymi tych, tak sformułowanych kierunków jest realizacja koncepcji
organizacji transportu kolejowego, drogowego i lotniczego w Berlinie i jego
bezpośrednim otoczeniu. Wyróżnić należy tutaj szczególnie koncepcję integracji trzech
paneuropejskich korytarzy transportowych: II Berlin - Warszawa – Mińsk - Moskwa, III
Berlin/Drezno – Wrocław – Lwów – Kijów, i IV Berlin, Praga, Budapeszt, Bukareszt,
Istambuł, oraz zaprojektowanie wydajnego i przepustowego węzła kolejowego
pełniącego funkcję zwrotnicy dla Europy Środkowej i zarządzającego przepływami
północ - południe, wschód - zachód.

Wyróżnić należy także decyzje o budowie

międzynarodowego portu lotniczego BBI, którego lokalizacja na południowy – wschód
od miasta wynika z analizy potencjalnego popytu mieszkańców Polski Zachodniej.
Ryc. 10.1. Zachodnioeuropejski rdzeń rozwoju gospodarczego i obszary peryferyjne.
Berlin, jako węzeł nowego obszaru rozwoju społeczno – gospodarczego Europy.

Źródło: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung.

Nowy port lotniczy docelowo obejmować będzie powierzchnię 1470 ha, czyli około
2000 boisk piłkarskich. W fazie początkowej, planowanej na dzień otwarcia portu
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wiosną 2012 r., port obsłuży około 25 mln. pasażerów rocznie. Terminal ten będzie
stopniowo rozbudowywany i docelowo uzyska możliwość obsługi około 40 mln.
pasażerów rocznie. Znajdujące się w ofercie przewozowej połączenia lotnicze
obejmować będą kierunki wewnątrz kraju i Europy a także loty międzykontynentalne.
Podczas typowej godziny pracy portu lotniczego startować i lądować będzie około 6500
podróżnych.
Poza atrakcjami turystycznymi i zakupami w Berlinie, oferta Portu lotniczego będzie
głównym atraktorem oddziaływującym na obszar Polski Zachodniej. Stanowi także
potencjalnie możliwość rozdzielenia impulsów rozwoju przedsiębiorczości poprzez
oddziaływanie gospodarcze otoczenia Berlina.
Zniesienie ograniczeń w swobodzie podejmowania pracy przez obywateli polskich w
Niemczech z pewnością spowoduje zwiększenie napływu poszukujących pracy Polaków
do Berlina. Tym bardziej, że bliskość geograficzna umożliwia utrzymywanie kontaktów i
wahadłową

mobilność

zapotrzebowanie

na

pracowników.

wysoko

Zagrożeniem

wykwalifikowanych

może

inżynierów,

być

wzrastające

specjalistów

w

dziedzinach nowych technologii. Zagraża zatem sygnalizowany już w 2004r. odpływ
najzdolniejszych i najprężniejszych młodych ludzi. Tych, którzy potrzebni będą do
rozwiązywania naszych problemów rozwojowych Polski Zachodniej [Waszkiewicz
2004].
Wyzwaniem dla Polski Zachodniej jest wykorzystanie koncentracji kapitałowej siły w
Berlinie dla wzmocnienia swojej pozycji gospodarczej, naukowej i społecznej. Mimo
trwającego w Europie kryzysu ekonomicznego właśnie pod Berlinem przyspieszono
liczne inwestycje uruchamiane z tak zwanego pakietu koniunkturalnego. Dzięki tym
decyzjom modernizowana jest aktualnie linia kolejowa Berlin – Cottbus, będąca jednym
z elementów osi powiązań Polska – Niemcy.
„…Nadodrze skazane jest na pełnienie roli zwornika europejskiej konstrukcji (zapewne
nie jedynego). Trzeba więc widzieć, że albo zostanie ono w ten sposób wykorzystane
przez nas, dla naszych celów i na naszych warunkach, albo zrobią to inni bez nas, albo i
wbrew nam, dyktując swoje warunki i przeprowadzając własne cele. Dzięki naszym
zaniechaniom takie zagrożenie zdaje się być coraz bardziej realne…”[Waszkiewicz
2004]. Pisał w 2004 roku prof. Jan Waszkiewicz, pierwszy marszałek województwa
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dolnośląskiego. Dwa lata później, w kwietniu 2006 roku, obyła się konferencja inicjująca
przedsięwzięcie „Partnerstwo Odra” (por. pkt. 14), której celem było zintensyfikowanie
polsko - niemieckiej współpracy w regionie leżącym w sąsiedztwie granicy państwowej.
Inicjatywa ta adresowana jest do ośmiu regionów: czterech polskich województw dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, oraz czterech
krajów związkowych Niemiec- Berlina, Brandenburgii, Meklemburgii – Pomorza
Przedniego i Saksonii oraz dużych miast leżących na ich terytoriach. Regiony te tworzą
nieformalną sieć kooperacji, gdyż niepodpisane zostały żadne międzyregionalne czy też
międzypaństwowe dokumenty powołujące sieć współpracy. Jest to zatem inicjatywa
dobrowolna, oddolna i niewiążąca, lecz poprzez uczestnictwo w niej oficjalnych i
formalnych ciał jakimi są Urzędy Marszałkowskie Województw czy Ministerstwa Krajów
Związkowych

„Partnerstwo

Odra”

zyskuje

charakter

ponadregionalnego

niezarejestrowanego związku celowego o nieokreślonym statusie. Partnerstwo Odra
staje się zatem platformą gry geopolitycznej – instrumentem, który regiony Polski
Zachodniej powinny wykorzystać budując swoją przyszłość.

11.

Inne ważniejsze centra rozwoju i ich wpływ

Do ważnych zagranicznych centrów rozwoju w sąsiedztwie Polski Zachodniej, oprócz
Berlina, należy zaliczyć ośrodki stołeczne Pragi i Kopenhagi, oraz Drezno, Lipsk, Cottbus,
Rostock i Hradec Kralove oraz Malmoe poprzez Ystad i Trellenborg. Należy podkreślić,
że są to oddziaływania znacznie niższego rzędu niż Berlina, a także znacznie mniejsze w
stosunku do Warszawy i polskich ośrodków metropolitalnych. Zostaną one po kolei
omówione wraz ze wskazaniem ich obecnego i przyszłego znaczenia dla Polski
Zachodniej.

Praga
Stolica Republiki Czeskiej jest głównym ośrodkiem naukowym i kulturalnym kraju
pełniącym funkcje metropolii międzynarodowej. Jej powierzchnia to około 500 km², na
której zamieszkuje ponad 1,2 mln osób (z czego 72% w wieku produkcyjnym). Gęstość
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zaludnienia Pragi oscyluje w granicach 2,5 tys. osób/ km². Miasto jest ważnym
ośrodkiem

gospodarczym

charakteryzującym

się

zdywersyfikowaną

strukturą

przemysłu (m. in. funkcjonują tam takie branże: jak mechaniczna, elektroniczna,
elektrotechniczna, motoryzacyjna, chemiczna, odzieżowa, poligraficzna, szklarska, czy
też spożywcza). Niezwykle istotną rolę w gospodarce stolicy Czech odgrywają usługi w
tym turystyka. Praga stanowi ogniwo „metropolitalnego trójkąta” Berlin–Wiedeń–
Warszawa. Jej oddziaływanie na polskie regiony jest znacznie mniejsze niż 4milionowego Berlina i dotyczy przede wszystkim województwa dolnośląskiego. Wpływ
ten należy uznać za stosunkowo słaby w porównaniu do potencjału stolicy Czech. Można
pokusić się o stwierdzenie, iż relacje polskie regiony-Praga zaczynają odgrywać
drugorzędną rolę w stosunku do powiazań pomiędzy Pragą a wschodnioniemieckim
landem Saksonia. Podstawową przyczyną są priorytety polityczne Rządu Czech
preferowania otwierania się kraju na Zachód i Północ i Południe (Niemcy i Austria, oraz
ze zrozumiałych względów Słowacja), a w efekcie brak jakichkolwiek dobrych powiązań
komunikacyjnych między Pragą i Polską Zachodnią. Można nawet zauważyć, że czeska
sieć autostrad nie zamierza w najbliższych latach integrować się z polską siecią. W
efekcie wpływ Pragi na rozwój Polski Zachodniej jest minimalny i w przypadku poprawy
powiązań komunikacyjnych może być interesujący dla Dolnego Śląska

Kopenhaga
Stolicę Królestwa Danii zamieszkuje 626 tys. osób, aczkolwiek cały zespół miejski (tzw.
Wielka Kopenhaga) liczy 1.7 mln mieszkańców. Gęstość zaludnienia kształtuje się na
poziomie 5,6 tys. osób/km². Jest to miasto portowe, jeden z największych ośrodków
przemysłowych w kraju. Port Kopenhaga-Malmoe to drugi pod względem wielkości i
skali działalności port Skandynawii. Jest on największym centrum dystrybucji
samochodów osobowych w regionie morza bałtyckiego, a także czołowy port tej części
Europy pod względem liczby zawinięć statków wycieczkowych. Polska Zachodnia
skomunikowana jest ze stolicą Danii poprzez połączenia promowe ŚwinoujścieKopenhaga. Umożliwia to wzrost znaczenia relacji o charakterze turystycznym
pomiędzy zachodniopomorskim oraz Danią, a także stwarza przychylniejsze warunki dla
kontaktów biznesowych. Najważniejszym powiązaniem z Kopenhagą są regularne
połączenia lotnicze realizowane przez porty lotnicze Wrocław, Poznań i Szczecin.
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W efekcie Kopenhaga jako hub europejski jest ważną „bramą” do świata i Europy dla
Polski Zachodniej, a w pierwszej kolejności jest „bramą” do Skandynawii. Powiązania
bałtyckie i lotnicze z Kopenhagą czynią ten ośrodek miejski bardzo ważnym punktem w
strategii dywersyfikacji kierunków rozwojowych, które obecnie koncentrują się głównie
na tranzycie niemieckim.
Drezno
Stolica wschodnioniemieckiego landu Saksonia-najbogatszego kraju związkowego
graniczącego z Polską Zachodnią. Na terytorium Drezna (328,3 km² - 4 miejsce po
Berlinie, Hamburgu i Kolonii) zamieszkuje ponad 500 tys. mieszkańców (gęstość
zaludnienia: 1463 osoby na km²). Miasto jest ważnym ośrodkiem turystycznym oraz
węzłem komunikacyjnym z lotniskiem międzynarodowym. W rozwoju gospodarczym
Drezna ważną role pełnią również: produkcja maszyn i urządzeń, budowa samolotów i
pojazdów, przemysł drukarski, przemysł farmaceutyczny oraz przemysł spożywczy.
Stolica Saksonii jest nowoczesnym ośrodkiem najwyższych technologii (m.in. w zakresie
mikroelektroniki, techniki informacyjnej i komunikacyjnej, biotechnologii, badań i
produkcji nowych materiałów). Znaczenie Drezna jako stolicy Saksonii w pierwszej
kolejności jest dla Dolnego Śląska oraz w ograniczony sposób dla południowych części
województwa lubuskiego. Dobre połączenia autostradowe z tym ośrodkiem oraz
umieszczenie połączenia kolejowego Wrocław – Drezno na priorytetowej liście Komisji
Europejskiej w perspektywie 2014-2020 wskazuje, że będzie rosło znaczenie Drezna w
kontaktach gospodarczych i politycznych z województwami Polski Zachodniej.

Lipsk
Największe pod względem liczby ludności miasto Saksonii oraz drugie po Berlinie
najliczniejsze miasto wschodnich Niemiec (około 519 tys. mieszkańców; powierzchnia:
297,4 km²; gęstość zaludnienia: 1745 osób/km² ). Należy do aglomeracji Lipsk-Halle.
Dla rozwoju miasta istotne znaczenia mają przemysł maszynowy, środków transportu,
elektroniczny, chemiczny, poligraficzny i odzieżowy. Lipsk jest także ważnym centrum
handlu (odbywają się tu m.in. Targi Lipskie), ośrodkiem kultury i nauki. Lipsk pomimo
swojego potencjału ludnościowego nie odgrywa tak ważnego znaczenia dla Polski
Zachodniej pozostając w cieniu oddziaływań Berlina. Należy spodziewać się, że tak też
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pozostanie w okresie najbliższych 10 lat i nie będzie można odnotować jakiegoś
zauważanego dla Lipska oddziaływania na rozwój Polski Zachodniej.
Cottbus (Chociebuż)
Po Poczdamie, jest drugim co do wielkości miastem Brandenburgii i zarazem kulturalną
stolicą Dolnych Łużyc (liczba mieszkańców: ok. 100 tys.; powierzchnia 164,3 km²;
gęstość zaludnienia: 620 osób/km²). Jest głównym centrum na południu regionu,
okręgowym

centrum

rozwoju

(centrum

finansowe

oraz

targowo-kongresowe

Brandenburgii). Na jego terytorium zlokalizowany jest jedyny uniwersytet techniczny w
Brandenburgii. Miasto ma potencjał do pełnienia roli centrum usług, wiedzy i
administracji w południowej części tego kraju związkowego. Wśród głównych gałęzi
przemysłu można wymienić: włókienniczy, odzieżowy, materiałów budowlanych oraz
taboru kolejowego. Cottbus leżące w bezpośredniej bliskości granicy polskiej odgrywa
już obecnie zauważalną rolę w kontach z województwem lubuskim oraz ośrodkami
Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego i należy oczekiwać, że jego znaczenie będzie
dla Polski Zachodniej stopniowo rosło. Należy zauważyć, że strona niemiecka przykłada
wagę do rozwoju tego ośrodka również, jako ośrodka akademickiego i w tym obszarze
będzie to ważny partner dla ośrodków akademickich województwa lubuskiego.
Rostock
Największe miasto-zarówno pod względem liczby mieszkańców (ponad 201 tys. osób),
jak i powierzchni (181,44 km²) w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Jest trzecim
największym niemieckim portem morskim nad Morzem Bałtyckim. W wyniku
transformacji ustrojowej rola funkcjonujących w mieście przemysłu stoczniowego i
rybołówstwa została ograniczona. Wzrosło natomiast znaczenie usług związanych z
turystyką. Rostock pełni funkcję ważnego portu promowego w połączeniach z Danią,
Szwecją, Finlandią oraz Łotwą.

Niestety Rostock musi być widziany, jako główny

konkurent Szczecina w wypełnianiu funkcji głównego portu morskiego dla Berlina. W
ostatnich latach strona niemiecka i zaniechania po stronie polskiej w dużej mierze
wzmocniły pozycję Rostocku w stosunku do Szczecina. Tym niemniej Rostock nie będzie
konkurentem dla Szczecina w wypełnianiu funkcji ośrodka metropolitalnego dla
północno-wschodniej Meklemburgii, gdyż nie posiada do wypełniania takich funkcji
właściwego potencjału.
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Ystad i Trelleborg (Malmoe)
Ystad to miasto portowe usytuowane w południowej części Szwecji w krainie Skanii
liczące około 17 tys. mieszkańców. Stanowi ono istotne ogniwo transportowego systemu
Szwecji. Ystad tworzy bardzo ważny węzeł komunikacyjny łączący Skandynawię z
Europą Środkową i Południową oraz kraje bałtyckie z Europą Zachodnią. Polska
Zachodnia skomunikowana jest z Ystad poprzez połączenia promowe ze Świnoujścia
(istniejące od 1964 r.). Dąży się do wpisania morskiego połączenia promowego Szczecin
– Świnoujście - Ystad do unijnego programu "Autostrad Morskich". Drugim szwedzkim
miastem portowym, z którym Polska Zachodnia jest skomunikowana poprzez
połączenia promowe jest Trelleborg- miasto w południowej Szwecji (kraina Skanii)
liczące około 25,6 tys. mieszkańców, jeden z największych portów promowych,
przewozów ro-ro oraz przewozów intermodalnych w państwach skandynawskich,
bardzo ważny węzeł komunikacyjny łączący Skandynawię z państwami Europy
Centralnej. Ystad i Trelleborg pełnią rolę głównej gospodarczej „bramy” dla Polski
Zachodniej w kierunku Skandynawskim i należy się spodziewać utrzymania i
intensyfikacji tych funkcji. Kierunek połączeń morskich promowych na Skandynawię
powinien być traktowany priorytetowo, gdyż są to linie komunikacyjne z najbardziej
pro-innowacyjną części Europy. Preferowanie tego kierunku na podstawowe znaczenie
dla województwa zachodniopomorskiego i Szczecina. Jest ono również istotne dla
pozostałych województw Polski Zachodniej, jako ważne uzupełnienie dla transferu
towarów w stosunku do połączeń lotniczych.
Hradec Králové
Miasto w północnej części Republiki Czeskiej u zbiegu rzek Orlicy i Łaby. Powierzchnię
(ponad 105 km²) zamieszkuje około 94 tys. mieszkańców (gęstość zaludnienia: 892,5
osób/km²). Hradec Králové jest obok Pardubic głównym ośrodkiem usługowym,
przemysłowym, akademickim i kulturalnym regionu wschodnioczeskiego. Istotne
znaczenie dla rozwoju gospodarczego miasta mają: przemysł maszynowy, elektroniczny,
elektrotechniczny, chemiczny i spożywczy. Miasto pełni ważną funkcje komunikacyjną
jako węzeł drogowy i kolejowy. Ponieważ w relacjach z Czechami można zauważyć
stabilną tendencję wzrostową z wymianie handlowej i zacieśniającą się współpracę w
relacjach transgranicznych, należy zatem traktować Hradec Kralove oraz być może
Olomouc i Ostrawę jako ważne punktu dalszego rozwoju współpracy gospodarczej
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Polski Zachodniej z Czechami. Ośrodki te mogą pełnić funkcję zastępczą w stosunku do
Pragi

w

relacjach

gospodarczych

i

handlowych.

Dlatego

rozwój

powiązań

komunikacyjnych i wszelkich sieci współpracy między ośrodkami województw
dolnośląskiego i opolskiego i Hradcem Kralove i innymi miejskimi ośrodkami
północnych Czech należy uznać za ważną inwestycję na przyszłość dla całej Polski
Zachodniej.
Z racji otwartych rynków pracy i znaczącej emigracji zarobkowej, a także powiązań
komunikacyjnych lotniczych, należy na tej liście istotnych centrów rozwoju dla Polski
Zachodniej umieścić Londyn i Dublin rozumiane jako główne miejsce wyjazdów często
dobrze wykształconej i młodej grupy mieszkańców Polski Zachodniej. Niestety nie
można wskazać specjalnie innego charakteru tych powiązań. Innymi ważnymi
ośrodkami dla rozwoju Polski Zachodniej są Frankfurt nad Menem i Monachium oraz
Dusseldorf jako huby lotnicze Lufthansy posiadające regularne połączenia lotnicze z
Wrocławiem, Poznaniem i Szczecinem. Utrzymanie i rozwój tych połączeń powinno być
priorytetem, gdyż jest to bardzo ważny aspekt dla rozwoju poprzez BIZ (bezpośrednie
inwestycje zagraniczne) oraz zwiększa atrakcyjności Polski Zachodniej dla inwestorów
zagranicznych już operujących na jej terenie.

12.

Przeanalizowanie sytuacji i perspektyw miast bliźniaczych oraz
innych specyficznych miejsc izolowanych przez granice do wejścia
w życie układu z Schengen.

Proces liberalizacji przepływu towarów, czynników produkcji oraz do pewnego stopnia
usług uwieńczony akcesją Polski do UE, a zarazem otwierająca się droga do istotnego
wsparcia finansowego zmian strukturalnych zredefiniowały możliwości rozwoju
wszystkich regionów kraju. Ważnym wydarzeniem, choć o mniejszym znaczeniu dla
przemian społeczno-gospodarczych, było przystąpienie Polski w 2007 r. do układu z
Schengen. Likwidacja granic zniwelowała utrudnienia natury formalnej związane z
działalnością służb celnych generując jednocześnie psychologiczny efekt pełnoprawnej
partycypacji w strukturach UE. Wspomniane wyżej przemiany stały się udziałem
wszystkich regionów Polski. Nie ulega jednak wątpliwości, że dla części jednostek
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terytorialnych funkcjonowanie w ramach UE, a przede wszystkim strefy Schengen ma
charakter szczególny, gdyż przekłada się w sposób namacalny na codzienne życie ich
mieszkańców i może w szerszym zakresie determinować ich rozwój niż w przypadku
innych regionów. Należy wspomnieć tu w szczególności o takich obszarach
przygranicznych, jak:34


miasta bliźniacze- określane są w piśmiennictwie także jako podzielone –
definiowane są w kontekście zachodniej granicy Polski jako obszary, które
stanowiły przed II wojną światową jeden organizm miejski, a w wyniku
procesów geopolitycznych zostały podzielone na dwa odrębne miasta.
Powszechnie identyfikuje się trzy główne tego typu byty terytorialne
zlokalizowane na zachodniej granicy Polski: dolnośląski Zgorzelec wraz z jego
niemieckim odpowiednikiem Gorlitz, lubuskie Słubice wraz Frankfurtem nad
Odrą oraz Gubin z brandenburskim Guben.
 Słubice- miasto (16,5 tys. mieszkańców) w województwie lubuskim
graniczące z Republiką Federalną Niemiec. Do 1945 r. stanowiło
wschodnią dzielnicę Frankfurtu nad Odrą (ponad 60 tys. mieszkańców).
Zlokalizowane jest przy autostradzie A2 (odcinek w budowie) będącej
transeuropejskim szklakiem komunikacyjnym prowadzącym z Berlina do
Moskwy, a także przy węźle dróg pełniących istotne funkcje
komunikacyjne. Duże znaczenie w rozwoju Słubic odgrywa handel

Syntetyczna charakterystyka regionów powstała w oparciu o dokumenty strategiczne oraz literaturę
przedmiotu (m.in.: Dutkowski M., (2008), Zmiany funkcji i tendencji rozwojowych miast Polski PółnocnoZachodniej ze szczególnym uwzględnieniem roli Szczecin, (red.) Saganowski K, Zagrzejewska- Fiedorowicz
M., Żuber P., Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, Tom I,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa; Strategia Rozwoju Gminy Słubice na lata 2007-2013;
Billert A., Bollmann S., (2010), Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Słubice na lata 2010-2013, Słubice;
Strategia Rozwoju Miasta Gubina na lata 2006 – 2013; Plan Rozwoju Lokalnego Gminy GUBIN o statusie
miejskim na lata 2008-2013; Korzeń J., Komorowska E., Turakiewicz J., Borys T., (2005), Zaktualizowana
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Zgorzelec, Zgorzelec; Wspólna Strategia Rozwoju EuropaMiasto Zgorzelec-Gorlitz (2006), Zgorzelec-Poznań; Sztando A., (2004), Strategia Rozwoju Powiatu
Zgorzeleckiego na lata 2004-2014;Strategia Rozwoju Miasta Świnoujście; Lokalny program Rewitalizacji
Miasta Świnoujście 2010-2020; Strategia Rozwoju Portów Morskich do 2015 r.- realizacja oraz propozycje
przyszłych priorytetów, (2010), Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście; Szczecin dla Ciebiestrategia Rozwoju Szczecina 2025; Szczecin dla Ciebie. Aktualizacja strategii Rozwoju Szczecina. Diagnoza
społeczno-gospodarcza Szczecina pod kierownictwem D. Zarzeckiego (2011 r.); Strategia rozwoju
powiatu kłodzkiego na lata 2008-2015; Raport z ewaluacji strategii rozwoju powiatu kłodzkiego; Sztando
A., (2006), Strategia rozwoju gminy i miasta Bogatynia na lata 2006-2014; Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia).
34

99

WYKORZYSTANIE PRZYGRANICZNEGO POŁOŻENIA ZACHODNICH WOJEWÓDZTW POLSKI
DLA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

przygraniczny (wielko powierzchniowy i prowadzony na targowiskach),
a także usługi świadczone dla obywateli niemieckich. Miasto wyróżnia
się dużą koncentracją usług transportowych, a zlokalizowane na jego
terenie przejścia odznaczają się największym natężeniem ruchu na
granicy zachodniej. Słubice znajdują się na terytorium SłubickoKostrzyńskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Relacje na płaszczyźnie
komercyjnej pomiędzy dwoma bliźniaczymi miastami uzupełniane są
licznymi wspólnymi inicjatywami. Znamiennymi przykładami są:
placówka naukowo-badawcza Collegium Polonicum (utworzona przez
dwie partnerskie uczelnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu oraz Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad
Odrą), która daje możliwość integracji studentów z Niemiec i Polski, a
także innych państw; Plan Strukturalny dla Rozwoju Słubic i Frankfurtu
nad Odrą oraz program unijny Ogród Europejski 2003;
 Gubin- miasto (16,6 tys. mieszkańców) w województwie lubuskim
graniczące z niemieckim miastem Guben (ponad 19 tys. mieszkańców).
Od Berlina, Gubin oddalony jest o 120 km. Likwidacja w latach 90.
największych

zakładów

pracy

oraz

rozformowanie

garnizonu

wojskowego (15.000 żołnierzy) znacząco wpłynęły na pogorszenie się
sytuacji społeczno-gospodarczej Gubina. Nastąpiło także zmniejszenie się
dochodów mieszkańców uzyskiwanych z tytułu handlu i innych usług
przygranicznych stanowiących istotny element rozwoju miasta. Poprzez
utworzenie

podstrefy

ekonomicznej

Gubin

został

włączony

do

Kostrzyńsko- Słubickiej Strefy Ekonomicznej. Partnerstwo miast
bliźniaczych (Gubina i Guben) znalazło wyraz m.in. w takich inicjatywach
jak: koncepcja „Euromiasto Gubin-Guben” opierająca się na idei miasta
ponad granicami; wspólna koncepcja zagospodarowania; prezentacja
„Euromiasta Gubin-Guben” w formie ekspozycji na Światowej Wystawie
Expo 2000 w Hanowerze; wspólna oczyszczalnia ścieków Gubin-Guben;
polsko-niemiecka szkoła im. Marii i Piotra Curie w Guben; niemieckopolskie

Eurocentrum

w

Guben

wspierające

małe

i

średnie

przedsiębiorstwa, w podejmowaniu transgranicznych kooperacji;
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 Zgorzelec-

miasto

(31,6

tys.

mieszkańców)

w

województwie

dolnośląskim graniczące z Republiką Federalną Niemiec (do 1945 r. było
przedmieściami niemieckiego Gorlitz (55,6 tys. mieszkańców)). Wraz ze
Słubicami stanowi jedną z dwóch głównych bram z Polski do państw
Europy

Zachodniej.

Zlokalizowany

jest

przy

ważnym

szlaku

komunikacyjnym jakim jest autostrada A4. Znaczącym momentem dla
rozwoju miasta było powstanie kombinatu energetycznego w Turowie,
dla którego Zgorzelec stał się swoistym zapleczem handlowym,
kulturalnym i mieszkaniowym. Podobnie jak w przypadku Słubic oraz
Gubina liberalizacja przepływów towarowych wpłynęła na intensyfikację
wymiany przygranicznej oraz usług podstawowych (jak np. fryzjerskie,
gastronomiczne, w zakresie naprawy pojazdów, itp.). Na obszarze miasta
usytuowane są także liczne instytucje usługowe związane z obsługą
przedsiębiorstw.

Zgorzelec

zaangażowany

jest

we

współpracę

z niemieckim Gorlitz. Od 1998 r. wspólnie tworzą strukturę „EuropaMiasto” zorientowaną na poprawę jakości życia mieszkańców miasta
podzielonego. Zgorzelec partycypuje również w Stowarzyszeniu Gmin
Polskich Euroregionu NYSA- stanowiącym platformę dla współpracy
przygranicznej samorządów Czech, Niemiec i Polski.


Szczecin- stolica województwa zachodniopomorskiego i zarazem największe
miasto regionu (405,6 tys. mieszkańców). Pełni funkcję centrum gospodarczego,
kulturalnego i akademickiego województwa.

Rozwój miasta został silnie

zdeterminowany przez zapoczątkowane na przełomie lat 80. i 90. XX w.
przemiany strukturalne, które doprowadziły do upadłości wielu znaczących dla
gospodarki Szczecina przedsiębiorstw (m.in. Stoczni Szczecińskiej i Wytwórni
Wódek Polmos). Trudności gospodarcze nie zostały w pełni zamortyzowane
przez rozwój nowych dziedzin aktywności gospodarczej oraz napływ kapitału
zagranicznego. Istotne znaczenie dla stolicy zachodniopomorskiego ma
gospodarka morska. Funkcja portowa, czy szerzej transportowa pełni zasadniczą
rolę w rozwoju gospodarczym tego miasta. Na uwagę zasługuje jednak
dychotomia w zakresie dostępności lądowej Szczecina polegająca na dobrym
skomunikowaniu z systemem autostradowym Niemiec, a przez to z Europą
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Zachodnią przy jednoczesnym słabym połączeniu komunikacyjnym z ważnymi
metropoliami Polski- przede wszystkim z Warszawą. Wspomniane miasto
charakteryzuje
europejskiego

się

korzystnym

układu

żeglugi

usytuowaniem
śródlądowej.

w

ramach

Spadek

polskiego

znaczenia

i

sektora

przemysłowego, ograniczona dostępność, a także słabość regionów otaczających
Szczecin- po obu stronach granicy- są istotnymi barierami dla rozwoju stolicy
województwa zachodniopomorskiego;


Świnoujście- miasto powiatowe jedno z największych w województwie
zachodniopomorskim (40,8 tys. mieszkańców). Usytuowane jest na trzech
dużych

wyspach

Uznam,

Wolin

i

Karsibór

i

kilkudziesięciu

małych

niezamieszkałych.

Uznam

stanowi

centrum

administracyjno-usługowe.

Zlokalizowana jest tam również dzielnica nadmorska z obiektami turystycznouzdrowiskowymi. Na wyspie Wolin usytuowane są natomiast zakłady
przemysłowe. Ważnymi filarami rozwoju Świnoujścia- oprócz gospodarki
morskiej związanej z portową funkcją miasta- są handel i usługi (w tym
turystyczne). Poprzez terminal promów morskich miasto połączone jest ze
Szwecją i Danią. Świnoujście graniczy z Niemcami (przejścia: ŚwinoujścieAhlbeck, oraz Świnoujście-Garz). Od stolicy województwa Szczecina dzieli je 100
km, od Berlina 160 km, od brzegów Szwecji i Dani odpowiednio 175 km i 150
km. Przygraniczne położenie miasta wiąże się z generowanym przez niemieckich
obywateli popytem na polskie towary (głównie żywność, obuwie, wyroby
kaletnicze, tytoniowe, tekstylne i rękodzielnicze) oraz usługi (m.in. fryzjerskie i
kosmetyczne,

fizykoterapeutyczne,

stomatologiczne,

optyczne,

stolarskie,

krawieckie i szewskie);


Worek Turoszowski- nazwa Worek Turoszowski odnosi się do dolnośląskiej
gminy Bogatynia (24,7 tys. mieszkańców) i wynika z faktu, iż granice tejże gminy
niemal tworzą charakterystyczny na mapie Polski wielobok przypominający
swym kształtem worek. Rozwój gospodarczy gminy oparty jest przede
wszystkim na funkcjonowaniu kopalni węgla brunatnego oraz elektrowni
„Turów”. Gmina graniczy z Czechami i Niemcami (usytuowana jest w pobliżu
niemieckiej Żytawy -28,2 tys. mieszkańców oraz czeskiego Hradka nad Nisou -
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7,3 tys. mieszkańców), co znajduje pozytywne przełożenie na prowadzoną na jej
terytorium działalność handlową i inne usługi;


Kotlina

Kłodzka-

główna

część

powiatu

kłodzkiego

(województwo

dolnośląskie), która otoczona jest od północy Górami Sowimi i Górami
Bardzkimi, od zachodu Górami Bystrzyckimi, Górami Orlickimi i Górami
Stołowymi, od wschodu Masywem Śnieżnika, Górami Bialskimi i Górami Złotymi.
Powiat kłodzki (162,8 tys. mieszkańców) graniczy z Republiką Czeską.

W

przeszłości rozwijała się tu działalność w zakresie przemysłu wydobywczego,
włókienniczego i elektromaszynowego, a także wielkotowarowego rolnictwa.
Powiat jest regionem turystycznym, w którym rosnące znaczenie mają handel,
usługi w zakresie zdrowia, gastronomii, a także agroturystyka.
Ryc. 12. 1. Wybrane miasta i regiony przygraniczne Polski Zachodniej.

Źródło: Opracowanie własne.
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Wraz z rozpoczęciem się przemian ustrojowych zaobserwowany został proces coraz
silniejszego włączania się obszarów przygranicznych w relacje gospodarcze z Niemcami.
Wpisywało się to w zachodzące zmiany w zakresie struktury geograficznej handlu
zagranicznego Polski i jej poszczególnych regionów (patrz cześć poświęcona relacją
gospodarczym regionów Polski Zachodniej). Charakter terytorium przygranicznego
uległ jakościowej zmianie z obszaru stosunkowo hermetycznie odizolowanego od
zachodniego sąsiada35 do symbolicznych wrót otwierających przepastny rynek
niemiecki czy nawet zachodnioeuropejski. Z ostrożnością należy jednak formułować
kategoryczne

wnioski

o

wyraźnym

ograniczeniu

peryferyjnej

roli

terenów

przygranicznych, jeżeli już to przede wszystkim w sferze czysto percepcyjnej związanej
z postrzeganiem ich, jako swoistych laboratoriów integracji [Ascher 2004 za: Jańczak
2008]. W tabelach 12.1a-12.1c ujęto dostępne dane dotyczące wybranych obszarów
przygranicznych Polski Zachodniej na poziomie gmin (NUTS-5).36
Tabela12. 1a. Charakterystyka wybranych gmin37 przygranicznych Polski
Zachodniej na tle powiatów i województw macierzystych oraz Polski.
Migracje na pobyt stały gminne
(saldo)

Gęstość zaludnienia

2002

2010

osb./km2 osb./km2

Udział bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie
ludności w wieku
produkcyjnym

zmiana
(2010/2002)

1995

2010

zmiana
(2010/1995)

2003

2009

zmiana
(2009-2003)

%

osoba

osoba

osoba

[%]

[%]

pkt. proc.

7,7

-5,5

POLSKA

122

122

0

-18223

-2114

16109

13,2

LUBUSKIE

72

72

0

-127

-474

-347

16,7

9,2

-7,5

Powiat słubicki

47

47

0

6

-9

-15

16,3

11,7

-4,6

Słubice

905

858

-5,2

33

-50

-83

15,138

13,2

-1,9

Powiat krośnieński

41

40

-2,4

95

-141

-236

21,1

13,4

-7,7

Gubin

835

804

-3,7

30

-13

-43

23,6

16,6

-7

ZACHODNIOPOMORSKIE

74

74

0

-1214

-937

277

17,5

9,5

-8

1380

1350

-2,2

-53

-290

-237

10,7

5,3

-5,4

Szczecin
Świnoujście

213

207

-2,8

27

52

25

12,1

5,5

-6,6

DOLNOŚLĄSKIE

146

144

-1,4

-1845

1385

3230

14,9

7,7

-7,2

Powiat zgorzelecki

114

110

-3,5

112

-414

-526

16,0

7,6

-8,4

Zgorzelec

2125

1987

-6,5

16

-175

-191

13,9

6,5

-7,4

Bogatynia

188

181

-3,7

106

-152

-258

15,5

7,1

-8,4

Powiat kłodzki

104

99

-4,8

-231

-392

-161

21,3

12,7

-8,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
Należy jednakże pamiętać, iż w powojennych stosunkach polsko - niemieckich miały miejsce okresy
względnej liberalizacji handlu (lata 70.)
36 W celu przedstawienia charakterystyki Worka Turoszowskiego posłużono się danymi GUS dla gminy
miejsko-wiejskiej Bogatynia. W przypadku kotliny kłodzkiej wykorzystano dane dla powiatu kłodzkiego.
37 Wyjątek stanowi tu powiat kłodzki.
38 Dane dla gminy miejsko-wiejskiej Słubice.
35
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Tabela 12.1b. Charakterystyka wybranych gmin przygranicznych Polski Zachodniej
na tle powiatów i województw macierzystych oraz Polski.
dochody własne dochody własne udziały w podatkach
udziały w podatkach
podmioty
stanowiących dochody stanowiących dochody
wpisane do
budżetu państwa
budżetu państwa
rejestru REGON
podatek dochodowy
podatek dochodowy
na 10 tys.
od osób fizycznych
od osób prawnych
ludności
(per capita)
(per capita)
2010

2010

2010

zł

zł

jed.gosp.

607,9

53

1023,5

462

31,1

1049,5

Powiat słubicki

324,1

8,6

1219

Słubice

372,739

15,1

1819,8

Powiat krośnieński

327,8

15,8

978

Gubin

357,4

11,1

1363,1

ZACHODNIOPOMORSKIE

531,8

30,6

1301,8

Szczecin

883,4

59,2

1621,3

Świnoujście

676,8

32,7

1715

DOLNOŚLĄSKIE

625,3

62,6

1151

Powiat zgorzelecki

519,3

82,2

939

Zgorzelec

664,2

29,9

1264,9

Bogatynia

627

255,3

770

354,9

13,8

1086

POLSKA
LUBUSKIE

Powiat kłodzki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Rozpatrywane obszary przygraniczne charakteryzowały się znacząco wyższym
relatywnym spadkiem gęstości zaludnienia w latach 2002-2010 zarówno w porównaniu
do ich macierzystych powiatów, województw, jak i Polski jako całości (tabela 12.1a).
Jedynie w przypadku Świnoujścia-miasta o szczególnym usytuowaniu przestrzennymodnotowano poprawę salda migracji na pobyt stały. Ponadto, gmina ta jako jedyna ze
wszystkich poddanych analizie odznaczała się przewagą osób przybywających na pobyt
stały nad emigrującymi. Kontynuacja powyższych tendencji może stanowić w dłuższej
perspektywie czasowej swoistą barierę rozwoju badanych obszarów przygranicznych.
Ośrodkami, które wyróżniają się zarówno pod względem stosunkowo niskiego udziału
bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym oraz
wysokich dochodów per capita z wpływów podatkowych od osób fizycznych 40 i
prawnych są: Szczecin, Świnoujście i Bogatynia- miasta pełniące ważne funkcje
Dane dla gminy miejsko-wiejskiej Słubice.
Wartość dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych pozwala aproksymować stopnień zamożności
mieszkańców gminy a tym samym poziom chłonności lokalnego rynku.
39
40
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gospodarcze, których rozwój determinowany jest silnie przez czynniki nie związane z
lokalizacją przy zachodniej granicy. Spośród polskich ośrodków tworzących miasta
bliźniacze, jedynie Zgorzelec odznacza się stosunkowo niską, w porównaniu do
macierzystego województwa, wartością udziału bezrobotnych zarejestrowanych w
liczbie ludności w wieku produkcyjnym oraz relatywnie wysoką wartością dochodów
per capita z wpływów podatkowych od osób fizycznych. Nie bez znaczenia jest tu
pełnienie przez Zgorzelec roli zaplecza społeczno-gospodarczego dla konglomeratu
energetyczno-kopalnianego usytuowanego w Worku Turoszowskim. W przypadku
Słubic i Gubina wartości przywołanych wyżej indykatorów odbiegają w sposób
negatywny od średniej dla województwa lubuskiego, co może sugerować zbyt duże
znaczenie w rozwoju tych miast handlu transgranicznego z Niemcami41 nie będącego
wystarczającą

determinantą

szybszego

wzrostu

gospodarczego.42

Stosunkowo

niekorzystne wartości analizowanych wskaźników dla powiatu kłodzkiego wiążą się w
dużej mierze z niską konkurencyjnością gospodarczą regionu, która nie jest
wspomagana handlem przygranicznym prowadzonym z Czechami (partnerem o
niższym potencjale gospodarczym niż Niemcy, którego towary i usługi nie różnią się od
polskich pod względem cen w tej skali, jaka ma miejsce w przypadku relacji z zachodnim
sąsiadem Polski).

41

Handel przygraniczny m.in. w Słubicach, Gubinie i Zgorzelcu jest przedmiotem analizy jednej z części
niniejszego opracowania.
42
Dostępne statystyki bezrobocia rejestrowanego czy też dochody podatkowe gmin nie uwzględniają szarej
strefy. Jeżeli jednak dochody z „szarej strefy” z handlu przygranicznego byłyby rzeczywiście wysokie
znalazłoby to odzwierciedlenie w popycie na towary i usługi przedsiębiorstw zarejestrowanych a ostatecznie w
wyższych podatkach i niższym poziomie bezrobocia.
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Tabela 12.1c. Charakterystyka wybranych gmin przygranicznych Polski Zachodniej na tle powiatów i województw macierzystych
oraz Polski (podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON wg sekcji PKD 2004)
A43+B

C

D

E

F

G

H

I

J

usługi
nierynkowe

K

1995

2009

1995

2009

1995

2009

1995

2009

1995

2009

1995

2009

1995

2009

1995

2009

1995

2009

1995

2009

1995 2009

POLSKA

1,8

2,6

0,1

0,1

14,5

9,8

0,1

0,1

9,6

11,5

42,1

29,3

2,9

3,2

7,6

7,2

1,1

3,5

10,8

17,2

9,5

15,7

LUBUSKIE

2,7

3,8

0,1

0,1

11,2

8,2

0,1

0,2

9,0

11,4

45,2

29,5

3,3

3,1

8,0

6,9

0,9

3,3

10,7

18,5

8,9

15,0

Powiat słubicki

2,4

4,2

0,1

0,2

6,5

5,3

0,1

0,2

4,7

9,0

51,9

34,5

4,4

4,2

17,0

11,0

0,7

2,3

5,9

16,8

6,4

12,4

Słubice - miasto

0,2

1,0

0,0

0,2

4,3

4,0

0,2

0,1

3,8

5,6

56,7

39,3

4,8

4,4

18,4

11,1

0,6

2,0

5,7

19,9

5,3

12,3

Powiat krośnieński

2,7

5,2

0,2

0,2

11,0

6,6

0,1

0,2

6,0

9,4

53,7

31,5

3,0

3,4

8,0

6,6

0,5

2,4

4,7

19,4

10,0

15,0

Gubin

0,2

1,0

0,1

0,0

9,5

6,3

0,0

0,1

3,5

7,5

63,9

34,4

3,0

4,5

7,6

5,7

0,6

2,3

4,5

25,7

7,1

12,4

ZACHODNIOPOMORSKIE

3,3

2,9

0,1

0,1

10,4

8,3

0,1

0,2

10,0

12,0

41,1

26,8

4,7

6,1

7,2

6,8

1,0

3,3

13,1

18,1

9,0

15,4

Szczecin

0,6

0,8

0,0

0,1

9,5

8,4

0,1

0,2

10,8

11,1

42,1

25,5

2,3

2,8

7,2

8,3

1,0

3,6

18,1

23,9

8,4

15,4

Świnoujście

1,5

1,2

0,0

0,0

5,5

5,6

0,1

0,1

5,1

8,3

49,4

30,8

6,7

9,2

12,4

9,3

0,4

2,7

9,9

18,4

9,0

14,2

DOLNOŚLĄSKIE

1,6

2,2

0,1

0,1

12,4

8,2

0,1

0,1

9,7

11,4

42,1

27,8

3,0

3,0

7,5

6,7

1,1

3,5

12,9

22,5

9,5

14,5

Powiat zgorzelecki

1,9

1,7

0,2

0,1

8,1

5,4

0,1

0,1

7,6

9,7

52,3

31,3

3,6

2,8

6,5

7,7

1,0

3,3

11,1

21,4

7,7

16,5

Zgorzelec

0,3

0,5

0,1

0,0

7,6

5,3

0,1

0,1

8,4

8,7

52,0

28,9

3,4

2,3

6,7

8,5

1,3

3,9

11,7

24,1

8,3

17,9

Bogatynia

0,9

0,8

0,2

0,1

5,8

3,8

0,1

0,2

6,4

7,7

57,5

37,0

2,7

2,9

2,4

6,0

0,7

3,6

14,2

19,4

9,1

18,5

Powiat kłodzki

3,2

3,9

0,2

0,1

12,9

6,6

0,3

0,1

7,2

9,3

48,5

31,0

5,5

5,5

6,4

5,6

0,8

3,0

6,5

20,8

8,6

14,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

A- Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo; B- Rybactwo; C-Górnictwo; D- Przetwórstwo przemysłowe; E- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz,
wodę; F- Budownictwo; G- Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego; H- Hotele i
restauracje; I- Transport, gospodarka magazynowa i łączność; J- Pośrednictwo finansowe; K- Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej; Usługi nierynkowe (Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie
zdrowotne; Edukacja; Ochrona zdrowia i pomoc społeczna; Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała; Gospodarstwa domowe
zatrudniające pracowników; Organizacje i zespoły eksterytorialne)
43
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Analiza struktury gospodarczej badanych obszarów przygranicznych rozpatrywana
poprzez pryzmat rozkładu podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON wg
sekcji PKD (tabela 12.1c) wskazuje, iż zdecydowanie dominującą rolę odrywa
działalność handlowa (G), aczkolwiek w latach 1995-2009 nastąpiło obniżenie jej
znaczenia- w dużej mierze za sprawą powstawania wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych. W przypadku Słubic, Gubina oraz Bogatyni relatywnie wysoki udział firm
handlowych w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych wyróżnia powyższe gminy
zarówno na tle ich macierzystych powiatów, jak i województw wskazując na
stosunkowo duże znaczenie handlu przygranicznego. Świnoujście, jako miasto
zlokalizowane nad morzem bałtyckim, także charakteryzuje się względnie silną pozycją
handlu w porównaniu do województwa zachodniopomorskiego jako całości. Ponadto, na
uwagę zasługuje znaczący wzrost istotności sekcji Obsługa nieruchomości, wynajem i
usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (K), który w większości
analizowanych obszarów przygranicznych przekraczał analogiczny wzrost dla ich
macierzystych powiatów i województw (w szczególności w przypadku Słubic i Gubina).
Wiązał się on z tworzeniem firm zajmujących się obsługą działalności biznesowej
(oddziały banków, przedstawicielstwa towarzystw ubezpieczeniowych, oddziały urzędu
celnego, agencje celne, placówki pocztowe i telekomunikacyjne, kancelarie notarialne,
adwokackie, audytorskie i doradców podatkowych, biura rachunkowe). Znaczenie
Świnoujścia oraz powiatu kłodzkiego jako ośrodków turystycznych znajduje
potwierdzenie w wysokiej pozycji sekcji hotele i restauracje (H). Udział podmiotów
gospodarczych w przetwórstwie przemysłowym wpisał się w ogólnokrajową tendencję
spadkową, aczkolwiek kształtuje się on w badanych ośrodkach na poziomie niższym od
wartości dla ich województw referencyjnych. Mając na uwadze niedoskonałość danych
dotyczących podmiotów umieszczonych w rejestrze REGON (wiele z nich może nie być
aktywnymi przedsiębiorstwami, a tylko widniejącymi w statystyce), a także fakt, iż
podmioty te różnią się pod względem wielkości, interpretację zmian o charakterze
strukturalnym należy opatrzyć ostrożnością.44

Przykładowo Bogatynia charakteryzuje się relatywnie niedużym udziałem podmiotów funkcjonujących
w sektorze przemysłowym, aczkolwiek rozwój tej gminy opiera się na działalności kombinatu
energetyczno-węglowego.
44
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W celu uzupełnienia powyższej analizy45, dla części z badanych regionów
przygranicznych (miast powiatowych: Świnoujście i Szczecin oraz powiatu kłodzkiego)
zaprezentowano wartości wybranych mierników na poziomie powiatów (tabele 12.2a12.2c).

Tabela 12.2a. Charakterystyka wybranych powiatów przygranicznych Polski
Zachodniej na tle ich województw macierzystych i Polski.
przeciętne miesięczne wynagrodzenia
brutto w relacji do średniej krajowej
(Polska=100)
2002 2009

Zmiana (2009-2002)

Stopa bezrobocia rejestrowanego

2004 2010

zmiana (2010-2004)

%

%

pkt.proc.

%

%

pkt.proc.

POLSKA

100

100

0

19

12,3

-6,7

ZACHODNIOPOMORSKIE

92,4

91,1

-1,3

27,5

17,4

-10,1

Powiat m.Szczecin

101,9 104,7

2,8

15,3

9,6

-5,8

Powiat m.Świnoujście

89,5

93,1

3,6

20,9

11,2

-9,7

DOLNOŚLĄSKIE

96,6

99,4

2,8

22,4

13,0

-9,4

Powiat kłodzki

79,8

80,3

0,5

32,9

24,5

-8,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Tabela 12.2b. Charakterystyka wybranych powiatów przygranicznych Polski
Zachodniej na tle ich województw macierzystych i Polski.
Produkcja sprzedana przemysłu ogółem i na 1
mieszkańca (podmioty o liczbie pracujących>9)
2002

2008

zmiana
(2008-2002)

zmiana
(2008/2002)

zł

zł

zł

%

nakłady inwestycyjne w
przedsiębiorstwach per capita
2002 2008
zł

zł

zmiana (2008-2002)
zł

%

POLSKA

12058 22816

10758

89,2

1650 3518

1868

113,2

ZACHODNIOPOMORSKIE

7969

14784

6815

85,5

1198 2849

1651

137,8

Powiat m.Szczecin

9569

13354

3785

39,6

1779 3137

1358

76,3

Powiat m.Świnoujście

2778

7026

4248

152,9

924

2814

1890

204,5

DOLNOŚLĄSKIE

11766 26182

14416

122,5

2123 4053

1930

90,9

Powiat kłodzki

5020

2013

40,1

507

685

135,1

7033

1192

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

45

Ograniczonej przez dostępność danych na poziomie gmin (NUTS-5).
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Tabela 12.2c. Charakterystyka wybranych powiatów przygranicznych Polski
Zachodniej na tle województw macierzystych i Polski -liczba pracujących (%).
2003

2008

2003

2008

2003

2008

Usługi
nierynkowe
2003
2008

POLSKA

22,0

19,9

29,3

29,6

26,7

29,7

21,9

20,8

ZACHODNIOPOMORSKIE

12,5

11,8

30,1

30,2

30,4

31,6

27,1

26,4

Powiat m.Szczecin

1,0

1,2

26,6

25,0

42,9

45,1

29,5

28,7

Powiat m.Świnoujście

1,8

1,2

15,8

20,5

52,8

46,4

29,7

31,9

DOLNOŚLĄSKIE

11,2

9,5

34,5

35,2

29,2

33,2

25,1

22,2

Powiat kłodzki

12,4

12,8

29,0

26,7

24,7

25,5

33,8

35,0

Rolnictwo

Przemysł

Usługi rynkowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Miasto Szczecin wyraźnie wyróżnia się wśród badanych powiatów zarówno pod
względem wysokości przeciętnego wynagrodzenia, jak i poziomu stopy bezrobocia
rejestrowanego. Wartość pierwszego z tych wskaźników kształtuje się na poziomie
wyższym niż średnia krajowa i wojewódzka. Z kolei poziom stopy bezrobocia jest niższy
od wartości charakteryzującej Polskę jako całość i województwo zachodniopomorskie.
Należy wspomnieć, że PKB per capita Szczecina stanowiło w 2008 r. 128,8%
analogicznego miernika dla kraju oraz 142% średniej wartości PKB per capita dla
zachodniopomorskiego.46 Świnoujście podobnie jak Szczecin wyróżnia się pozytywnie
na tle macierzystego województwa pod względem poziomu wynagrodzeń oraz sytuacji
na rynku pracy rozpatrywanej poprzez pryzmat stopy bezrobocia. W przypadku tych
dwóch miast w okresie 2002- 2009 odnotowano wzrost średnich zarobków, podczas
gdy w całym zachodniopomorskim miała miejsce odwrotna tendencja. Chociaż w
strukturze rynku pracy Szczecina i Świnoujścia dominuje sektor usług rynkowych,
warto odnotować spadek jego udziału w przypadku tego drugiego miasta wraz z
towarzyszącym mu wzrostem znaczenia przemysłu. Powyższy fakt, znajduje
potwierdzenie istotnym zwiększeniu produkcji przemysłowej per capita w latach 20022008 i sugeruje wzrost roli gospodarki morskiej w rozwoju Świnoujścia. W przypadku
stolicy województwa zachodniopomorskiego obserwuje się z kolei umacnianie pozycji
sektora usług rynkowych- tendencję charakterystyczną dla dużych miast z aspiracjami
metropolitalnymi. Analiza analogicznych danych dla powiatu kłodzkiego utwierdza w
przekonaniu o trudnościach rozwojowych tego obszaru.

46

Ze względu na fakt, iż m. Szczecin jest także podregionem (NUTS-3) województwa zachodniopomorskiego
dostępne są w jego przypadku dane z zakresu rachunków regionalnych.
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Dotychczasowa analiza sugeruje, iż w przypadku miast/regionów, na których rozwój
relatywnie silny wpływ powinna mieć likwidacja granic (Słubice, Gubin, Kotlina
Kłodzka) zauważalny jest wzrost handlu przygranicznego i niektórych usług, aczkolwiek
nie stanowi to wystarczająco impulsu dla wyraźnej długookresowej poprawy sytuacji
społeczno-gospodarczej tych ośrodków. Rozwój pozostałych badanych obszarów
determinowany jest w dużej mierze przez inne czynniki, jak działalność dużego
konglomeratu przemysłowego (Bogatynia, Zgorzelec), quasi-metropolitalny charakter
(Szczecin), stosunkowo duże znaczenie gospodarki morskiej (Szczecin, Świnoujście).
Realna waga relacji transgranicznych z sąsiednimi regionami niemieckimi oraz czeskimi
jest tu stosunkowo mniejsza, a przez to trudniejsza do uchwycenia na poziomie analizy
dostępnych

danych.

Kwerenda

dokumentów

o

charakterze

strategicznym

i formułowanych w nich postulatów pozwala jednakże przypuszczać, że i w przypadku
tych obszarów renta ich lokalizacji nie jest w pełni wykorzystana.
Ocena tendencji gospodarczych zachodzących w niemieckiej i czeskiej części pogranicza
(tabela 12.3) wskazuje na stosunkowo niski potencjał tych obszarów w zakresie
dynamizowania rozwoju polskich miast i regionów przygranicznych. Wprawdzie
większość analizowanych niemieckich jednostek terytorialnych charakteryzuje się
relatywnie wyższym poziomem PKB per capita w stosunku do średniej unijnej niż
polskie i czeskie regiony, jednakże w latach 1995-2008 odnotowały one -z wyjątkiem
brandenburskiego Uckermark- spadek wartości tego miernika. W przypadku niektórych
regionów miała wręcz miejsce bardzo wyraźna dywergencja w stosunku do średniej dla
UE-27- przykładowo w brandenburskich Barnim, Märkisch-Oderland i Frankfurcie nad
Odrą nastąpiło zmniejszenie wspomnianej relacji PKB per capita odpowiednio o 20 pkt.
proc., 19 pkt. proc. i 11 pkt. proc. W saksońskim Gorlitz było to 18 pkt. proc. Z kolei
żaden z czeskich regionów graniczących z Polską nie poczynił od 1995 r. znaczących
postępów w zakresie niwelowania dystansu rozwojowego w stosunku do średniej
unijnej. Mając na uwadze, iż w transgranicznych relacjach gospodarczych Polski
Zachodniej dominujące znacznie odgrywają stosunki z regionami niemieckimi warto
odnotować niekorzystny fakt wyludniania się tych obszarów oraz charakteryzującą je
stosunkowo wysoką stopę bezrobocia. To z kolei implikuje ograniczenie chłonności ich
rynków i co z tym związane redukcję generowanego przez nie popytu- w tym na polskie
towary i usługi. Dodatkową niekorzystną tendencją są zmiany w zakresie struktury
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wiekowej ludności zamieszkującej wschodnie landy Niemiec. Wskazują one na rosnącą
grupę starszych obywateli w wieku emerytalnym odznaczających się mniejszą
mobilnością oraz relatywnie niższymi dochodami w porównaniu do młodych
pracujących osób. Nieporównywalnie większe znaczenie pod względem oddziaływania
na rozwój polskich miast i regionów przygranicznych wydają się mieć zachodnie landy
Niemiec, a także metropolia berlińska wraz z takimi ośrodkami jak Drezno czy Lipsk.
Obserwuje

się

więc

tendencję

do

„przeskakiwania”

niemieckich

obszarów

przygranicznych. [Ciok 2008]. Oprócz pozytywnego wpływu Niemiec w postaci importu
polskich towarów i usług, bezpośrednich inwestycji lokowanych przez firmy niemieckie
po polskiej stronie granicy, a także kooperacji polskich i niemieckich przedsiębiorstw,
można dostrzec również

przejawy negatywnego oddziaływania związanego z

wymywaniem wykwalifikowanej siły roboczej, czy też przyciąganiem kreatywnych
przedsiębiorców.47 Abstrahując od czysto ekonomicznego salda powyższych procesów,
silne grawitowanie miast i regionów przygranicznych w kierunku Republiki Federalnej
Niemiec może podlegać różnej ocenie w kontekście politycznym.

Najnowsze badania przeprowadzone przez niemiecki Instytut Badań nad Rynkiem Pracy wskazują, że
od otwarcia dla Polaków rynku pracy przez Republikę Federalną Niemiec w maju 2011 r., do końca lipca
2011 r. wyemigrowało z Polski w celach zarobkowych około 15 tys. obywateli, przy wcześniejszych
prognozach wskazujących nawet na 50 tys. osób.
47
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Tabela12.3. Charakterystyka czeskich i niemieckich regionów NUTS-3 graniczących z Polską.
PKB per capita w PPS

PKB per capita [euro]

(EU-27=100)
Zmiana

1995

2008

2009

Severovýchod

3700

11400

208

67

65

-2

Liberecký kraj

3700

10300

178

66

59

-7

427563

437325

Královéhradecký kraj

3800

11900

213

68

67

-1

547296

Pardubický kraj

3700

11800

219

66

67

1

Strední Morava

3600

11300

214

64

64

Olomoucký kraj

3500

10700

206

62

Moravskoslezsko

3600

12200

239

Moravskoslezský kraj

3600

12200

239

Brandenburg

15700 21400

36

86

Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt

22600

29300

30

123

Barnim

15500

16900

9

85

Märkisch-Oderland

15300

16900

10

Oder-Spree

14300

19500

Uckermark

13200

Spree-Neiße

16900

Zmiana

Zmiana

stopa bezrobocia BAEL[%]

26886

121,6

122,6

1

6,7

7,3

0,6

9762

137,7

139,8

2,1

6,4

7,8

1,4

554520

7224

117,9

118,1

0,2

6,6

7,7

1,1

505285

515185

9900

114,3

115,2

0,9

7

6,4

-0,6

0

1225832

1233549

7717

138

135,2

-2,8

9,8

7,5

-2,3

61

-1

639423

642137

2714

126,5

123,2

-3,3

12

7,6

-4,4

64

69

5

1257554 1250255

-7299

236,2

235,3

-0,9

14,6

9,7

-4,9

64

69

5

1253257

-3002

236,2

235,3

-0,9

14,6

9,7

-4,9

82

-4

2567704 2522493

-45211

87,6

85,8

-1,8

19,2

11,3

-7,9

112

-11

65242

61286

-3956

520,2

417,5

-102,7

22,1

14,7

-7,4

65

-20

175861

177644

1783

108,3

118,9

10,6

19,4

10,8

-8,6

84

65

-19

192131

191241

-890

85,1

90

4,9

21,1

12

-9,1

36

78

75

-3

192001

186542

-5459

87,3

83,5

-3,8

19,7

11,7

-8

20800

58

72

80

8

141454

132837

-8617

51,2

43,8

-7,4

27,3

17,6

-9,7

23100

37

92

89

-3

139464

130626

-8838

93,8

79,9

-13,9

20,7

11,7

-9

Mecklenburg-Vorpommern

15600 21200

36

85

81

-4

-55297

77,8

72,1

-5,7

22,1

13,9

-8,2

Ostvorpommern

11600

16200

40

63

62

-1

111056

106875

-4181

59,5

56,3

-3,2

24,8

16,4

-8,4

Uecker-Randow

13900

17200

24

76

66

-10

78794

74194

-4600

55

46

-9

31,5

17,8

-13,7

Sachsen

16000 22400

40

87

86

-1

-103483

244,7

228,4

-16,3

19,4

12,4

-7

Görlitz, Kreisfreie Stadt

17900

20800

16

98

80

-18

58154

56461

-1693

1421,4

841,9

-579,5

26,6

19,1

-7,5

Niederschlesischer Oberlausitzkreis 14300

19900

39

78

76

-2

98391

91630

-6761

83

69

-14

23,2

13

-10,2

11500

17000

48

63

65

2

145995

136699

-9296

229,2

197,2

-32

24,7

15,7

-9

1480144 1507030

1250255

1719653 1664356

4296284 4192801

[tys.]

[osob./km2]

2004 2009

Zmiana

2008

[pkt.proc.]

2005

[osob./km2]
1998

Löbau-Zittau

Zmiana [%] 1995 2008

Gęstość zaludnienia

liczba ludności [tys.]

[pkt.proc.]

Źródło: Eurostat.
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Ocena relacji pomiędzy mieszkańcami polskiej i niemieckiej strony granicy wydaje się
wskazywać na jeszcze stosunkowo słabe mikropodstawy dla rzeczywistego umocnienia
powiązań transgranicznych [Jańczak 2008].

O ile na płaszczyźnie kontaktów

samorządowych obserwuje się wspólnotę interesów ukierunkowaną na intensywne
wykorzystanie możliwości wsparcia w ramach programów UE, czy też czerpanie
profitów ze zinstytucjonalizowanej współpracy np. w ramach euroregionów, o tyle na
poziomie społecznym sytuacja nie rysuje się już tak optymistycznie. Proces liberalicacji
stosunków gospodarczych w skali międzynarodowej stanowił impuls rozwojowy dla
badanych obszarów wynikający m.in. ze wzrostu wymiany przygranicznej, czy też
inwestycji zagranicznych. Jednocześnie jednak zniesienie granic oznaczało dla wielu
osób ograniczenie lub utratę dochodów. Należy wspomnieć tu o służbach celnych,
żołnierzach

ochrony

pogranicza,

właścicielach

barów,

zajazdów,

hoteli,

itp.

usytuowanych przy przejściach granicznych, ale też o osobach żyjących z przemytu, dla
których ograniczenia formalno-prawne wynikające z funkcjonowania granicy stanowiły
źródło utrzymania [Jańczak 2008]. Fakt ten może mieć krótko- i średniookresowe
konsekwencje dla rozwoju gospodarczego przynajmniej niektórych miast i regionów
przygranicznych (wynikające m.in. z uprzedzenia pewnych grup mieszkańców do
zacieśniania relacji z Niemcami, czy też z redukcji impulsów popytowych), i tym samym
ograniczać ich rzeczywistą integrację z regionami po stronie niemieckiej. Swoją rolę
odgrywają także bariery o charakterze językowym i związane z tożsamością
narodowościową. Rzeczywista integracja obszarów transgranicznych- na poziomie
społecznym- nie stanowi warunku sine qua non korzystnych relacji o charakterze
gospodarczym, aczkolwiek można przypuszczać, że jej realizacja działałaby na korzyść
rozwoju ekonomicznego polskiej i niemieckiej strony pogranicza.
Na podstawie zaprezentowanej wyżej analizy dostępnych danych statystycznych oraz
dokumentów strategicznych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, a także
literatury przedmiotu48 warto zarysować wybrane kierunki rozwoju gospodarczego

48

m.in.: Dutkowski M., (2008), Zmiany funkcji i tendencji rozwojowych miast Polski Północno- Zachodniej ze
szczególnym uwzględnieniem roli Szczecin, (red.) Saganowski K, Zagrzejewska- Fiedorowicz M., Żuber P.,
Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, Tom I, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Warszawa; Strategia Rozwoju Gminy Słubice na lata 2007-2013; Billert A., Bollmann S., (2010),
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Słubice na lata 2010-2013, Słubice; Strategia Rozwoju Miasta Gubina na
lata 2006 – 2013; Plan Rozwoju Lokalnego Gminy GUBIN o statusie miejskim na lata 2008-2013; Korzeń J.,
Komorowska E., Turakiewicz J., Borys T., (2005), Zaktualizowana Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta
Zgorzelec, Zgorzelec; Wspólna Strategia Rozwoju Europa-Miasto Zgorzelec-Gorlitz (2006), Zgorzelec-Poznań;
Sztando A., (2004), Strategia Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2004-2014;Strategia Rozwoju Miasta
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badanych obszarów. Odpowiednio sformatowana polityka rozwoju wsparta częściowo
ze strony UE mogłaby przyczynić się do pełniejszego dyskontowania renty
przygranicznego położenia.
Słubice49


Przeciwdziałanie

negatywnym

tendencjom

demograficznym

poprzez

dynamizację rozwoju gospodarczego, poprawę warunków życiowych, promocję
wyższej uczelni, rewitalizację miasta, a tym samym zwiększenia jego
atrakcyjności dla obecnych i potencjalnych obywateli;


Dywersyfikacja działalności gospodarczej w celu ograniczenia roli handlu i usług
przygranicznych w rozwoju Słubic, przy jednoczesnym dążeniu do wzrostu ich
konkurencyjności. Zmniejszanie się rozbieżności cenowych, wysoka ekspozycja
handlu i prostych usług na zmiany w sytuacji gospodarczej Niemiec i wahania
kursowe, a także nie wystarczające przekładanie się tych dziedzin działalności na
wyraźną dynamizację rozwoju miasta wskazują na konieczność inicjowania
innych źródeł wzrostu;



Kostrzyńsko

–

wykorzystywana,

Słubicka
jako

Specjalna

lokalizacja

Strefa
dla

Ekonomiczna

zaawansowanych

powinna

być

technologicznie

inwestycji absorbujących wykształconą siłę roboczą. Warto także skoncentrować
się na dyskontowaniu potencjału Słubic, jako centrum logistycznego w wymianie
międzynarodowej;


Współpraca z Brandenburgią w zakresie rozwoju turystyki międzynarodowej;



Wykorzystywanie w większym stopniu doświadczeń Frankfurtu nad Odrą w
zakresie projektów pro-rozwojowych, a także wspólna partycypacja w
programach unijnych.

Świnoujście; Lokalny program Rewitalizacji Miasta Świnoujście 2010-2020; Strategia Rozwoju Portów
Morskich do 2015 r.- realizacja oraz propozycje przyszłych priorytetów, (2010), Zarząd Morskich Portów
Szczecin i Świnoujście; Szczecin dla Ciebie- strategia Rozwoju Szczecina 2025; Szczecin dla Ciebie.
Aktualizacja strategii Rozwoju Szczecina. Diagnoza społeczno-gospodarcza Szczecina pod kierownictwem D.
Zarzeckiego (2011 r.); Strategia rozwoju powiatu kłodzkiego na lata 2008-2015; Raport z ewaluacji strategii
rozwoju powiatu kłodzkiego; Sztando A., (2006), Strategia rozwoju gminy i miasta Bogatynia na lata 20062014; Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia).
49

Należy zaznaczyć, iż wiele z poniższych kierunków rozwoju przywołanych dla konkretnych miast/regionów
może zostać odniesionych do wszystkich rozpatrywanych w niniejszej części obszarów geograficznych.
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Gubin


Modernizacja infrastruktury podstawowej, rozszerzenie oferty inwestycyjnej
miasta i wykorzystanie specjalnej podstrefy ekonomicznej do stymulowania
napływu

inwestycji

o

wyższym

poziomie

innowacyjności

w

celu

przeciwdziałaniu nadmiernemu uniezależnieniu się miasta od handlu i innych
usług przygranicznych.


Aktywne wspieranie przedsiębiorczości w celu przeciwdziałania marginalizacji
społecznej części obywateli.



Otwarcie fili szkół wyższych w celu tworzenia wykwalifikowanej kadry dla
potencjalnych inwestorów oraz wzrostu chłonności rynku dzięki popytowi
kreowanemu przez studentów.



Wykorzystanie przygranicznego położenia oraz niższych kosztów pracy poprzez
stworzenie ośrodka opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i
dotkniętymi uzależnieniami.

Zgorzelec


Ograniczenie dużego znaczenia konglomeratu węglowo-energetycznego oraz
handlu i usług przygranicznych w rozwoju miasta poprzez stymulowanie
inwestycji w inne perspektywiczne dziedziny działalności gospodarczej.



Podjęcie wspólnego wysiłku przez władze Zgorzelca i Gorlitz w celu skłonienia
uczelni wyższych do otwarcie swoich filii w mieście bliźniaczym. Dążenie do
uzyskania renomy polsko-niemieckiego ośrodka kształcenia zawodowego na
poziomie studiów wyższych (w dwóch językach) w zakresie pracy społecznej,
pielęgniarstwa, turystyki i rekreacji- kierunkach będących odpowiedzią na
zachodzące zmiany demograficzne.



Wspólna inicjatywa Zgorzelca i Gorlitz w zakresie utworzenia inkubatora
przedsiębiorczości oraz parku technologicznego.



Wzrost znajomości języka niemieckiego/polskiego - w przypadku wszystkich
miast podzielonych szczególnego znaczenia nabiera znajomość języka sąsiada,
która

stwarza

korzystniejsze

warunki

dla

kontaktów

gospodarczych,

kulturalnych, politycznych, akademickich, etc.
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Worek Turoszowski


Odejście od monokulturowego charakteru rozwoju gminy Bogatynia poprzez
większą dywersyfikację działalności gospodarczej opierającą się na wzroście
znaczenia usług rynkowych (przede wszystkim handlu, usług turystycznorekreacyjnych oraz bytowych) oraz innych niż przemysł wydobywczy
i energetyczny dziedzin produkcji przemysłowej.



Jedną

ze

ścieżek

realizacji

powyższego

celu

powinno

być

silniejsze

dyskontowanie przygranicznego położenia gminy (funkcjonowania na jej
terytorium międzynarodowych przejść granicznych) poprzez rozbudowę bazy
transportowej (firmy spedycyjne, stacje paliw, punkty serwisowe, itp.),
turystycznej i gastronomicznej (Bogatynia, jako miejscowość tranzytowa czy też
baza wypadowa do Liberca, Zittau, Gór Izerskich i Góry Łużyckich).
Kotlina kłodzka


Intensyfikacja wykorzystania (przy wsparciu funduszy unijnych) wieloletnich
tradycji

turystycznych,

modernizowanej

bazy

noclegowej,

gospodarstw

agroturystycznych, koncentracji uznanych uzdrowisk, położenia powiatu na
historycznych szlakach komunikacyjnych m.in. poprzez wzrost standardu
świadczonych usług, wzbogacenie oferty turystycznej oraz promocję powiatu np.,
jako miejsca dla „drugiego domu” dla mieszkańców dużych miast;


W celu wykorzystania przygranicznego położenia warto skoncentrować się
także na wzroście znaczenia turystyki przyjazdowej m.in. poprzez współpracę
z Republiką Czeską (np. tworzenie wspólnej oferty turystycznej).



Za istotne należy uznać wzmocnienie powiązań transgranicznych w zakresie
migracji zarobkowej oraz koordynacje polityki przestrzennej z Czechami.

Świnoujście


Działania zorientowane na rozwój gospodarki morskiej m.in. poprzez wzrost
konkurencyjności portów i budowanie ich marki, dywersyfikację świadczonych
usług, budowę stanowiska LNG, wspieranie sektora usług remontowych statków,
wspieranie usług „około-portowych” (przerób uszlachetniający, centrum
dystrybucyjno-logistyczne), wzrost znaczenia korytarza transportowego doliny
Odry, wzrost dostępności portów.
117

WYKORZYSTANIE PRZYGRANICZNEGO POŁOŻENIA ZACHODNICH WOJEWÓDZTW POLSKI
DLA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO



Za ważne należy uznać wzrost znaczenia branży turystycznej-także w kontekście
korzystnego usytuowania geograficznego (granica z Niemcami, bliskość państw
skandynawskich) - poprzez rozwój infrastruktury turystycznej umożliwiającej
wydłużenie sezonu turystycznego, wzrost atrakcji turystycznych (m.in. imprez
kulturalnych i sportowych), wzrost promocji miasta, rozwój usług w zakresie
turystyki zdrowotnej, zagospodarowanie dzielnicy nadmorskiej, rozbudowę
ścieżek rowerowych połączonych ze ścieżkami na terenie Niemiec.

Szczecin


Poprawa dostępności wewnątrz kraju, skomunikowanie i intensyfikacja relacji
(także

w

kontekście

wzajemnej

konkurencji)

z

ważnymi

ośrodkami

gospodarczymi m.in. Warszawą, Wrocławiem i Poznaniem (budowa drogi
ekspresowej S3, Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC).


Modernizacja infrastruktury portowej w celu zachowania ważnej dla miasta
funkcji transportowej.



Wspieranie inwestycji-w tym zagranicznych- w zaawansowane dziedziny
przemysłu oraz sektor usług BPO (Business Proces Outsourcing).



Dostosowanie kierunków uczelni technicznych do zapotrzebowania rynku
lokalnego.



Sprzyjanie sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw w celu równoważenia
perturbacji

gospodarczych

wynikających

z

upadku

dużych

zakładów

przemysłowych.


W

celu

wykorzystania

renty

położenia

geograficznego

warto

także

skoncentrować się na wzroście zainteresowania obcokrajowców (przede
wszystkim Niemców,

lecz także Skandynawów) usługami handlowymi,

gastronomicznymi, turystycznymi, edukacyjnymi czy też medycznymi poprzez
wzrost ich jakości, zintensyfikowane działania marketingowe, poprawę
wizerunku samego miasta.
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V.

Analiza uwarunkowań rozwoju Polski Zachodniej w kontekście
transgraniczności

Transgraniczność Polski Zachodniej ma wielowymiarowy charakter ze względu na
granice z Niemcami, Czechami i morską granicę ze Skandynawią. Tym niemniej należy
dostrzec, że podstawowym kierunkiem dla rozwoju społeczno-gospodarczego są relacje
transgraniczne z Niemcami. Pozostałe kierunki transgraniczności nie są tak centralne
dla wszystkich województw Polski Zachodniej jak jest to w przypadku Niemiec.
Skandynawia jest strategiczna dla województwa zachodniopomorskiego, podobnie jak
Czechy dla Dolnego Śląska i województwa opolskiego. W obu przypadkach możemy
mówić o znacznie mniejszym oddziaływaniu tych relacji transgranicznych na inne
województwa Polski Zachodniej. Kierunek niemiecki to również najważniejszy szlak
tranzytowy dla Polski Zachodniej w kierunku całej najbardziej rozwiniętej części Unii
Europejskiej. Z tego powodu na relacje polsko-niemieckie będzie zwrócona szczególna
uwaga w dalszych analizach.

13.

Przeanalizowanie asymetrii występujących na granicach, jako
szans/zagrożeń dla rozwoju Polski Zachodniej

Granice państw, które stanowią znaczące uwarunkowanie rozwojowe Polski Zachodniej
powodują występowanie szeregu asymetrii na styku Polski Zachodniej z regionami
niemieckimi i czeskimi, które stanowią zarówno szanse jak i zagrożenia w prowadzeniu
polityki rozwoju obszaru, jako całości jak i poszczególnych województw. Należy
podkreślić, że znacząco większe asymetrie występują na pograniczu polsko-niemieckim
niż na pograniczu polsko-czeskim, co nie oznacza braku znaczenia tych ostatnich, jako
uwarunkowania rozwoju południowych województw Polski Zachodniej.

Poniżej

zostanie dokonany syntetyczny przegląd głównych asymetrii i zasygnalizowanie ich
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potencjalnych skutków dla rozwoju Polski Zachodniej oraz dla programowania tego
rozwoju

Potencjał gospodarczy
Analizując powszechnie przyjęty miernik potencjału gospodarczego regionów PKB per
capita Polski Zachodniej i ich międzynarodowego otoczenia można dostrzec, że ta
uważana za lepiej rozwiniętą i szybciej rozwijającą część Polski graniczy ze silniejszymi
gospodarczo regionami niemieckimi i czeskimi, a na dodatek są to jednocześnie
najsłabsze obszary ekonomiczne zarówno Niemiec jak i Czech.
Ryc. 13.1 Produkt Krajowy Brutto (PKB) regionów transgranicznych NUTS 2 w PPS
per capita w odniesieniu do średniej unijnej UE27 (b) w latach 2003 – 2007.
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Źródło: Zaleski J., Korf T., Lisowiec G., (2010), Znaczenie Odry dla rozwoju społeczno-gospodarczego w
Europie Środkowej, Konferencja Odrzańska Droga Wodna - Stan Obecny i Perspektywistyczny, Wrocław.

Wsparcie państwa
Należy podkreślić, że w przypadku regionów niemieckich są to obszary intensywnej
polityki wyrównawczej rządu federalnego w celu zbliżenia ich rozwoju do pozostałych
landów niemieckich. Również te elementy, choć w znacznie mniejszym nasileniu
występują w przypadku północnych krajów czeskich. Natomiast ze strony polskiej
mamy do czynienia z województwami, które generalnie nie kwalifikują się do krajowej
polityki wyrównawczej. Wywoływać to będzie w najbliższym okresie czasu istotne
zróżnicowanie w zakresie wsparcia rządowego dla rozwoju tych obszarów. Strategia
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rozwoju Polski Zachodniej powinna być instrumentem rządu RP, który będzie również
odpowiedzią na działania podejmowane przez rząd federalny Niemiec i rząd czeski w
stosunku do swoich regionów tego pogranicza w ramach polityki spójności.

Potencjał i kompetencje władz regionalnych
Należy podkreślić, że główna asymetria występuje tutaj pomiędzy kompetencjami i
potencjałem do realizacji własnej polityki rozwoju społeczno – gospodarczego (wielkość
budżetu) między polskimi województwami samorządowymi i landami niemieckimi. W
relacji do krajów czeskich można dostrzec nawet pewną przewagę po stronie potencjału
działań publicznych po stronie polskich władz regionalnych. Również fakt, że struktury
administracyjne i polityczne wschodnich landów niemieckich działają o blisko 10 lat
dłużej niż województwa samorządowe tworzy dodatkową asymetrię w zakresie
potencjału do prowadzenia długofalowej polityki rozwoju na poziomie regionalnym.
Efektem takiej sytuacji powinna być większa integracja działań polskich władz
samorządowych regionalnych w relacjach ze znacznie silniejszymi władzami
publicznymi landów niemieckich oraz dużo większa aktywność rządu RP we wspieraniu
władz samorządowych Polski Zachodniej. Szczególnie ważną rolę powinno odgrywać w
przyszłości Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako ważny partner województw
samorządowych w rozmowach z partnerami niemieckimi w strategicznych kwestiach
rozwojowych. Jako rozwiązanie mało korzystne należy uznać sytuację, w której
planowanie przestrzennego transgraniczne pozostaje w kompetencji Ministerstwa
Infrastruktury, podczas gdy główne kompetencje w zakresie programowania rozwoju
przestrzennego kraju (KPZK) oraz programowania rozwoju regionów posiada w tym
obszarze MRR.

Siła nabywcza gospodarstw domowych
Podobnie jak w przypadku potencjału gospodarczego występują tutaj istotne różnice w
poziomie wynagrodzeń w obszarze pogranicza polsko-niemieckiego jak również polskoczeskiego. Stwarza to sytuację z jednej strony dla zwiększenia możliwości zbytu
produktów

przez

lokalnych

producentów

i

dostawców

usług

w

relacjach
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transgranicznych, ale również wyższy poziom wynagrodzeń tworzy niebezpieczny
mechanizm wysysania wysoko kwalifikowanej (lekarze, informatycy) kadry oraz
dobrych specjalistów (średnia kadra techniczna, rzemieślnicy) przez regiony niemieckie,
mniej czeskie. Dzisiaj obserwujemy pierwsze miesiące otwarcia niemieckiego rynku
pracy dla polskich pracowników i na razie obserwujemy, że nie następuje tak
gwałtowny exodus jak w przypadku otwarcia rynku pracy w Irlandii i Wielkiej Brytanii.
W przypadku województw Polski Zachodniej może to być mało pocieszające, gdy
wystąpi

zauważalny

odpływ wysokokwalifikowanych kadr

może

o mniejsze

intensywności, ale za to występujący w dłuższym okresie czasu.

Demografia (przyrost naturalny i migracje)
Sytuacja w obszarze demografii generalnie jest zła we wszystkich regionach zarówno
Polski Zachodniej jak i jej otoczenia, tak jak sytuacja w zdecydowanej większości krajów
UE.
Ryc. 13.2 przyrost naturalny regionów NUTS2 Polski Zachodniej i otoczenia
transgranicznego.
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Źródło: Zaleski J., Korf T., Lisowiec G., (2010), Znaczenie Odry dla rozwoju społeczno-gospodarczego w
Europie Środkowej, Konferencja Odrzańska Droga Wodna - Stan Obecny i Perspektywistyczny, Wrocław.

Należy jednak zauważyć, że najgorsza jest sytuacja wschodnich landów niemieckich, w
których niskiemu poziomowi przyrostu naturalnego towarzyszy dodatkowo emigracja
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młodego pokolenia do „bogatszych” landów zachodnich oferujących lepsze perspektywy
poziomu życia i pracy zawodowej. Efektem tego może być polityka władz publicznych
landów wschodnich Niemiec wspierająca imigrację zarobkową bardziej wartościowej
części pracowników polskiego rynku pracy. Sytuacja ta wymaga odpowiedniej reakcji
zarówno na poziomie władz publicznych regionalnych jak i szczebla centralnego.
Ponieważ problemy demograficzne są jednocześnie jednym z centralnych wyzwań
strategii

EU

2020

na

każdym poziomie

działań

–

lokalnym,

regionalnym,

makroregionalnym i centralnym – należy podejmować adekwatne działania zmieniające
fatalny trend.

Poziom wsparcia UE
Niewątpliwie paradoksalnym jest fakt, że pomimo znacznie niższego poziomu rozwoju
gospodarczego województwa Polski Zachodniej otrzymały do chwili obecnej mniejsze
wsparcie per capita ze środków UE niż zarówno landy niemieckie (tutaj ze względu na
dłuższy okres wsparcia) jak również kraje czeskie, gdzie alokacji Komisji Europejskiej
per capita była dla Czech wyższa niż dla Polski pomimo odwrotnej kolejności w
poziomie rozwoju gospodarczego. Sytuacja to może się zmienić w perspektywie
budżetowej 2014-2020, gdy landy niemieckie przejdą raczej do grupy obszarów
przejściowych otrzymujących wsparcie

ograniczone, natomiast być może wreszcie

przestanie działać na naszą niekorzyść mechanizm alokacyjny Komisji Europejskiej w
relacji do alokacji dla Czech. Generalnie należy zauważyć, że wszystkie regiony w
układzie transgranicznym będą beneficjentami wsparcia UE i to powinno być
dostateczną motywacją do przygotowania odpowiednich działań programujących.

Infrastruktura transportowa
Asymetria w tym obszarze między Polską Zachodnią a landami Niemieckimi jest
najbardziej widoczna i odczuwalna zarówno z perspektywy planistycznej jak i
indywidualnej. Wschodnie landy niemieckie zostały praktycznie już zintegrowane
transportowo i komunikacyjnie z systemem landów Niemiec Zachodnich. Dotyczy to
transportu drogowego, lotniczego, żeglugi śródlądowej i kolei. Ostatnim elementem jest
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kwestia doprowadzenia do Berlina i Drezna systemu kolei o wysokich prędkościach.
Również wewnętrzna integracja systemu transportowego wschodnich Niemiec z
głównym ośrodkiem Berlinem jest już na ukończeniu. W całkowitej asymetrii pozostaje
sytuacja Polski Zachodniej, zarówno w skomunikowaniu wewnętrznym między jej
głównymi ośrodkami oraz w skomunikowaniu z innymi centrami rozwoju kraju z
Warszawą na czele. W efekcie w dniu dzisiejszym główne centra rozwojowe Polski
Zachodniej są lepiej skomunikowane z ośrodkami niemieckimi niż z ośrodkami polskimi.
Ta sytuacja wymaga pilnych działań na szczeblu rządu oraz zaangażowania samorządów
regionalnych.
Dramatyczna jest również asymetria w jakości dróg wojewódzkich i powiatowych i ich
odpowiedników zarówno po stronie niemieckiej jak i czeskiej. Ten aspekt powinien być
szczególnie zaadresowany na poziomie programowania rozwoju województw Polski
Zachodniej.
Stan infrastruktury transportowej kolejowej jest po stronie Polski Zachodniej równie
dramatyczny. Stan dworców kolejowych oraz sieci i trakcji jest gorszy niż 20, 40 i 70 lat
wcześniej, czyli nawet przed II wojną światową. Sytuacja ta wymaga radykalnych
działań naprawczych skoordynowanych w układzie województw Polski Zachodniej.

Nakłady na badania i rozwój (R&D)
Istotnym z punktu widzenia prowadzenia proinnowacyjnej polityki rozwoju i
promowania gospodarki opartej na wiedzy jest poziom nakładów na badania i rozwój
(Wykres poniżej). Należy podkreślić, że na poziomie NUTS 2 jedynie Berlin i Drezno
posiadają zadowalający poziom nakładów na B&R na poziomie przekraczającym 3%
wytwarzanego PKB. Najsłabiej w tym zestawieniu wypadają regiony polskie, gdzie
nakłady te nie przekraczają 0,5% PKB, czyli są 6 krotnie mniejsze. To kolejna istotna
asymetria występująca w układzie transgranicznym Polski Zachodniej.
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Ryc. 13.3. Nakłady na B&R w relacji do PKB w regionach NUT2 Nadodrza w 2007.
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Źródło: Zaleski J., Korf T., Lisowiec G., (2010), Znaczenie Odry dla rozwoju społeczno-gospodarczego w
Europie Środkowej, Konferencja Odrzańska Droga Wodna - Stan Obecny i Perspektywistyczny, Wrocław.

W rankingu innowacyjności regionów europejskich [Annoni i Kozovska 2010]
województwa Polski Zachodniej klasyfikują się na miejscach: 187 (dolnośląskie), 198
(wielkopolskie) 204 (opolskie), 209 (zachodniopomorskie), 218 (lubuskie), podczas gdy
wschodnie landy niemieckie i regiony czeskie na miejscach: 44 (Berlin), 93 (Drezno), 97
(Brandenburgia – Südwest), 134 (Brandenburgia- Nordost), 135 (Meklemburgia), 171
(Severovýchod), 183 (Strední Morava), 197 (Moravskoslezsko).

Edukacja na poziomie uniwersyteckim
Kolejną ważną asymetrią i jednocześnie

elementem dla oceniania perspektyw

nowoczesnego rozwoju i budowania gospodarki opartej na wiedzy są wskaźniki
charakteryzujące kształcenie na poziomie wyższym. W tym przypadku sytuacja jest
całkowicie odwrotna w stosunku do nakładów na B&R (ryc. 13.4). Pod względem liczby
studentów 3 polskie regiony są liderami (śląskie, wielkopolskie i dolnośląskie), które
kształcą więcej studentów niż metropolia berlińska. Generalnie liczba studentów Polsce
Zachodniej kształtuje się na poziomie około 550 tysięcy i stanowi o wielkim potencjale
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rozwojowym regionu, pod warunkiem, że w poszukiwaniu lepszej pracy i warunków do
życia nie przemieszczą się do innych regionów europejskich.

Ryc. 13.4 Liczba studentów w regionach NUTS2 Polski Zachodniej i jej otoczenia w
latach 2003 – 2008.
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Źródło: Zaleski J., Korf T., Lisowiec G., (2010), Znaczenie Odry dla rozwoju społeczno-gospodarczego w
Europie Środkowej, Konferencja Odrzańska Droga Wodna - Stan Obecny i Perspektywistyczny, Wrocław.

Ważnym aspektem jest jakość kształcenia uniwersyteckiego oraz struktura ze
szczególnym uwzględnieniem udziału studentów kierunków ścisłych i technicznych.
Brak danych uniemożliwia odpowiednie porównania. Można jednak stawiać hipotezę, ze
w Polsce Zachodniej są to kierunki koniecznych intensywnych działań, aby kształcenie
na poziomie uniwersyteckim było lepiej przystosowane do zapotrzebowania gospodarki
i rynku pracy. Należy również stworzyć programy zapobiegające odpływowi najbardziej
wartościowych absolwentów, którzy w poszukiwaniu możliwości prowadzenia prac
badawczych będą otrzymywali oferty transgraniczne z ośrodków akademickich
wschodnich landów.

Centra rozwoju
Według założeń Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Ochrony [Atlas ESPON –
Struktura terytorium Europy 2006], stworzenie policentrycznej struktury osadnictwa
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na całym terytorium Unii Europejskiej stanowić ma kluczowy element w osiągnięciu
zrównoważonego rozwoju, będąc najlepszym sposobem zwiększania konkurencyjności
Europy w świecie. Dynamiczne miasta i obszary miejskie są podstawą w rozwoju
regionalnego, pozwalając danego regionowi wykorzystanie jego terytorialnego
potencjału oraz osiągnięcie wewnętrznego wzrostu. Silne sieci obszarów miejskich poza
dotychczasową europejską koncentracją w Europie Zachodniej powinny nie tylko
zwiększyć, lecz także poszerzyć możliwości gospodarcze.
W

ramach

Programu

ESPON

na

terytorium

29

państw

Unii

Europejskiej

zidentyfikowano funkcjonalne obszary miejskie (FUA), składające się z miejskiego
rdzenia oraz sąsiadującej i gospodarczo z nim zintegrowanej strefy. Łącznie
zidentyfikowano 1 595 FUA z liczbą mieszkańców powyżej 20 000, różniących się
pomiędzy sobą rozmiarami, pełnionymi funkcjami i świadczonymi usługami. Część z
tych obszarów, ze względu na specjalizację w wielu sektorach, ma znaczenie krajowe i
europejskie, natomiast inne stanowią ośrodki regionalnej i krajowej administracji. Taki
podział pozwolił wyodrębnić trzy grupy funkcjonalnych obszarów miejskich: MEGA
[MEGA

-

Europejskie

Metropolitalne

Obszary

Wzrostu,

charakteryzują

się

wielofunkcyjnym znaczeniem i istotną rolą we wszystkich obszarach branych pod
uwagę tj. podejmowanie decyzji, przemysł, transport, uniwersytety i turystyka.], FUA o
znaczeniu transnarodowym/ krajowym oraz FUA zorientowane regionalnie/ lokalnie.
Dodatkowy podział wprowadzono dla ośrodków MEGA: silne, potencjalne i słabe
[Territorial Dynamics in Europe – Trends in Accessibility 2009].
Słabe MEGA znajdują się głównie w regionach, gdzie restrukturyzacja gospodarcza i
zmiana profilu mogłyby zwiększyć perspektywy wzrostu oraz usprawnić funkcjonalne
połączenia w ramach szerszych sieci. Ryc. 13.5

przedstawia funkcjonalne ośrodki

miejskie zlokalizowane w Polsce Zachodniej i jej transgranicznym otoczeniu, zgodnie z
klasyfikacją ESPON.
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Ryc. 13.5 Funkcjonalne obszary miejskie Polski Zachodniej i jej transgranicznego
otoczenia według klasyfikacji ESPON.

Źródło: Zaleski J., Korf T., Lisowiec G., (2010), Znaczenie Odry dla rozwoju społeczno-gospodarczego w
Europie Środkowej, Konferencja Odrzańska Droga Wodna - Stan Obecny i Perspektywistyczny, Wrocław.50

Układ ważnych ośrodków miejskich o znaczeniu europejskim w obszarze Polski
Zachodniej i jej otoczenia, biorąc pod uwagę terytorium całej Unii Europejskiej, jest
korzystny (gęstość ośrodków MEGA jest znacznie większa niż w rejonie Półwyspu
Iberyjskiego i Bałkańskiego). Najważniejszym ośrodkiem tego obszaru jest aglomeracja
berlińska, uznana za lokomotywę rozwojową wschodniej części Europy. W drugiej
kolejności duże znaczenie mają polskie ośrodki metropolitalne posiadające rangę
słabych MEGA, tzn. Szczecin, Wrocław, Poznań i konurbacja śląska. Dopiero w kolejnej
grupie znalazły się takie ośrodki jak Drezno, Lipsk, Ostrawa, Hradec Kralove i Rostock
Na podstawie: „Territorial Dynamics in Europe – Trends in Accessibility”, European Spatial Planning
Observation Network, November 2009.
50
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razem z Opolem i Zieloną Górą, jako FUA o znaczeniu krajowym. Należy podkreślić, że
lokomotywą całego obszaru jest metropolia berlińska, co wytwarza pewną asymetrię,
ale jednocześnie bardzo ważne role pro-rozwojowe dla tego obszaru odgrywają MEGA
drugiego rzędu Praga i Warszawa. Jednak należy podkreślić, że dla rozwoju Szczecina,
ale również Wrocławia i innych ośrodków rozwoju Polski Zachodniej szczególne
znaczenie ma rozwój metropolii berlińskiej.

Inne asymetrie
Należy podkreślić, że przedstawiony powyżej przegląd asymetrii nie wyczerpuje tematu
występowania skokowych zmian na granicach państwowych Polski Zachodniej, pomimo
funkcjonowania układu z Schengen i teoretycznego wyeliminowania problemu granic z
ograniczeń w przemieszczaniu ludzi, towarów, usług i kapitału. Do nie omówionych
należy zaliczyć kwestię dostępu do szerokopasmowego Internetu, różnice w modelu
polityki socjalnej Polski i landów niemieckich, a także szereg asymetrii bardziej
lokalnych występujących na poziomie poszczególnych województw.
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14.

Kierunki polityki rządu i landów niemieckich oraz rządu i krajów
czeskich w stosunku do Polski Zachodniej

Wspólna Deklaracja Rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec
przyjęta z okazji 20. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polska i
Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, a wraz z tą
deklaracją przyjęty program współpracy na nowo zdefiniowały główne kierunki
kooperacji polsko – niemieckiej tym samym wskazując politykę rządu niemieckiego
określającego współpracę transgraniczną, a więc tą w pierwszym rzędzie dotyczącą
terytorium Polski Zachodniej poprzez konkretne projekty i inwestycje.
Niemiecka strona federalna w inicjatywie „Partnerstwo Odry” upatruje źródła wielu
inspiracji w dziedzinie infrastruktury transportowej, szkolnictwa wyższego, badań i
współpracy gospodarczej.
Uwypuklonym celem jest także skrócenie czasu przejazdu na linii kolejowej Wrocław Berlin z końcem 2011 r., oraz modernizacja linii kolejowej ze Szczecina do Berlina.
Priorytetem staje się dwutorowa rozbudowa odcinka kolejowego od polsko-niemieckiej
granicy przez Horkę do Hoyerswerdy, wraz z elektryfikacją i budową kolejowego mostu
granicznego w Horce. Równie ważnym jest elektryfikacja połączenia kolejowego z
Wrocławia do Drezna.
Deklaracje polityczne dotyczą także dziedziny komunikacji morskiej, poprawy
bezpieczeństwa i ochrony środowiska w regionie Morza Bałtyckiego. W dziedzinie
zagospodarowania przestrzennego zaktualizowania wymagają wypracowane w latach
1992/1993 zalecenia dot. ułatwień we współpracy transgranicznej. Aprobatę i
podkreślane

na

posiedzeniach

Polsko

–

Niemieckiego

Komitetu

Gospodarki

Przestrzennej uzyskuje opracowanie wspólnej wizji strategii rozwoju polskoniemieckich obszarów przygranicznych.
Zagadnienie dotyczące rozwoju współpracy w zakresie bezpieczeństwa żeglugi
śródlądowej na wodach granicznych Odry i Nysy Łużyckiej, jej przyszłości i zakresu
stanowi ważną przestrzeń dyskusji.
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Odwołując

się

do

konieczności

prowadzenia

polityki

rozwoju

poprzez

jej

ukierunkowanie terytorialne zwrócić należy uwagę na koncepcje z zakresu gospodarki
przestrzennej w tym wypadku w szczególności na federalne „Wytyczne kierunkowe ładu
przestrzennego” oraz projekty modelowe z zakresu ładu przestrzennego a głównie na
„Ponadregionalne partnerstwa w transgranicznych obszarach powiązań”51
Opublikowany w 2005 roku raport o stanie zagospodarowania przestrzennego Niemiec
[Raumordnungsbericht

2005]

wskazał

tendencje

przemian

przestrzennych

i

sformułował nowe wyzwania dotyczące polityki przestrzennej. To właśnie na podstawie
tego raportu rząd federalny Niemiec oraz ministrowie odpowiedzialni za planowanie
przestrzenne w poszczególnych krajach związkowych przyjęli w 2006r nowe wytyczne
kierunkowe, spięte i sformułowane trzema blokami tematycznymi:
Ryc.14.1. Wytyczne kierunkowe - wzrost i innowacje.

Źródło: Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland 2006.
51

Überregionale Partnerschaften in grenzüberschreitenden Verflechtungsräumen (MORO)
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Ryc.14.2. Wytyczne kierunkowe - troska o byt – zabezpieczenie polityki socjalnej.

Źródło: Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland 2006.

Wskazane tutaj wytyczne kierunkowe52 [Leitbilder der Raumentwicklung 2006]
stanowią de facto strategię rozwoju dla miast i regionów obowiązującą na poziomie
federalnym a także regionalnym – krajów związkowych.
Główne wnioski płynące z obowiązującego dokumentu wskazują, iż rozwinięte pod
względem

infrastruktury

Niemcy

borykają

się

z

narastającymi

problemami

wyludniających się przestrzeni, co niesie ze sobą zagrożenia dekapitalizacji i
pauperyzacji społecznej.

Pogłębiony opis Wytycznych znajduje się w artykule - Zathey M.,(2009), Polityka rozwoju
Przestrzennego RFN a polska KPZK, [w:]W poszukiwaniu dobrych kierunków – Materiały do dyskusji nad
Projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008 – 2033, MRR, Warszawa.
52
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Ryc.14.3 Wytyczne kierunkowe - zabezpieczenie zasobów, kształtowanie
krajobrazów.

Źródło: Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland 2006.

Według tez zawartych w wytycznych rozwiązaniem problemu jest konwertowanie
przestrzeni do zmieniających się warunków z wykorzystaniem nowych technologii
i wiedzy. Nie jest to jednak remedium na odwrócenie negatywnego trendu rozwoju
demograficznego, lecz reakcja na oczekiwania starzejącego się społeczeństwa
przyzwyczajonego do wysokich standardów jakościowych. Przypuszczać należy, iż w
perspektywie następnych lat, w obliczu spadku liczby ludności Niemiec, przestrzenie w
wysokim stopniu wyposażone w infrastrukturę techniczną, a co za tym idzie posiadające
potencjały chłonności, zareagują „procesem ssania” wiążącym przestrzeń polska
i niemiecką.
Realizacja i doskonalenie wytycznych jest procesem ciągłym angażującym politykę
rozwoju na wszystkich poziomach zarządzania. Konkretyzacja tej polityki na poziomie
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regionalnym następuje w wyniku dostosowania do wytycznych planów i programów
dedykowanych konkretnym obszarom – 16 krajom związkowym dzielącym się na 118
obszarów

planistycznych.

Polityka

rządu

federalnego

zorientowana

jest

na

systematyzowanie i utrzymywanie rytmu tego procesu, zwracając szczególną uwagę na
zagadnienia związane ze zmianami klimatycznymi i ochroną klimatu. Działania te
znajdują swój wyraz m. in. w ramach cyklicznie uruchamianych projektów badawczych
MORO (por. pkt. 4 i pkt.5) Projekty te są realizacją promowanej w Niemczech od lat 90.
XX wieku zasady „więcej akcji i projektów zamiast planów i programów”.
Spośród licznej rodziny projektów modelowych (MORO) oddziaływujących na
formułowanie kierunków polityki rozwoju w Niemczech warto zwrócić uwagę na pole
badawcze zatytułowane: „Ponadregionalne partnerstwa w transgranicznych obszarach
powiązań”53. Koncepcja ukazująca „silne regiony graniczne jako motory rozwoju”
(BMVBS 201154) wymaga naturalnie dopracowania i przygotowania pod kątem
operacyjnym, szczególnie w kontekście globalizacji i europeizacji. Dzięki takiemu
podejściu otwierane są nowe możliwości kooperacji z potencjalnymi partnerami z
nadgranicznych regionów Niemiec w tym także Polski i Czech.
Niemieckie regiony graniczne zaangażowały się w kooperacje w ramach tego
konkretnego projektu MORO między innymi przez fakt, iż w politycznych wytycznych
kierunkowych rozwoju szczególnie w bloku tematycznym „wzrost i innowacje” nie
zostały we właściwy sposób uwzględnione. Przyczyny tego wiążą się zarówno z brakiem
doświadczenia jak również z politycznym niepełnym postrzeganiem obszarów
granicznych. Projekty MORO próbują deficyty te pokryć.
Szczególną uwagę zwracają dwa wyeksponowane w projektach regiony (por. ryc. 14.4):
1. Kooperacja i powiązania na północnym wschodzie – obszar obejmujący swym
zasięgiem kraje związkowe Berlin, Brandenburgię i wschodnią część Meklemburgii
Pomorza Przedniego.
2. Obszar Metropolitalny – Trójkąt Saksoński.

Überregionale Partnerschaften in grenzüberschreitenden Verflechtungsräumen - MORO-Informationen
5/1, 5/2 BBSR, Bonn 2009
53

Metropolitane Grenzregionen Abschlussbericht des Modellvorhabens der Raumordnung (MORO) „Überregionale Partnerschaften in grenzüberschreitenden Verflechtungsräumen“ Bonn 2011.
54
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Ryc. 14.4. Siedem regionów modelowych rodziny projektów MORO
„Ponadregionalne partnerstwa” oraz cztery transgraniczne obszary powiązań.

Źródło: Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), Berlin

Wspólne działania Meklemburgii - Pomorza Przedniego, Brandenburgii i Berlina w
ramach kooperacji i powiązań na północnym wschodzie związane są z pięcioma
dziedzinami rozwoju ukierunkowywanymi również transgraniczne. Główny nacisk
kładziony jest jednak na lepszą kooperację wewnętrzną. Pięć dziedzin – modułów to:
 Rozbudowa powiązań gospodarczych, szczególnie w branżach energetycznych w tym w
związku z gospodarowaniem odnawialnymi źródłami energii, budowie maszyn, obróbki
metali, produkcji żywności, transporcie i logistyce,
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 Współdziałanie regionów we własnej sieci ukierunkowane na zidentyfikowanie silnych
stron i potencjałów jak również zabezpieczenie i pozyskanie wykwalifikowanej siły
roboczej dla regionalnej gospodarki.
 Wyzwolenie zależności pomiędzy portami i zapleczem poprzez rozbudowę infrastruktury
oraz wzmocnienie a także przyciągnięcie przedsiębiorców związanych z transportem
towarów. Kreowanie regionu logistycznego.
 Rozszerzenie współpracy i wewnętrznej kooperacji na podstawie zamówionych opinii
i zaleceń dotyczących uwarunkowań i szans
 Rozwój regionu dolnej Odry, polegający na współpracy niemieckich i polskich gmin.
Z bogatego materiału badawczego zgromadzonego w trakcie realizacji tego
konkretnego projektu MORO wnioskować można o podjęciu działań na rzecz
sformułowania

strategii

integracji

przedsięwzięć

gospodarczych,

w

ujęciu

przestrzennym, wschodnich landów Niemiec. Byłoby to zatem działanie o kierunkach i
zamierzeniach identycznych tym jakie przyświecają stworzeniu Strategii Polska
Zachodnia 2020, niemniej je wyprzedzających. Przedstawione wyżej obszary działań i
współpracy międzyregionalnej zostały przyjęte podczas konferencji trzech landów:
Berlina, Brandenburgii i Meklemburgii Pomorza Przedniego w grudniu 2010r.
Warto jeszcze uwypuklić pojawiającą się w polityce samego Berlina kwestię szczególnej
roli transportowej i logistycznej północno – wschodnich regionów Niemiec (ryc. 14.5.),
co w pełni koresponduje także z przedsięwzięciami projektowymi realizowanymi ze
środków europejskich SCANDRIA i SONORA (por. pkt. 16). W ramach pozycjonowania
w przestrzeni europejskiej region północno wschodni Niemiec postuluje lokalizację na
swoim terytorium centrum redystrybucji dóbr. Hub 53/12 - to kryptonim obszaru
logistycznego planowanego na zapleczu Berlina, Hamburga i Rostoku na bazie
miejscowości Neuruppin, Pritzwalk, Güstrow. Wykreowanie logistycznego punktu
węzłowego dla Europy Środkowej stanowi także dorobek omawianego już projektu
MORO. Nie chodzi tu jednak o wybudowanie od nowa całej infrastruktury ale o
rewitalizację istniejącego potencjału i ewolucyjne budowanie pozycji. Docelowo jednak
obszar ten pełniłby rolę zwornika pomiędzy głównymi strumieniami transportowymi
towarów w Europie.
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Obszar metropolitalny Trójkąt Saksoński lub Obszar Metropolitalny Środkowe Niemcy
(Metroppolregion Mitteldeutschland)55 to drugi, sąsiadujący z Polską Zachodnią obszar
dla którego kierunki rozwojowe doprecyzowane były w ramach projektów MORO (ryc.
14.5.).
Ryc. 14.5 Koncepcja partnerstwa regionów miejskich.

Źródło: BBSR 2009.

Głównym jednak problemem badawczym, który odzwierciedla jednocześnie kierunek
polityki rozwoju jest znalezienie właściwej formuły kooperacji administracji publicznej
różnych poziomów w celu uzyskania elastycznie i efektywnie funkcjonującego
organizmu obejmującego strukturę osadniczą Saksonii a także Turyngii i Saksonii
Anhalt.

Do głównych zagadnień dotyczących wewnętrznej współpracy działań

angażujących politykę należą:

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (Hrsg.), MORO-Informationen „Überregionale
Partnerschaften“, 3/2-04/2009.
55
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 gospodarka i nauka
 kultura i turystyka
 transport i mobilność
 polityka prorodzinna
 współpraca ponadregionalna.
Kluczowe dokumenty diagnostyczne określające stan realizacji dotychczasowych
zamierzeń planistycznych oraz prognozy, trendy i wyzwania na najbliższe lata znajdują
się obecnie w przygotowaniu i nie zostały jeszcze opublikowane. Dotyczy to szczególnie
Saksonii gdzie aktualizacja dokumentów trwa i spodziewane jest uchwalenie i
opublikowanie materiałów w roku 2012, oraz poziomu federalnego, dla którego
opracowywany jest raport zagospodarowania przestrzennego (Raumurdnungsbericht).
Dostępne

dokumenty

określające

kierunki

polityki

rozwoju

w

odniesieniu

terytorialnym zawarte zostały w tabeli 14.1.

Tabela 14.1. Zestawienie aktualnych dokumentów planistycznych poziomu krajów
związkowych i dokumentu federalnego, określających kierunki polityki rozwoju.
obszar
dokument
rok przyjęcia
Meklemburgia

Pomorze Landesentwicklungsprogramm

2005

Berlin – Brandenburgia

Landesentwicklungsprogramm

2007

Saksonia

Landesentwicklungsproglan

2003

Niemcy - poziom federalny

Leitbilder der Raumordnung

2006

Przednie

Źródło: opracowanie własne.

Należy spodziewać się że w przygotowywanym na bazie najnowszego raportu
dokumencie określającym kierunki polityki RFN znajdą się zalecone w 2009r. przez
konferencję ministrów ds. gospodarki przestrzennej (MKRO)56 obszary interwencji:

56

Beschluss der 36. Ministerkonferenz für Raumordnung am 10. Juni 2009 in Berlin
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 Mobilność i logistyka
 Ochrona klimatu i bezpieczeństwo energetyczne
 Partnerstwo i strategie dla regionów miejskich i obszarów wiejskich

Polityka Republiki Czeskiej w stosunku do obszarów Polski Zachodniej ze względu na
odmienne uwarunkowania ekofizjograficzne - obecność bariery górskiej Sudetów i
odmienne uwarunkowania administracyjne wymaga innego podejścia do oceny, niż w
przypadku Polityki RFN i jej landów. Republika Czeska nie jest krajem federalnym a
graniczące z Polską Zachodnią Czeskie kraje - regiony: Liberecki, Kralowo - Hradecki,
Pardubicki, Ołomuniecki, Morawsko - Śląski swoja politykę rozwoju prowadzą w ścisłym
uzgodnieniu z planami powstającymi na szczeblu centralnym.
Dokumentem inwentaryzującym wzajemne relacje przestrzenne i politykę rozwoju w
ujęciu terytorialnym jest „Studium pogranicza polsko – czeskiego”57 wykonane w 2006
roku. Syntetyzuje ono politykę przestrzenną, ukierunkowującą rozwój społeczny i
gospodarczy w obszarze transgranicznym, wyrażaną zarówno przez plany i projekty na
poziomie centralnym jak i regionalnym. Wynikające ze studium kierunki polityki
rozwoju na pograniczu polsko – czeskim uszeregować można w trzy cele:
1. Spójność zewnętrzna obszaru - cel mający zapewnić powiązanie obszaru pogranicza z
otoczeniem zewnętrznym dla nadania procesom wzrostu (rozwoju) cech trwałości.
Trwałość rozumiana jest tu, jako zdolność do podtrzymywania pozytywnych
procesów, nawet po ustaniu zasilania (dofinansowania) zewnętrznego.
2. Spójność wewnętrzna obszaru – cel, który może być realizowany w oparciu o ścisłą
współpracę polsko-czeską i powinien być wynikiem decyzji ich władz terytorialnych.
Strategie komplementarne lub strategie podstawowe regionów mogą pomóc im
w znalezieniu właściwych rozwiązań. Współpraca powinna być oparta przede
wszystkim na analizie lokalnych uwarunkowań rozwoju.

57

Studium Zagospodarowania Przestrzennego Pogranicza Polsko-Czeskiego. Synteza dokumentów

krajowych, Wrocław, Praga – 2006
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3. Ochrona i przywracanie wartości zasobom naturalnym i kulturowym - cel wynikający
z charakterystycznych cech obszaru. Środowisko naturalne pogranicza polskoczeskiego jest dziedzictwem całej społeczności europejskiej, w związku z czym jego
ochrona powinna być celem nadrzędnym, realizowanym przy wsparciu (środkami)
całej tej społeczności. Jednak walory środowiska mogą być też podstawą rozwijania
pewnych dziedzin aktywności gospodarczej, (np. turystyki) na danym obszarze.

Są to jednak postulaty wynikające z transgranicznego dyskursu i pewnej poprawności
dyplomatycznej. Rzeczywisty obraz polityki rozwoju, odczytany na podstawie
wewnętrznych czeskich dokumentów jest mniej korzystny dla terenów Polski
Zachodniej.
W 2008 roku przyjęto w republice Czeskiej dokument „Politika územního rozvoje České
Republiky” w którym zawarto międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania strategii
rozwoju przestrzennego. Ukazane w dokumencie obszary i osie rozwoju sugerują, że
Polska Zachodnia nie jest strategicznym kierunkiem kooperacji Republiki Czeskiej.
Główne osie rozwoju przebiegają równoległy do bariery Sudetów z Pragi przez
Pardubice do Ołomuńca i z Pragi do Brna(ryc. 14.6.).
Jedyną osią rozwojową przebiegającą w kierunku Polski Zachodniej jest oś z Hradca
Kralowe w kierunku Lubawki. Oś prowadzona z Pragi w kierunku Liberca swoje
przedłużenie uzyskuje poprzez Hradek i Zittau na terytorium RFN. A zatem aktualne
uwarunkowania wynikające z polityki rozwoju Republiki Czeskiej nie sprzyjają
transgranicznym przedsięwzięciom integracyjnym o ponadregionalnym znaczeniu.
Oczywiście istnieją mniejsze projekty lokalne, które prowadzone są w wielu miejscach gminach. Nie są one jednak w stanie przeważyć niedoboru powiązań transportowych i
gospodarczej kooperacji.
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Ryc. 14.6. Obszary i osie rozwojowe w Czeskiej Republice.

Źródło: Politika územního rozvoje České Republiky 2008.

Zwrócić należy także uwagę na zapisane w dokumencie zobowiązanie właściwych
ministerstw i organów administracji centralnej do ostatecznego zadecydowania o
zasadności utrzymywania rezerwy terenowej pod budowę kanału Odra – Łaba – Dunaj
(Por. pkt. 16.). Dyskusja o utworzeniu kanału jeszcze nie została zakończona, tym
bardziej że na arenie europejskiej prowadzone są rozważania na temat zielonych
korytarzy transportowych, w tym korytarzy obejmujących także śródlądowe drogi
wodne.
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15.

Konflikty interesu i synergie współpracy transgranicznej polskoniemieckiej i polsko – czeskiej

Na pograniczu polsko – niemieckim i polsko – czeskim występują naturalne konflikty
interesów w układzie transgranicznym, a także synergie stworzone przez zanik granic i
ograniczeń dla przemieszczania się ludzi, towarów, usług i kapitału. Sytuacje konfliktu
interesów wymagają identyfikacji i poszukiwania kompromisowych rozwiązań,
najczęściej uzgadnianych na poziomie rządów polskiego, federalnego lub landowego
niemieckiego i czeskiego. Pozostawianie sytuacji konfliktu interesów samemu sobie z
reguły prowadzi do wygranej silniejszej strony. W relacjach na pograniczu polskoniemieckim z reguły tą silniejszą stroną jest strona niemiecka.
Odmienna jest sytuacja w przypadku możliwości wystąpienia synergii. Tutaj z reguły
pierwszym beneficjentem z reguły są przedsiębiorcze osoby indywidualne, a w
następnej wspólnoty lokalne, ponadlokalne i regionalne. Ze względu na bezwładność
najtrudniej steruje się synergiami z poziomu centralnego.
Poniżej przedstawiono w pierwszej kolejności podstawowe konflikty interesu
występujące dla Polski Zachodniej w układzie transgranicznym z Niemcami, Czechami i
Skandynawią. Należy podkreślić, że często obecnie występujące konflikty interesu mogą
się stać obszarem synergii i obustronnych korzyści, jeśli taki konflikt interesu zostanie
racjonalnie i szybko rozwiązany.
Największy z racji wielkości obszaru pogranicza jest zakres konfliktu interesów z
partnerami niemieckimi. Do takich sytuacji konfliktowych wpływających na możliwości
rozwojowe należy zaliczyć:
- rywalizacja Szczecin – Rostock o wypełnianie funkcji portu morskiego dla metropolii
berlińskiej. Historyczne ugruntowaną wiodącą pozycję Szczecina zaczyna przejmować
stopniowo Rostock w wyniku braku odpowiednich rozwiązań infrastrukturalnych w
układzie transgranicznym oraz celowej polityce po stronie niemieckiej i braku takiej
polityki po stronie polskiej
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- przebieg rurociągu NORDSTREAM i jego wpływ na rozwój funkcji portowych dla
Świnoujścia i Szczecina. Nie do końca wiadomo na ile jest to istotna sprawa, tym nie
mniej wymaga pilnego rozwiązania lub demistyfikacji
- budowa i użytkowanie kanału HoFrieWa równoległego do Odry i „skansenizacja” Odry.
Od ponad 20 lat strona niemiecka usilnie wspiera wszelkie działania mające na celu
przekształcenie Odry w obszar chroniony przyrodniczo prowadzące do wyeliminowania
jej funkcji żeglugowej. Dopiero w 2009 roku osiągnięto porozumienie (do dzisiaj nie
potwierdzone żadną umową międzyrządową PL-RFN) w sprawie odbudowy
żeglowności na Odrze do głębokości 1,8m minimum dla potrzeba lodołamania.
Rzeczywista odbudowa takiej ograniczonej żeglowności wymaga jednoczesnego
działania inwestycyjnego przez stronę polską i niemiecką po obu stronach brzegu Odry
na niemal całym odcinku granicznym.
- przebieg korytarza transportowego CETC i jego znaczenie stoi w rozbieżności z
niemieckimi koncepcjami projektu SONORA (przedstawionego szerzej w punkcie 16), w
którym całość proponowanego korytarza północ – południe przebiega po stronie
landów niemieckich z pozostawieniem w kierunku polskich ośrodków regionalnych
Szczecina, Poznania i Wrocławia wyłącznie połączeń równoleżnikowych.
- Berlin Brandenburg International Airport j (BBI) jest często interpretowany, jako duży
hub wybudowany po wschodniej stronie Berlina, jako potencjalny odbiorca pasażerów
regionalnym lotniskom międzynarodowym w Szczecinie-Goleniowie, Poznaniu i
Wrocławiu. Niewątpliwie z wąsko rozumianego interesu samych spółek zarządzających
wymienionymi portami lotniczymi zachodzi takie realne ryzyko, natomiast z punktu
widzenia korzyści dla mieszkańców i rozwoju gospodarczego Polski Zachodniej może to
wyglądać odmiennie. Należy oczekiwać, że w okresie do roku 2020 BBA osiągnie status
porównywalny z portem lotniczym w Monachium i wobec powyższego wyzwaniem jest
dostatecznie wczesne zintegrowanie tego portu lotniczego z potrzebami Polski
Zachodniej (por. pkt. 10). Dobrym wzorem może być przykład zintegrowania Strasburga
i portu lotniczego we Frankfurcie, które nie naruszyło pozycji portu lotniczego tego
ośrodka europejskiego,
- drenaż wysokokwalifikowanych specjalistów (lekarze, informatycy) przez niemiecki
rynek pracy.
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- sprawa pozornej otwartości niemieckiego rynku drobnych usług dla polskich
rzemieślników i usługodawców przez rozbudowany system koncesji, licencji i pozwoleń.
W tym obszarze konieczne jest wzmocnienie polskich regionalnych izb przemysłowych i
rzemieślniczych w negocjacjach ze stroną niemiecką w celu usunięcia tych barier
dostępowych
- sprawa dostępności niemieckiego rynku budowlanego dla polskich firm, które zostały z
tego

rynku

(szczególnie

berlińskiego)

wyeliminowane

poprzez

działania

biurokratyczne, w sytuacji, gdy niemieckie firmy budowlane prosperują na polskim
rynku dużych inwestycji infrastrukturalnych.
- metropolia berlińska to ogromny potencjał na turystyczne wyjazdy weekendowe w
odległości do 200-250 km od Berlina. Pozyskanie tego rynku oznacza utratę tej jego
części przez niemieckie otoczenie Berlina o podobnej dostępności czasowej. Oznacza to
konieczność wspólnej jednolitej oferty turystycznej Polski Zachodniej i profesjonalnego
marketingu, który nie może być prowadzony w skali lokalnej nawet poszczególnych
dużych miast (Wrocław, Poznań, Szczecin, etc.). To powinna być silna akcja
marketingowa Polski Zachodniej o zróżnicowanej ofercie od wypoczynku nad
Bałtykiem, poprzez ofertę pojezierz i borów, turystykę przyrodniczą, turystykę
wielkomiejsko- historyczną, a skończywszy na ofercie turystycznej zwiedzania Sudetów.
- zagrożenie powodziowe, pomimo niemal 15 lat wspólnych działań dalej będzie
wywoływało konflikty interesów. Kwestia wysokości wałów po obu stronach rzek
granicznych, retencji zbiornikowych i polderowych po stronie polskiej, roli żeglugi w
zwiększaniu zagrożenia powodziowego będą wywoływały gorące dyskusje. Najlepszym
tego przykładem jest ubiegłoroczna awaria zapory na zbiorniku w Niedowie (Nysa
Łużycka) i spór o odpowiedzialność za zalanie Goerlitz. W obszarze podnoszenia
bezpieczeństwa powodziowego konieczne jest kontynuowania wspólnych działań, a po
polskiej stronie jak najszybsze wdrażanie zaktualizowanego „Programu dla Odry 2006”
jako wspólnej dla Polski Zachodniej (+województwo śląskie) strategii działań w tym
obszarze.
- partykularne interesy vs. przedsięwzięcia ponadregionalne; przykładem tego typu
konfliktu interesu jest blokowanie zmiany trasy dla pociągu Wrocław – Berlin przez
władze Brandenburgii;
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Dużo krótsza jest lista konfliktu interesów z relacjach transgranicznych z Czechami:
- rozwój kierunku autostradowego północ – południe; w zasadzie trudno po polskiej
stronie zadecydować o południowym przebiegu połączenia drogowego S3, będącego
elementem korytarza CETC bez uzgodnienia, że podobne rozwiązanie autostradowe lub
odpowiednio wysokiej klasy zostanie do tego samego punktu granicznego realizowane
przez stronę czeską. Obecnie nie są znane plany czeskie realizacji takich projektów w
perspektywie do 2020 roku
- rozwój firm wiatrowych na pograniczu; problem wymaga dużej współpracy władz
publicznych po obu stronach, aby takie rozwiązania, które nie są neutralne dla
środowiska naturalnego oraz komfortu życia mieszkańców i atrakcyjności turystycznej
nie były realizowane po obu stronach granicy bez pełnej synchronizacji lokalizacji.
- rozwój produktu turystycznego to potencjalny konflikt interesów o klienta głównie
polskiego. Z racji przewag infrastrukturalnych dla turystyki po stronie czeskiej, mało
prawdopodobne jest występowanie zjawiska przeciwnego.
W relacji ze Skandynawią, z racji granicy morskiej i znacznej odległości obszarem
konfliktu interesów jest morze Bałtyckie: z jednej strony dostęp do jego zasobów, z
drugiej strony zrzuty zanieczyszczeń. W tym drugim obszarze Polska Zachodnia jest i
będzie pod dużą presją krajów skandynawskich w celu szybkiego ograniczenia zrzutu
zanieczyszczeń związkami azotu i fosforu do morza bałtyckiego.

Kwestia

synergii

transgranicznych to

lista

już obecnie

występujących oraz

potencjalnych, które uwolnione mogą przyczynić się do szybszego rozwoju Polski
Zachodniej. Do szczególnie interesujących synergii można zaliczyć:
- rozwój miast bliźniaczych poprzez wspólną infrastrukturę komunalną, komunikację
publiczną, rozwój handlu transgranicznego, etc. (patrz też pkt.7)
- rozwój Szczecina, jako transgranicznego obszaru metropolitalnego obejmującego
północno- wschodnią Meklemburgię,
- wspólny rozwój produktu turystycznego wzdłuż wybrzeża Bałtyku,
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- wspólny (z Czechami) rozwój produktu turystycznego dla Sudetów oraz zwiększenia
dostępności Kotliny Kłodzkiej,
- rozwój społeczno – gospodarczy w układzie RFN-PL-CZ dla worka turoszowskiego i
jego transgranicznego otoczenia,
- działania na rzecz zapobiegania powodziom w dorzeczu Odry [Bezpieczeństwo i
przyszłość dla regionu odrzańskiego 1998; Przyszłość i bezpieczeństwo dla dorzecza
Odry 2000],
- utrzymanie drożności zalewu szczecińskiego dla żeglugi morskiej oraz rozwój obszaru
otaczającego,
- rozwój handlu przygranicznego bazującego na ciągle występującej różnicy w poziomie
cen (np. benzyna po stronie polskiej, etc.) oraz różnicy w jakości produktów (np.
produkty chemii domowej po stronie niemieckiej, etc.),
- usługi medyczne,
- wykorzystanie pomocy strukturalnej UE i wspólne aplikowanie w ramach
odpowiednika EWT w perspektywie budżetowej 2014-2020,
- elektryfikacji linii kolejowej na brakujących odcinkach dla połączenia Wrocław –
Drezno,
- monitorowanie emigracji zarobkowych jako ważnego elementu rzeczywistości
społeczno-gospodarczej pogranicza.

16.

Funkcjonujące

inicjatywy

międzynarodowe

dotyczące

Polski

Zachodniej
Pierwszą inicjatywą transgraniczną o znaczącej skali w stosunku do Polski Zachodniej,
jako całości był niewątpliwie plan Stolpego z 1991 roku jako inicjatywa wspólnego
podejścia do rozwoju terenów wschodnich Niemiec i Polski Zachodniej. Inicjatywa ta
została chłodno przyjęta przez stronę polską i można zaryzykować stwierdzenie, że
została błędnie odebrana, jako inicjatywa przywrócenia niemieckich wpływów na
obszarach, które przeszły w 1945 roku z władztwa niemieckiego do Polski.

146

WYKORZYSTANIE PRZYGRANICZNEGO POŁOŻENIA ZACHODNICH WOJEWÓDZTW POLSKI
DLA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Specyficzną, ale stale obecną od 1993 roku inicjatywą międzynarodową na obszarze
Nadodrza jest polityka spójności Unii Europejskiej. Wschodnie landy niemieckie
obejmuje ona od okresu po zjednoczeniu Niemiec w 1991 roku, natomiast Polskę i
Czechy poprzez środki inicjatywy INTERREG w podobnym czasie, a od 2004 roku w
pełni środków polityki spójności. Problemem w przypadku środków skierowanych w
ramach polityki spójności do tzw. Regionów celu 1 jest to, że ich rzeczywistym
dysponentem jest po stronie Polski i Czech rząd krajowy. Od 2007 roku 1/3 tych
środków po polskiej stronie przeszła w rzeczywiste programowanie na poziomie
regionalnym. Środki polityki spójności UE oraz sprzyjanie tej polityki współpracy
transgranicznej są największym motywatorem i motorem dotychczasowej i przyszłej
współpracy w ramach Nadodrza. Tak również będzie prawdopodobnie w perspektywie
finansowej 20014-2020.
Ważnymi

inicjatywami

bilateralnymi

dotyczącymi

Nadodrza

były

studia

zagospodarowania pogranicza polsko- niemieckiego i polsko - czeskiego zrealizowane w
połowie lat dziewięćdziesiątych. W przypadku pogranicza polsko – niemieckiego zostało
ono aktualizowane w roku 2002. Studia te pełniły i w dalszym ciągu pełnią istotną rolę
w uspójnianiu przestrzeni obu pograniczy, w szczególności w zakresie usuwania
wąskich gardeł infrastrukturalnych (przejścia graniczne i mosty) oraz koordynacji
rozwoju przestrzennego. Obecnie w dużej mierze funkcje te przejęła współpraca w
zakresie koordynowanego planowania przestrzennego ze strony polskich województw,
landów niemieckich i krajów czeskich.
Obecnie zostaną kolejno omówione najważniejsze inicjatywy realizowane po 1990 roku
w układzie transgranicznym, rozpoczynając od najaktywniej obecnie wdrażanych
projektów: niemieckiego „Partnerstwo Odry” i polskiego CETC. W dalszej kolejności
będą omówione inne ważniejsze projekty i inicjatywy o charakterze transgranicznym,
które wydają się mieć znaczenie dla współpracy w ramach Polski Zachodniej.

Partnerstwo Odra
Przedsięwzięciu temu, ze względu na jego nieograniczony horyzontem czasowym
rozmach oraz wsparcie udzielone przez niemieckie kraje związkowe i rząd federalny
należy poświęcić szczególną uwagę.
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„Granice dzielą – Odra łączy“ – pod takim hasłem zorganizowana została w kwietniu
2006 roku konferencja inicjująca przedsięwzięcie „Partnerstwo Odra”, której celem było
zintensyfikowanie polsko - niemieckiej współpracy w regionie leżącym w sąsiedztwie
granicy państwowej. Inicjatywa ta adresowana jest do ośmiu regionów: czterech
polskich

województw

zachodniopomorskiego,

oraz

dolnośląskiego,
czterech

krajów

lubuskiego,
związkowych

wielkopolskiego
Niemiec-

i

Berlina,

Brandenburgii, Meklemburgii – Pomorza Przedniego i Saksonii oraz dużych miast
leżących na ich terytoriach. Regiony te tworzą nieformalną sieć kooperacji, gdyż
niepodpisane zostały żadne międzyregionalne czy też międzypaństwowe dokumenty
powołujące sieć współpracy. Jest to zatem inicjatywa dobrowolna, oddolna i niewiążąca,
lecz poprzez uczestnictwo w niej oficjalnych i formalnych ciał jakimi są Urzędy
Marszałkowskie Województw czy Ministerstwa Krajów Związkowych „Partnerstwo
Odra” zyskuje charakter ponadregionalnego niezarejestrowanego związku celowego o
nieokreślonym statusie.
W komunikacie końcowym konferencji inaugurującej współpracę w ramach inicjatywy
„Partnerstwa Odra”, w kwietniu 2006 roku napisano, iż: „polskie i niemieckie regiony
partnerskie dążą wspólnie do ukształtowania obszaru gospodarczego, w którym
przedsiębiorstwa,

pracownice

i

pracownicy

odnajdą

optymalne

warunki

do

zastosowania i wykorzystania swoich potencjałów. Utwierdzają one w silnym
przekonaniu, iż długoterminowo obszar ten może zostać przekształcony w innowacyjny,
opierający się na wiedzy i doświadczeniach region gospodarczy, który będzie mógł
mierzyć się z innymi europejskim regionami gospodarczymi.”58
Gospodarka, transport, energetyka i turystyka to zagadnienia wskazane, jako główne
obszary współpracy pomiędzy ośmioma polskimi i niemieckimi regionami „Partnerstwa
Odra”. W związku z różnicami w kompetencjach administracji regionów, proces
uruchamiania konkretnych przedsięwzięć polega głównie na tworzeniu pozytywnego
klimatu dla współpracy wynikającego z politycznych deklaracji. Do namacalnych działań
zaliczyć należy uruchamianie platformy sprzyjającej wymianie kontaktów i informacji

58

Komunikat końcowy konferencji z dnia 5 kwietnia 2006r, pod tytułem „Deklaracja przedstawicieli polityki

regionów i miast uczestniczących w konferencji gospodarczej Regionu Odry”. Komunikat ten został
wydrukowany, był kolportowany, ale nie został podpisany.
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pomiędzy przedsiębiorcami Berlina i Brandenburgii oraz polskich województw

–

projekt EUNOP (EU-Net Partnership). Wyróżnić można także udział przedstawicieli
regionu dolnośląskiego oraz Berlina w projekcie KnowMan (Knowledge Network
Management in Technology Parks), wykorzystującym środki Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach inicjatywy INTERREG IV C. Celem współpracy w
projekcie jest wzmocnienie połączenia nauki i biznesu poprzez poznanie dobrych
praktyk oraz optymalizacja zarządzania wiedzą naukową w parkach technologicznych.
Nadzieje wiązać należy także z projektem JOSEFIN (Joint SME Finance for Innovation),
który zorientowany jest na wypracowanie optymalnych warunków finansowego
wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw wyróżniających się innowacyjnymi
rozwiązaniami, niebędącymi jednakże w stanie samodzielnie podjąć rynkowych
wyzwań. Działania w sferze energetyki i turystyki skoncentrowały się do tej pory na
badaniu i określeniu potencjałów do prowadzenia współpracy oraz przeprowadzeniu
związanych z tym wizyt studialnych.
W 2009 roku, w wyniku serii spotkań przedstawicieli regionów „Partnerstwa Odra” w
ramach tak zwanego Okrągłego Stołu Transportowego Partnerstwa Odry, wypracowany
został dokument dotyczący priorytetów rozwoju infrastruktury transportowej. Był to
pierwszy dokument przygotowywany do oficjalnego parafowania przez wysokich
przedstawicieli województw i krajów związkowych. Jak dotychczas cała współpraca
opierała się tylko na aklamacji popartej komentarzem o potrzebach kooperacji. Jednakże
do złożenia podpisów nie doszło z dwóch powodów: różnic w priorytetyzacji zadań i ich
zakresów w poszczególnych regionach oraz różnic ustrojowych między Polską a
Niemcami.
W przygotowywanym dokumencie pod roboczą nazwą „Osiem regionów – wspólny
obszar transportowy” poszczególne regiony zgłaszały szeroką paletę postulatów od
spraw odwołujących się do organizacji przewozów pasażerskich, przez projekty
lokalnych dróg rowerowych, po propozycje uzupełnień ponadregionalnych korytarzy
multimodalnych.
zweryfikowania

Taka

różnorodność

postulatów,

które

zapisów
wpisane

wymagała
do

uporządkowania

dokumentu

o

i

charakterze

deklaratywnym stałyby się celami dla władz regionów. Jednakże zakresy kompetencyjne
Marszałków Województw i Premierów Landów różnią się znacząco. Dlatego też ze
względu

na

potrzebę

poszanowania

różnic

ustrojowych,

debata

na

temat
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transgranicznych przedsięwzięć związanych z rozwojem infrastruktury transportowej
przekierowana została do gremium o mieszanej formule samorządowo – rządowej. Tym
samym Polsko – Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Regionalnej i
Przygranicznej wraz z podległym jej Komitetem ds. Gospodarki Przestrzennej, w której
zasiadają także przedstawiciele regionów, stały się ostatecznie forum debaty
zainicjowanej przez nieformalną sieć „Partnerstwa Odra”.

Wartością dodaną tak

ewoluującego procesu jest stworzenie pierwszej, po podpisaniu Traktatu o dobrym
sąsiedztwie, mapy inwentaryzującej infrastrukturalne przedsięwzięcia o znaczeniu
ponadregionalnym planowane i postulowane w obszarze ośmiu zaangażowanych w
dyskusję regionów (por. ryc. 4.5.). Mapa została wykonana na zlecenie polskiego
Ministerstwa Infrastruktury oraz niemieckiego Federalnego Ministerstwa Transportu,
Budownictwa i Rozwoju Miast, jako materiał roboczy dla prac Polsko-Niemieckiego
Komitetu Gospodarki Przestrzennej – w oparciu o dane z wojewódzkich biur
planowania przestrzennego i cyfrowy model krajobrazu Federalnego Urzędu Geodezji i
Kartografii oraz inne dane urzędów polskich i niemieckich. Mapa nie pokazuje
wszystkich inwestycji infrastrukturalnych w obszarze „Partnerstwa Odry”, a także nie
formułuje kierunków zagospodarowania przestrzennego regionu.
W trakcie sporządzania mapy ujawniono wiele niezgodności i odmiennych poglądów, co
do przedsięwzięć i ich priorytetyzacji. Ostatecznie jednak powstał dokument, przyjęty
oficjalnie przez Polsko – Niemiecką Komisję Międzyrządową na posiedzeniu w
Schwerinie we wrześniu 2010 roku. W miesiąc później Mapa została zaprezentowana na
spotkaniu politycznych przedstawicieli regionów „Partnerstwa Odra” w październiku
2010r.
W przygotowanym do mapy komentarzu59 zawarte zostały sentencje podkreślające
uwarunkowania prawne i kompetencyjne dla prowadzenia polityki rozwoju. „Rozwijając
ponadregionalną infrastrukturę transportową w obszarze Partnerstwa Odry należy
uwzględnić, że w każdym z obydwu krajów sąsiedzkich istnieją jasno określone ramy
prawne, określające w sposób obowiązujący instytucje mające obowiązek planowania
poszczególnych szlaków komunikacyjnych i ich rozbudowy, a także realizujące i
finansujące budowę i rozbudowę tych szlaków. Kompetencje te w ostatnich latach
59

MSWIA - http://www.mswia.gov.pl/download.php?s=1&id=12292
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zostały częściowo ustalone w nowy sposób z myślą o umożliwieniu i zintensyfikowaniu
konkurencji pomiędzy prywatnymi przewoźnikami. W związku z tym o oferowanych na
szlakach komunikacyjnych połączeniach nie decydują wyłącznie instytucje państwowe,
regionalne czy samorządowe”.
We wrześniu 2011 roku planowane jest zorganizowanie konferencji „Sojusz na rzecz
rozbudowy transgranicznych połączeń kolejowych między Polską Zachodnią i Wschodnimi
Niemcami w ramach Partnerstwa Odry”, której ramy posłużą do podpisania wspólnej
deklaracji przez przedstawicieli regionów i związków transportowych.

CETC
Central European Transport Corridor (CETC) - Środkowoeuropejski Korytarz
Transportowy jest wizją nowoczesnego regionu Europy Centralnej, wewnątrz którego
funkcjonują związki społeczne, kulturowe i ekonomiczne. W wizji tej wewnętrzne
powiązania transportowe dynamizują procesy wytwórcze, rozszerzają możliwości
kooperacji i realizacji zamierzeń biznesowych. CETC jest w założeniu projektem
wykreowania w Europie spójnego wewnętrznie regionu, który dzięki znakomitemu
położeniu geograficznemu ma szansę pełnić rolę ważnego ogniwa globalnego łańcucha
gospodarczych powiązań.
Koncepcja CETC wynikała pierwotnie z poszukiwania zaplecza dla aktywizacji i rozwoju
zespołu portów w Szczecinie i Świnoujściu. Obejmowała tylko rozwój międzynarodowej
drogi E-65, jednakże ewolucyjnie rozwinęła się pozyskując nowych partnerów.
Zawiązane

porozumienie

międzyregionalne

pomiędzy

regionami:

Skanią,

Zachodniopomorskim, Lubuskim, Dolnośląskim, Regionem Hradec Králové, Regionem
Bratysławy, Regionem Trnavy i powiatami Vas, Zala, Varaždin, Győr - Moson – Sopron
ma na celu wypracowanie wspólnych powiązań transportowych wiążących potencjały
gospodarcze i kreujące nowy trwały system powiązań ekonomicznych w Europie. (ryc.
16.1) CETC zakłada funkcjonowanie splotu – warkocza multimodalnych powiązań
transportowych: drogowych, kolejowych i śródlądowych dróg wodnych ze szczególnym
uwypukleniem roli Odry i perspektywiczną budową Kanału Odra – Łaba – Dunaj. Ideą
rozwoju inicjatywy CETC jest utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy
Terytorialnej obejmujące obszar dotychczasowej kooperacji.
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Ryc. 16.1 Obszar partnerstwa i powiązań Środkowoeuropejskiego Korytarza
Transportowego CETC – RoutE65.

Źródło: Opracowanie WBU we Wrocławiu 2009.
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VIA REGIA
Via Regia do historyczna trasa przebiegająca od Santiago de Compostela przez środkową
Europę w kierunku Kijowa i wybrzeży Morza Czarnego. Do jej przebiegu nawiązuje
III Paneuropejski Korytarz Transportowy, który w polityce sąsiedzkiej Unii Europejskiej
zyskał określenie Osi Centralnej. W celu poprawy dostępności transportowej wzdłuż
tego korytarza oraz ze względu na pogłębienie kooperacji miast i obszarów
metropolitalnych w pasie oddziaływania korytarza transportowego rozwinięte zostały
dwa projekty finansowane ze środków wspierających współpracę europejską. Był to
projekt ED – CIII Via Regia (European Development Corridor III) (ryc. 16.2) oraz będący
jego kontynuacją Via Regia plus - zbliżający się do sformułowania ostatecznego
podsumowania.

Ryc. 16.2. Obszar objęty projektem ED-CIII Via Regia.

Źródło: dokumentacja projektu http://www.edc-viaregia.eu/

Powstałe w trakcie trwania projektu opracowania dotyczące rozwoju regionalnego
posiadają charakter postulatywny. Stanowią jednak gotową dokumentację dla podjęcia
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konkretnych działań inwestycyjnych. Przykład tych dwóch projektów przedstawia
udaną kooperację wyzwalającą efekt synergii w obszarze pogranicza.

SONORA, SCANDRIA
Są to dwa projekty europejskie realizowane równolegle i powiązane ze sobą
merytorycznie. Ich głównym celem jest wykreowanie korytarza transportowego
wiążącego Skandynawię z portami Adriatyku. Projekty te nie uwzględniają inicjatywy
CETC, choć projekt SoNorA (South – North Axis) w swoim zakresie analizuje kilka osi o
przebiegu północ południe. Celem projektów jest identyfikacja braków infrastruktury
oraz rekomendowanie rozwiązań, dotyczących również strategii rozwoju transportu
multimodalnego. W ramach projektów realizowane są szczegółowe studia przypadków
zorientowane na rozwój infrastruktury i jednoczesne minimalizowanie przeszkód
natury administracyjnej, finansowej i środowiskowej. Dominującym partnerem w
obydwu przedsięwzięciach jest Wspólny Urząd Planowania Przestrzennego Berlina i
Brandenburgii, który w swoich ramach projektu realizuje założenia Deklaracji
Berlińskiej60

podpisanej

w

listopadzie

2007

roku

przez

sześciu

ministrów

odpowiedzialnych za rozwój przestrzenny landów: Berlina, Brandenburgii, Saksonii,
Meklemburgii Pomorza Przedniego, Turyngii i Saksonii Anhalt (ryc.16.3). Deklaracja ta
w jednoznaczny sposób określa politykę wschodnich landów Niemiec dążącą do
skoncentrowania na ich terytoriach przepływów transportowych północ – południe. Tak
sterowane projekty obok koncepcji Hub 53/12 (por pkt. 14.) oraz strategii
pozycjonowania Berlina, jako rozrządu sterującego przepływem dóbr przez Europę
Środkową(por. pkt. 10) stanowią dopełnienie spójnego ambitnego przedsięwzięcia
odbudowy gospodarczej pozycji wschodnich Niemiec i szczególnie Berlina w Europie.

60

Deklaracja Berlińska – Berliner Erklärung – deklaracja podpisana 30 listopada 2007 r. http://gl.berlin-

brandenburg.de/imperia/md/content/bb-gl/europ_raumentwicklung/berliner_erklaerung.pdf

154

WYKORZYSTANIE PRZYGRANICZNEGO POŁOŻENIA ZACHODNICH WOJEWÓDZTW POLSKI
DLA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Ryc. 16.3 Szkic ilustrujący przebieg Korytarza Bałtyk – Adriatyk, o którym mowa w
Deklaracji Berlińskiej.

Źródło http://gl.berlin-brandenburg.de/europ-raumentwicklung/index.html.

Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem 1996r.
Efektem zarówno działań na szczeblu politycznym jak i realizacji wielu projektów
ekologicznych finansowanych przez oba państwa ze wsparciem UE było utworzenie
Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ) jako
wspólnego ciała dla Rządów Czech, Polski i RFN oraz Komisji Europejskiej do
koordynacji wspólnych działań w zlewni Odry.
Została ona powołana do życia na podstawie Umowy zawartej we Wrocławiu między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej, Rządem Republiki
Federalnej Niemiec i Wspólnotą Europejską w dniu 11 kwietnia 1996 r. (wówczas
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ustanowiono

Tymczasową

Międzynarodową

Komisję

Ochrony

Odry

przed

Zanieczyszczeniem). Umowa weszła w życie po ratyfikacji w dniu 26 kwietnia 1999 r.
Strony Umowy postanowiły stale współpracować w dziedzinie ochrony przed
zanieczyszczeniem wód Odry i Zalewu Szczecińskiego włącznie z ich zlewniami w
ramach Międzynarodowej Komisji. Wedle zawartej Umowy zasadniczymi celami
współpracy są:
a) zapobieganie i trwałe obniżanie zanieczyszczenia Odry i Bałtyku szkodliwymi
substancjami,
b) osiąganie ekosystemów wodnych i związanych z nimi ekosystemów
brzegowych, jak najbardziej zbliżonych do naturalnych, z właściwą im różnorodnością
gatunków,
c) umożliwienie wykorzystania Odry przede wszystkim dla pozyskiwania wody
do picia z infiltracyjnych ujęć brzegowych, rolniczego wykorzystania wody i osadów,
d) zapobieganie i trwałe obniżanie ryzyka szkód powodziowych,
e) koordynacja wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w dorzeczu Odry.
MKOOpZ jest pierwszym międzynarodowym ciałem, które koordynuje działania
w regionie odrzańskim rozumianym tutaj, jako dorzecze Odry w zakresie określonym
umową międzynarodową.

Projekty po powodzi 1997 – inicjatywa szczecińska i projekty ODERREGIO
Bardzo ważnym i skutecznym impulsem do współpracy transgranicznej w całym
dorzeczu Odry była katastrofalna powódź z 1997 roku. Bezpośrednio po jej zakończeniu
zostało podpisane 22 sierpnia 1997r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji RP, Federalnego Ministra Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa i
Urbanistyki RFN, Wicepremiera i Ministra Ochrony Środowiska Republiki Czeskiej
porozumienie dotyczące prewencyjnej ochrony przed powodziami w dorzeczu Odry
(tzw. Inicjatywa Szczecińska), które stanowiło kolejny istotny krok w wyrażaniu woli
współpracy rządów trzech krajów w obszarze dorzecza w zakresie rozwiązywania
wspólnych ponadnarodowych problemów. Inicjatywa Szczecińska stanowiła deklarację
końcową konferencji na temat prewencyjnej ochrony przed powodziami poprzez
planowanie przestrzenne w dorzeczu Odry, ale jej tezy w znacznym stopniu wykroczyły
poza wąsko rozumianą problematykę prewencji przeciwpowodziowej. W deklaracji
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ministrowie podkreślili m.in., że "(...) program ten, z korzyścią dla całej Europy,
wykracza poza interesy narodowe Polski, Czech i Niemiec i powinien być wzorem
nowoczesnych rozwiązań o wymiarze europejskim (...)". W treści deklaracji znalazł się
również zapis, że skuteczne będą tylko te wspólne przedsięwzięcia i działania, które
będą mieć charakter transgraniczny, będą koordynowane na poziomie narodowym i
które przede wszystkim będą zbliżać społeczeństwa trzech krajów i osłabiać poczucie
odrębności

interesów

narodowych,

czyniąc

program

kompleksowego

zagospodarowania Odry elementem współpracy społecznej oraz zbliżenia kulturowego.
W deklaracji podkreślono również, iż planowane przedsięwzięcia obejmą swoim
zasięgiem dużą część terytorium Polski, jak również Niemiec i Czech, podporządkowując
interesy każdego z trzech państwa kompleksowemu projektowi o europejskim
wymiarze a przedsięwzięcia związane z transgraniczną gospodarką przestrzenną
powinny być podejmowane w oparciu o doświadczenia zdobyte w trakcie
międzynarodowej współpracy Szwajcarii, Francji, Luksemburga, Belgii, Niemiec i
Holandii dotyczącej prewencyjnej ochrony przed powodziami na Renie i Mozie.
W podpisanej deklaracji ministrowie postanowili powołać grupę roboczą, składającą się
z kompetentnych przedstawicieli wszystkich trzech krajów, która stworzy projekt
"Transnarodowego Programu Działania w Dorzeczu Odry" i regularnie będzie zdawać
sprawozdanie rządom swoich państw z prowadzonej działalności. Założono, że ten
jednolity program zawierać będzie konkretne rozwiązania w zakresie:
- zabezpieczenia finansowego projektu "Odra" (który następnie został przyjęty w drodze
ustawy przez Sejm RP jako wieloletni program pn. "Program dla Odry – 2006") oraz
trybu negocjacji z Unią Europejską w sprawie jej partycypacji w kosztach projektu,
- zintegrowanego programu przestrzennego dorzecza Odry,
- aktywizacji społeczności lokalnych oraz zbliżenia kulturowego narodów.
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Projekty Oderregio I i II
Praktyczną realizacją kierunków działań wytyczonych przez Inicjatywę Szczecińską stał
się koordynowany przez Wspólny Departament Planowania Przestrzennego Krajów
Związkowych Berlina i Brandenburgii polsko-czesko-niemiecki projekt ODERREGIO.
Jego pierwsza faza - ODERREGIO I dotyczyła opracowania „Koncepcji Prewencji
Przeciwpowodziowej z uwzględnieniem działań z zakresu gospodarki przestrzennej w
dorzeczu Odry”. Projekt był realizowany w latach 1999-2001 i korzystał ze wsparcia
finansowego Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy INTERREG II C. Wyniki ODERREGIO
I skłoniły przedstawicieli rządów z trzech krajów uczestniczących w projekcie do
złożenia na szczeblu ministerialnym 29 czerwca 2001r. wspólnego oświadczenia w
ramach

"Inicjatywy

Szczecińskiej"

w

sprawie

prewencyjnej

ochrony

przeciwpowodziowej na Odrze. W oświadczeniu tym przyjęto z akceptacją do
wiadomości wyniki projektu ODERREGIO i podkreślono, że dzięki dobrej i opartej na
zaufaniu współpracy wszystkich trzech uczestniczących w projekcie państw udało się
połączyć wspólną wiedzę o znaczeniu prewencyjnej ochrony przeciwpowodziowej.
Jednocześnie podkreślono konieczność przestrzennej i technicznej konkretyzacji takich
dziedzin działalności, jak: zatrzymanie wód deszczowych w miejscu ich opadania,
retencja poprzez techniczną ochronę przeciwpowodziową, utrzymanie i zabezpieczenie
istniejących terenów retencyjnych, stworzenie i powiększenie, ochrona (obiektów)
poprzez techniczną ochronę przeciwpowodziową oraz minimalizacja możliwych szkód.
W związku z tym sygnatariusze oświadczenia opowiedzieli się za kontynuowaniem
rozpoczętej owocnej współpracy w ramach programu pomocowego Unii Europejskiej
INTERREG III.
W rezultacie rozwinięciem ODERREGIO I stał się kolejny projekt – ODERREGIO II, który
był

realizowany

w

latach

2003-2006.

Głównym

celem

tego

projektu,

współfinansowanego ze środków Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B było
rozszerzenie opracowanej w pierwszej fazie koncepcji do poziomu uzgodnionego na
płaszczyźnie transnarodowego programu działań, na który składać się będą m.in.
odpowiednie instrumenty prawne i planistyczne oraz aktywna polityka informacyjna.
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Deklaracja o polsko-niemieckim regionie nadodrzańskim (2004)
W nawiązaniu do pierwszej deklaracji ministrów z 1997r., (Inicjatywa Szczecińska),
która stanowiła istotny element pierwszego etapu międzynarodowej współpracy
państw dorzecza Odry w rozwiązywaniu ponadnarodowych problemów podjęto w 2003
roku wspólne działania nazwane nazwę Inicjatywą Szczecińską II.

Początkiem tego nowego etapu międzynarodowej współpracy było powołanie w
listopadzie 2003r. z obustronnej inicjatywy polsko-niemieckiej grupy roboczej ds.
przestrzennego i gospodarczego rozwoju regionu odrzańskiego. Grupa została powołana
przez Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej w ramach polsko-niemieckiej Komisji
Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Efekt jej prac przyjął
formę

dokumentu

określającego

stanowiska

obu

stron

nt.

przestrzennego

i gospodarczego rozwoju regionu nadodrzańskiego. Jego treść była następnie
konsultowana z marszałkami województw nadodrzańskich i ostatecznie przedłożona
Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej w Berlinie 23
czerwca 2004r.
Przygotowany przez grupę roboczą dokument wyraźnie podkreśla, iż zasadniczym
celem podjętej inicjatywy jest wzmocnienie poszerzonego polsko-niemieckiego obszaru
przygranicznego wzdłuż Odry, jako przyszłego wspólnego transgranicznego regionu
gospodarczego.

W

dokumencie

zaznacza

się,

że

wymaga

to

rozszerzenia

dotychczasowego podejścia skoncentrowanego na planowaniu dróg wodnych o
podkreślanie powiązań geograficzno-gospodarczych i kompleksowe rozpatrywanie tego
pasma rozwojowego na rzecz wspólnej przyszłości w Europie regionów. Zgodnie z tym
rozszerzonym podejściem Odra powinna zostać zdefiniowana nie tylko jako obszar
przyrodniczy lub droga wodna, ale także jako oś transgranicznego obszaru
gospodarczego,

kształtowanego

w

zrównoważony

sposób

z

uwzględnieniem

prewencyjnej ochrony przeciwpowodziowej, różnorodności dróg transportowych i
konkurencyjnej sieci miejskiej i osadniczej. W dłuższym horyzoncie czasowym podjęta
inicjatywa jest podporządkowana perspektywom rozwojowym stopniowego uspójniania
się obszaru pomiędzy ośrodkami miejskimi Berlinem–Szczecinem–Poznaniem
(Frankfurtem n/Odrą-Cottbus–Gorzowem–Zieloną Górą)–Wrocławiem–Opolem159
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Dreznem, których strefy oddziaływania obejmują obszar nadodrzański i które wspólnie
ponoszą odpowiedzialność za rozwój całego obszaru. Biorąc pod uwagę zaznaczające się
tendencje, główne przedsięwzięcia infrastrukturalne mające na celu rozwój transportu
(w tym przedsięwzięcia związane z rozbudową dróg transportowych zawarte w
Federalnym Planie Rozwoju Dróg Transportowych z 2003r. i „Programie dla Odry –
2006”), ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej jako komponentów rozwoju
regionalnego już obecnie należy oceniać z punktu widzenia ich znaczenia gospodarczego
dla polsko-niemieckiego regionu odrzańskiego jako całości. Te podejmowane po obu
stronach przedsięwzięcia nie mogą ze sobą konkurować, lecz powinny być postrzegane
jako sensowne uzupełnienie względem siebie. Przy ich ocenie konieczne jest
kompleksowe podejście z uwzględnieniem wszystkich rodzajów transportu. Istotnym
celem jest przy tym efektywniejsze wykorzystanie dostępnych środków (unikanie
redundancji, minimalizowanie kosztów, efektywność krótko- i średniookresowa –
ewentualnie rozwiązania stopniowe, minimalizacja zanieczyszczeń środowiska). Należy
również

zaznaczyć,

iż

wszystkie

zaplanowane

przedsięwzięcia

w

dziedzinie

infrastruktury transportowej powinny zostać poddane ocenie ekonomicznej i ocenie
oddziaływania na środowisko według standardów UE. Na tej podstawie Polska i Niemcy
będą mogły wspólnie efektywniej wykorzystywać środki unijne.
W dokumencie wypracowanym przez grupę roboczą podkreśla się również, że Ustawa
„Program dla Odry – 2006” to dalekosiężny, długoterminowy narodowy program
Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz poprawy ochrony przeciwpowodziowej w całym
systemie rzecznym Odry, poprawy jakości wody, środowiska przyrodniczego oraz
żeglowności. W kontekście podjętej inicjatywy istnieje obecnie pilna potrzeba
zintegrowania "Programu dla Odry – 2006", w szczególności na wspólnym odcinku przygranicznym, z zamierzeniami strony niemieckiej i równoczesne dostosowanie do
wymogów polityki pomocy UE. Ma to przygotować możliwości ku temu, aby oba
państwa wspólnie w większym zakresie występowały o przyznanie istniejących
środków UE na działania w tym wspólnym regionie nadodrzańskim, przewidziane m.in.
tym Programem. W dokumencie przygotowanym przez grupę roboczą stwierdzono
również, iż modernizacja zabudowy regulacyjnej i ewentualnie rozbudowa Odry
granicznej nie jest uzgodniona między Polską a Niemcami. W związku z tym następnym
wspólnym krokiem powinna być wspólna ocena i uzgodnienie wspólnych rozwiązań.
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Rezultaty prac grupy roboczej ds. przestrzennego i gospodarczego rozwoju regionu
odrzańskiego. znalazły odzwierciedlenie w Komunikacie Końcowym XV posiedzenia
polsko-niemieckiej

Komisji

Międzyrządowej

ds.

Współpracy

Regionalnej

i

Przygranicznej z dnia 23 czerwca 2004r. w Berlinie. Komisja Międzyrządowa z
zadowoleniem przyjęła dokument opracowany przez grupę podkreślając, że identyfikuje
on potrzebę współpracy przy opracowywaniu wspólnej strategii rozwojowej. W
Komunikacie podkreślono, że w obliczu unijnych polityk wyrównywania dysproporcji
rozwojowych regionów, przydatnym będzie przygotowanie takiej właśnie wspólnej
strategii rozwojowej dla regionu pogranicza Polski i Niemiec. Komisja Międzyrządowa
zaproponowała również, że w przyszłości wszelkie plany dotyczące zamierzeń
infrastrukturalnych powinny wspierać i wzmacniać regionalny wzrost gospodarczy,
zatrudnienie oraz innowacyjność regionu, którego osią jest rzeka Odra.
Tezy dokumentu przyjętego przez grupę roboczą ds. przestrzennego i gospodarczego
rozwoju regionu odrzańskiego znalazły się także w zaleceniach Komisji na polskoniemieckie konsultacje międzyrządowe w Krakowie 4 listopada 2004r., w których
podkreślono m.in., że "(...) Polsko-niemieckie pogranicze po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej w dniu 1 maja 2004r. może odgrywać ważną rolę przy scalaniu starych i
nowych państw członkowskich UE. Na jego rzecz muszą zostać podjęte w politycznym
wymiarze wspólne wysiłki Polski i Niemiec, tak, aby mogło ono zapewnić sobie miejsce
w Unii Europejskiej, odpowiadające jego możliwościom gospodarczym i kulturalnym
(...)" a "(...) rozwój gospodarczy i infrastrukturalny regionu granicznego jest dla Polski i
Niemiec pilnym i wspólnym wyzwaniem (...)".
Grupa robocza ds. przestrzennego i gospodarczego rozwoju regionu odrzańskiego
zintegrowała w swoim stanowisku wyniki wypracowane przez dotychczas istniejące
gremia polsko-niemieckie i stworzyła ogólnoprzestrzenną, interdyscyplinarną platformę
na rzecz rozwoju obszaru nadodrzańskiego. Naturalnym i konsekwentnym krokiem
powinno być, co zostało m.in. podkreślone w wyżej przytoczonym Komunikacie
Końcowym XV posiedzenia polsko-niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy
Regionalnej i Przygranicznej z dnia 23 czerwca 2004r. w Berlinie, opracowanie wspólnej
strategii rozwoju regionu nadodrzańskiego.
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W efekcie regularnych spotkań polsko-brandenburskiej grupy roboczej Odra 2006 w
latach 1998-2000 obie strony uzgodniły cele i możliwości poprawy ochrony
przeciwpowodziowej w regionie odrzańskim. Efektem tych prac był Wspólny Program
Grupy Roboczej pn. "Przyszłość i bezpieczeństwo dla dorzecza Odry". Program ten
stanowi dokument o zasadniczym znaczeniu dla opracowywania dalszych koncepcji
oraz

ukierunkowanej

realizacji

działań

z

zakresu

zapobiegawczej

ochrony

przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry, kontynuowanych następnie w projekcie
ODERREGIO koncentrując się w szczególności na takich zagadnieniach, jak: poprawa
ochrony przeciwpowodziowej (w tym ochrona przeciwpowodziowa w aspekcie
odpływów wody powodziowej i poziomu wód oraz ocena ryzyka zagrożenia
powodziowego), utrzymanie czystości wód i ochrony środowiska (w tym poprawa,
jakości wód oraz przyroda i krajobraz w aspekcie ochrony przeciwpowodziowej) oraz
wykorzystanie Odry w rozwoju gospodarczym regionu odrzańskiego (w tym
wykorzystanie transportu oraz wykorzystanie energetyczne).
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VI. Konkluzje oraz propozycje działań i inicjatyw polskich sprzyjające
rozwojowi Polski Zachodniej

1. W relacjach transgranicznych Polski Zachodniej występują istotne asymetrie
zarówno w układzie regionalnym, jak i na poziomie gospodarstw domowych.
Asymetrie te są większe w stosunku do regionów niemieckich niż w stosunku do
regionów czeskich, tym niemniej województwa Polski Zachodniej oraz
gospodarstwa domowe występują w tych relacjach jako strona słabsza.
2. Współpraca transgraniczna województw Polski Zachodniej to w pierwszej
kolejności współpraca polsko-niemiecka. Z racji wielkości i znaczenia partnera i
jego regionalnych jednostek (landów) wymaga szczególnej koncentracji i istotnej
intensyfikacji. Oprócz pozytywnego wpływu Niemiec m.in. w postaci importu
polskich towarów i usług, bezpośrednich inwestycji lokowanych przez firmy
niemieckie po polskiej stronie granicy, a także kooperacji polskich i niemieckich
przedsiębiorstw, można dostrzec również przejawy negatywnego oddziaływania
związanego

z

wymywaniem

wykwalifikowanej

siły

roboczej,

czy

też

przyciąganiem kreatywnych przedsiębiorców.
3. różnice w poziomie rozwoju gospodarczego pomiędzy Republiką Federalną
Niemiec oraz Czechami znajdują swoje odzwierciedlenie w zróżnicowanym
wpływie tych dwóch państw na rozwój regionalny Polski Zachodniej.
Stosunkowo słabe oddziaływanie Czech dotyczy zarówno handlu i usług
przygranicznych, jak i udziału stolicy tego kraju w rozwoju polskich regionów.
Można pokusić się o stwierdzenie, iż relacje polskie regiony-Praga zaczynają
odgrywać drugorzędną rolę w stosunku do powiązań pomiędzy Pragą a
wschodnioniemieckim landem Saksonia. Podstawową przyczyną tego stanu
rzeczy są priorytety polityczne Rządu Czech zorientowane na otwieranie się
kraju na Zachód i Północ i Południe (Niemcy i Austria, oraz ze zrozumiałych
względów Słowacja).
4. Niewykorzystany i niedoceniany jest potencjał kooperacji społeczno –
gospodarczej Polski Zachodniej z Republiką Czeską. Brak właściwych powiązań
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transportowych jest jedną z głównych przyczyn tego stanu. Należy dołożyć
wszelkich

starań

do

przygotowania

wspólnych

koncepcji

rozwoju

ponadregionalnej sieci transportowej łączącej Polskę Zachodnią z Czechami,
wraz z zamkniętym horyzontem czasowym realizacji przedsięwzięć. Współpraca
transgraniczna polsko-czeska wymaga rozpoczęcia rzeczywistych wspólnych
działań na poziomie regionalnym i krajowym, które uzupełnią funkcjonującą
dobrze współpracę na poziomie lokalnym.
5. Kluczowym dla współpracy transgranicznej jest BERLIN – stolica Niemiec i
centrum polityczne. Berlin, w wyniku realizowanej konsekwentnie od momentu
upadku muru berlińskiego polityki rozwoju, koordynowanej wspólnie z Landem
Brandenburgia

i

rządem

RFN,

kreowany

transportowych Europy Środkowej.

jest

na

zwornik

korytarzy

Otoczenie Berlina poprzez koncepcje

funkcjonalno przestrzenne i inwestycje ma ambicje stania się głównym centrum
redystrybucji dóbr - zwrotnicą obrotową sterującą strumieniami transportowymi
północ - południe i wschód zachód. Sprzyjają temu także projekty zorientowane
na podniesienie rangi powiązań Skandynawii i obszarów europejskich
położonych nad Adriatykiem.
6. Szczególnej

uwagi

wymaga

polityka

względem

kształtującego

się

transgranicznego Obszaru Metropolitalnego Szczecina, jako potencjalnego
silnego ośrodka rozwoju również w obszarze bałtyckim. Strefa oddziaływania
miasta rozlewa się ponad państwową granicą administracyjną wiążąc ze sobą
tereny zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, ale także
wschodni obszar Meklemburgii – Pomorza Przedniego. Procesy suburbanizacji
implikowane

rozwojem

Szczecina

wpływają

na

zmianę

stosunków

własnościowych, strukturę osadniczą i profil usług w niemieckiej, jeszcze przed
kilkoma laty izolowanej, części obszaru oddziaływania Szczecina. Ponadto
właściwej polityki wymaga zapobieżenie marginalizacji roli gospodarczej
Szczecina i Świnoujścia w kontekście budowy docelowego układu korytarzy
transportowych w Europie. Bardzo duże znaczenie ma tu poprawa dostępności
stolicy zachodniopomorskiego wewnątrz kraju. Szczecin powinien zostać w
większym stopniu włączony w konkurencję z ważnymi krajowymi ośrodkami
gospodarczymi m.in. Wrocławiem i Poznaniem w celu podniesienia swojej
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atrakcyjności

dla

inwestorów

i

amortyzowaniu

dotkliwych

skutków

restrukturyzacji przemysłu.
7. Pilnie podjęte winny zostać decyzje dotyczące gospodarczego pozycjonowania
Obszaru Metropolitalnego Wrocławia w strukturze europejskich powiązań
funkcjonalnych. Ośrodek ten posiada strategiczny dla kraju potencjał wynikający
z położenia geograficznego, na głównych szlakach transportowych, pomiędzy
ważnymi atraktorami ekonomicznymi: Berlinem a Aglomeracją Górnośląską,
Pragą a Warszawą, Wiedniem i Brnem a Poznaniem. Wrocław tworzy także z
Dreznem kooperacyjny tandem w dziedzinie badań i rozwoju wysokich
technologii. Jako ośrodek gospodarczy, nauki i kultury (Europejska Stolica
Kultury 2016) Wrocław jest kluczowym aktorem decydującym o poziomie
rozwoju Polski Zachodniej. Niestety ze względu na niską – wykazaną w
niniejszym opracowaniu dostępność transportową potencjał ten nie jest
wykorzystywany. Deficyty występują zarówno w skali makroregionalnej czy
regionalnej jak również na poziomie rozwiązań lokalnych – problem
Wrocławskiego Węzła Kolejowego i organizacji transportu publicznego.
8. Powiązania transportowe i poprawa dostępności transportowej są kluczowymi
wyzwaniami rozwojowymi Polski Zachodniej. Dotyczy to zarówno w kontekstu
organizacji przewozów transportem publicznym, rewitalizacji istniejących dróg a
przede

wszystkim

linii

kolejowych,

ale

także

budowy

infrastruktury

transportowej o znaczeniu ponadregionalnym. Szczególną uwagę poświęcić
należy polityce rozwoju powiązań północ - południe z jednoczesnym
pozycjonowaniem się względem koncepcji obejmujących tereny wschodnich
Niemiec. Należy wykorzystać potencjał Berlina i tworzyć komplementarną sieć
transportową we współpracy ze stroną niemiecką, celem zapobieżenia
marginalizacji inicjatyw takich jak CETC (Środkowoeuropejski Korytarz
Transportowy)
9. Szczególnym priorytetem tej współpracy powinna być rzeka Odra, jako granica
i obiekt symboliczny dla polskich i niemieckich partnerów. Dotyczy to w
pierwszej kolejności wspólnych działań na rzecz odbudowy żeglugi śródlądowej
na Odrze ze względu na potrzeby lodołamania w celu zapobiegania powodziom
przy jednoczesnym wykorzystaniu uzyskanych parametrów drogi wodnej do
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transportu wodnego i turystyki. W następnej kolejności dotyczy to kwestii
przepraw mostowych oraz wspólnych starań o zachowania ciągłości i wartości
środowiska przyrodniczego doliny Odry.
10. Należy zauważyć, że w obszarze transgranicznym obszarze Polski Zachodniej,
Wschodnich Niemiec i północnych Czech nie funkcjonują aktywnie inicjatywy,
które w jakiś sposób wspierałyby współpracę w całym obszarze. Mamy do
czynienia wyłącznie z bilateralną współpracą landów i polskich województw oraz
czeskich krajów i polskich województw samorządowych, dodatkowo strona
niemiecka aktywnie promuje projekt „Partnerstwo Odry” w relacjach polskoniemieckich.

Mamy do czynienia z różnymi projektami jednostronnymi

kreującymi własne koncepcje rozwoju całości transgranicznego obszaru
Nadodrza

lub

jego

o konkurencyjności

niż

krajowych
o

części.

Możemy

współdziałaniu

tutaj

partnerów

w

mówić
ramach

raczej
tego

makroregionu. Inicjatywę z reguły wykazuje strona niemiecka, podczas gdy
storna polska jest z reguły reaktywna.
11. W interesie Polski Zachodniej, ale również całego kraju, leży wykreowanie
europejskiego

transgranicznego

(makroregionu)

posiadającego

obszaru
zrównoważoną

współpracy

gospodarczej

policentryczną

strukturę

osadniczą z europejską metropolią Berlinem, jako głównym ośrodkiem. Powinna
być to koncepcja wykreowania makroregionu europejskiego. Województwa
Polski Zachodniej wzdłuż osi Odry oraz wielkopolskie mogą być beneficjentem
autentycznej i rzeczywistej aktywizacji tego obszaru i jego endogenicznych
potencjałów rozwojowych, na równi z uczestniczeniem w polskiej polityce
regionalnej i unijnej polityce spójności. Większa integracja w układzie tego
makroregionu nie jest żadnym zagrożeniem dla integralności polskiego części
tego obszaru z pozostałymi regionami kraju, natomiast jest dodatkową szansą
rozwojową wynikającą z otwarcia przestrzeni europejskiej na przepływ kapitału
i otwarcia rynków zbytu dla towarów i usług.
12. Polska inicjatywa wykreowania nowego makroregionu europejskiego powinna
inkorporować, jako ważne elementy składowe funkcjonujące inicjatywy
niemieckie, polskie i czeskie, takie jak „Partnerstwo Odry”, CETC, etc. Obszar
Polski Zachodniej i jej europejskiego otoczenia jest potencjalnie makroregionem
166

WYKORZYSTANIE PRZYGRANICZNEGO POŁOŻENIA ZACHODNICH WOJEWÓDZTW POLSKI
DLA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

o dużych i relatywnie słabo wykorzystanych szansach rozwojowych. Propozycja
takiej inicjatywy w postaci wykreowania MODOE – Międzynarodowego Obszary
Dorzecza Odry i Łaby została przedstawiona w załączniku po konkluzjach.

13. Wymagane jest właściwe podejście do implementacji polityki społecznej
i gospodarczej w Polsce Zachodniej przez pryzmat wymiaru terytorialnego.
Polityka ta musi uwzględnić zarówno odmienne endogeniczne uwarunkowania
rozwoju, inne niż w Polsce Centralnej czy Wschodniej, ale także strategicznie
potraktować otoczenie. Istotą nie będzie kompensowanie poziomu rozwoju czy
też jego unifikacja, ale ofiarowanie społeczności regionów i subregionów szans
do angażowania się w przedsięwzięcia istotne dla ich osobistego rozwoju oraz
rozwoju ich terytoriów.
14. Efektywne zarządzanie rozwojem Polski Zachodniej wymaga rytmicznego
i regularnego monitorowanie zmian społecznych i gospodarczych zachodzących
nie tylko na jej terenie, ale także w jej otoczeniu. Badane winny być trendy
i procesy na bazie statystyki w ujęciu terytorialnym. Szczególnej analizy
i obserwacji wymagają natomiast koncepcje rozwojowe, programy, projekty
i plany pojawiające się w otoczeniu Polski Zachodniej.
15. Współpraca euroregionalna nie przyniosła jak dotąd w pełni satysfakcjonujących
efektów dla polskich jednostek terytorialnych uczestniczących w tego typu
formie kooperacji transgranicznej. Można przypuszczać, iż dopiero określenie
wyraźnej strategii rozwoju euroregionów powiązanej z istotnym wsparciem
finansowym ze strony Unii Europejskiej mogłoby być impulsem do rewitalizacji
tej formy relacji transgranicznych i wzrostu jej wymiernego oddziaływania na
rozwój zrzeszonych regionów. Sądzić należy jednak, iż kooperacja transgraniczna
w przyszłości uzyska wydolną, efektywną i zinstytucjonalizowaną formę
w wyniku

możliwości

tworzenia

europejskich

ugrupowań

współpracy

terytorialnej.
16. Można zaobserwować relatywnie silne oddziaływanie specyfiki lokalizacji
przygranicznej na rozwój przedsiębiorczości w polskich regionach graniczących
z Niemcami. W dużej mierze mowa jest tu o małych kilkuosobowych lub nawet
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jednoosobowych firmach handlowych i usługowych, a nie produkcyjnych. Taki
stan rzeczy wynika przede wszystkim z ciągle wysokiej konkurencyjności
cenowej wielu polskich towarów oraz usług.

Przygraniczna lokalizacja nie

wydaje się stymulować działalności produkcyjnej przemysłu zarówno na
terenach, które przed rozpoczęciem się transformacji ustrojowej nie pełniły
funkcji ośrodków przemysłowych, jak i tych regionów, które cechują się
stosunkowo długimi tradycjami w zakresie produkcji przemysłowej.
17. Pomimo stopniowego wyrównywania się cen pomiędzy niemiecką i polską stroną
pogranicza ciągle mają miejsce znaczące różnice w sile nabywczej wynagrodzeń.
W połączeniu z faktem, iż pewne grupy polskich towarów i usług (m.in.
ekologicznej żywności, usług stomatologicznych) oceniane są wysoko przez
zachodnich sąsiadów Polski, czynnik większej siły nabywczej wydaje się
przemawiać

za

dalszym

zainteresowaniem

niemieckich

konsumentów

przygranicznych polskimi towarami i świadczonymi usługami. Podobnie wysoka
jakość wielu niemieckich produktów stanowi istotną zachętę dla polskich
klientów.
18. W okresie transformacji gospodarczej zaobserwowany został wzrost znaczenia
sklepów, jako formy instytucjonalnej handlu przygranicznego w Polsce
Zachodniej. Można zatem stwierdzić, iż mamy do czynienia z pozytywną
transformacją handlu na pograniczu polsko-niemieckim nadającą mu walor
większej konkurencyjności i przyczyniającą się do wzrostu jego jakości
i efektywności poprzez profesjonalizację działalności kupieckiej. To z kolei
implikuje korzyści dla regionu przygranicznego w postaci utrzymywania popytu
generowanego przez klientów zagranicznych;
19. Nie należy przeceniać roli relacji gospodarczych z przygranicznymi regionami
państw sąsiednich. W przypadku miast/regionów, na których rozwój relatywnie
silny wpływ powinna mieć likwidacja granic (m.in. Słubice, Gubin, Kotlina
Kłodzka) zauważalny jest wzrost handlu przygranicznego i niektórych usług,
aczkolwiek nie stanowi to wystarczającego impulsu dla wyraźnej długookresowej
poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej tych ośrodków. Rozwój innych
obszarów przygranicznych determinowany jest często przez takie czynniki, jak:
działalność dużego konglomeratu przemysłowego (Bogatynia, Zgorzelec), quasi168
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metropolitalny charakter (Szczecin), stosunkowo duże znaczenie gospodarki
morskiej

(Szczecin, Świnoujście). Realna waga relacji

transgranicznych

z sąsiednimi regionami niemieckimi oraz czeskimi jest tu stosunkowo mniejsza;
20. Partnerzy lokalni bezpośrednio graniczący z Polską Zachodnią (czeskie
i niemieckie powiaty) nie wykazują się potencjałem, który stałby się istotnym
czynnikiem dynamizującym rozwój polskich miast i regionów przygranicznych w
długim okresie. Szczególną negatywną rolę odgrywają tu procesy depopulacyjne
zachodzące we wschodnich landach Niemiec. Implikują one ograniczenie
chłonności ich rynków i co z tym związane redukcję generowanego przez nie
popytu- w tym na polskie towary i usługi. Dodatkową niekorzystną tendencją są
zmiany w zakresie struktury wiekowej ludności zamieszkującej wschodnią część
Niemiec. Wskazują one na rosnącą grupę starszych obywateli w wieku
emerytalnym odznaczających się mniejszą mobilnością oraz relatywnie niższymi
dochodami w porównaniu do młodych pracujących osób.

17. Koncepcja utworzenia MODOE – Międzynarodowego Obszaru Dorzecza
Odry i Łaby (Elbe), jako europejskiego makroregionu transgranicznej
współpracy gospodarczej

Wprowadzenie
Obecnie można dostrzec, że w obszarze transgranicznym obszarze Polski Zachodniej,
Wschodnich Niemiec i północnych Czech nie funkcjonują aktywnie inicjatywy, które w
jakiś sposób wspierałyby współpracę w całym obszarze. Mamy do czynienia wyłącznie z
bilateralną współpracą landów i polskich województw oraz czeskich krajów i polskich
województw samorządowych, dodatkowo strona niemiecka aktywnie promuje projekt
„Partnerstwo Odry”, który jest inicjatywą Kancelarii Premiera Brandenburgii, w ramach
której dochodzi do regularnych spotkań polsko- niemieckich.
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W zaistniałej sytuacji braku inicjatyw mamy do czynienia z różnymi projektami
jednostronnymi kreującymi własne koncepcje rozwoju całości transgranicznego obszaru
Nadodrza lub jego krajowych części. Możemy tutaj mówić raczej o konkurencyjności niż
o współdziałaniu partnerów w ramach tego makroregionu. Przykładem może być
kwestia inicjatywy wykreowania korytarza CETC jako elementu sieci TENT jako
pierwszej inicjatywy polskiej w obszarze transgranicznym Polski Zachodniej, oraz
projektu Sonora, jako niemieckiej koncepcji dla Nadodrza na korytarz północ – południe.
Innym przejawem przewagi racji konkurowania nad racjami współpracy jest wieloletnia
dyskusja na temat odtworzenia żeglugi na Odrze i budowy równolegle do Odry po
stronie niemieckiej drogi wodnej HoFrieWa. W efekcie dyskusje na temat odtworzenia
żeglugi na Odrze nawet wyłącznie dla celów zapewnienia ochrony prze zatorami
lodowymi i powodziami zimowymi prowadzone są w horyzontach czasowych
dziesięcioleci niż krótkich okresach wskazujących na traktowanie problemu, jako
priorytetowego do rozwiązania.

Koncepcja

MODOE,

jako

środkowoeuropejskiego

obszaru

współpracy

gospodarczej
Pojęcie Europy Środkowej nie ma jednoznacznej definicji, jednak jednocześnie wszystkie
funkcjonujące określenia pozwalają dość dobrze wyznaczyć znaczny obszar europejski,
który według propozycji Międzynarodowej Unii Geograficznej obejmuje 9 państw
europejskich: Austrię, Czechy, Lichtenstein, Niemcy, Polskę, Słowację, Słowenię,
Szwajcarię i Węgry [posiedzenie MUG Praga 1994]. Unia Europejska zdefiniowała
własny program współpracy transgranicznej Europa Środkowa wykorzystując do
delimitacji i granice regionów europejskich. Generalnie zakreślono podobny obszar
różniący się od definicji MUG wyłączeniem północno-zachodnich Niemiec i Szwajcarii
oraz Lichtensteinu, natomiast dołączeniem obszarów północnych Włoch i Zachodniej
Ukrainy historycznie i kulturowo powiązanych z rdzeniem obszaru bazującym na
granicach monarchii habsburskiej.
W ujęciu kulturowym Europa Środkowa rozumiana jest jeszcze szerzej, gdyż obejmuje
poza wymienionymi już obszarami również tereny swoich długoletnich kulturowych
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oddziaływań historycznych bazujących na Cesarstwie Rzymskim, Królestwie Węgier,
monarchii habsburskiej i Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
W każdym z przypadków mamy do czynienia z obszarem około 1 miliona kilometrów
kwadratowych zamieszkiwanym przez więcej niż 150 milionów mieszkańców.
W obszarze tym znajdują się tak istotne ośrodki gospodarczo – polityczne jak Wiedeń,
uznawany za stolicę Europy Środkowej, Monachium, Budapeszt, Bratysława, Berlin,
Praga, Kraków, Mediolan, Turyn i Wenecja. Europa Środkowa odzyskała swoje
polityczne i społeczno-ekonomiczne znaczenie, jako jednolity obszar europejski po
zmianach politycznych 1989 roku, które zostały przypieczętowane znalezieniem się tego
obszaru, jako całości w granicach Unii Europejskiej po rozszerzeniu z 2004 roku.
Największą rzeką tego obszaru jest Dunaj, jednocześnie największa rzeka europejska,
jednak do znaczących rzek tego obszaru zalicza się Odra, przy czym jednocześnie całe jej
dorzecze można niewątpliwie zaliczyć do Europy Środkowej. Pojęcie dorzecza jest
delimitacją obszarową w rozumieniu hydrograficznym i nie ma istotnego znaczenia przy
analizach społeczno – ekonomicznych. Jednocześnie dorzecze Odry stanowi zasadniczą
część obszaru transgranicznego dla Polski Zachodniej rozumianego, jako układ
regionalnych jednostek terytorialnych Polski Zachodniej, Wschodnich Niemiec i
Północnych Czech. Tak rozumiany obszar Nadodrza jako przestrzeni bazującej na
granicach hydrograficznych dorzecza Odry i jednocześnie mającej wymiar społeczno –
gospodarczy jako układ państw lub regionów europejskich, posiadających własną
politykę społeczno – gospodarczą i silne wewnętrzne powiązania gospodarcze musimy
rozszerzyć o istotny fragment dorzecza Łaby, aby stworzyć interesujący nas
makroregion Europie środkowej.

Delimitacja MODOE (Międzynarodowy Obszar dorzecza Odry i Łaby (Elbe))
Rzeka Odra, będąca ważną historyczną osią rozwoju również obecnie może pełnić takie
funkcje dla rozwoju społeczno – gospodarczego zachodniej części Rzeczypospolitej
Polski, wschodnich landów Federalnej Republiki Niemiec oraz północnej części
Republiki Czeskiej. Do obszaru odrzańskiego, który wyznaczony jest przez granice
polityczne i relacje ekonomiczne, można zaliczyć również znaczną część Brandenburgii i
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Meklemburgii, Berlin – historyczną i obecną stolicę Niemiec - jeden z najważniejszych
ośrodków polityczno - administracyjnych Europy, jak również Saksonię.
MODOE, jako obszar Zachodniej Polski wschodnich landów Niemiec oraz północnych
obszarów Czech stanowiących w zjednoczonej Europie bez granic spójną przestrzeń
rozwoju i uczestniczący w wyścigu konkurencyjności regionów Europy (ryc. 17.1).
Ryc.17. 1. Obszar MODOE bazujący na podziale administracyjnym.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://maps.google.pl/.

Całkowita powierzchnia Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry i Łaby (MODOE)
obejmuje 124 0491 km², z czego 5 009 km² stanowią wody przejściowe i przybrzeżne
Zalewu Szczecińskiego wraz z jego zlewnią, wschodnią częścią wyspy Uznam i zachodnią
częścią wyspy Wolin (w tym 3 804 km² znajduje się po stronie Niemieckiej, a 1 205 km²
po stronie polskiej. W podziale na państwa, największa część dorzecza Odry (107 169
km², co daje 86,4% całkowitej powierzchni) znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. 9 602 km², tj. 7,7%, przypada na Republikę Federalną Niemiec, natomiast 7 278
km², tj. 5,9%, przypada na Republikę Czeską. Podział Międzynarodowego Obszaru
Dorzecza Odry na 6 obszarów (Odra Górna, Środkowa i Dolna, Zalew Szczeciński, Nysa
Łużycka i Warta) pozwala na zapewnienie przejrzystości oceny stanu wód na obszarze
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dorzecza oraz wsparcia współpracy regionalnej [Plan Gospodarowania Wodami dla
Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry 2010].

Podstawowe parametry społeczno – ekonomiczne MODOE
W przypadku analiz rozwoju społeczno – gospodarczego obszary powinny być
delimitowane w oparciu o granice jednostek administracyjnych. Z tego powodu do
dalszych rozważań przyjęto pojęcie obszaru MODOE, wyznaczonego podziałem
administracyjnym jednostek posiadających autonomię regionalną, w tym zdolność do
prowadzenia własnej polityki rozwoju wspieranej własnym budżetem oraz środkami
przekazywanymi na poziom regionalny przez rządy krajowe i Unię Europejską. Obszar
ten obejmuje swoim zasięgiem 7 województw Polski Zachodniej i Południowo –
Zachodniej (w tym częściowo woj. łódzkie), 4 wschodnie landy Federalnej Republiki
Niemiec wraz z Berlinem oraz 5 krajów (województw) w północnej części Republiki
Czeskiej. Tak rozumiany obszar MODOE to przestrzeń życiowa dla blisko 30 milionów
mieszkańców.
Tak rozumiany obszar MODOE, na przestrzeni XVII, XIX i XX wieku znajdował się w
rękach różnych gospodarzy historycznych, także takich jak Prusy, Carska Rosja. W
efekcie powodowało to fragmentyzację infrastruktury, która była budowana w
poszczególnych okresach w dostosowaniu do aktualnie istniejących granic, a także
bardzo różnego rozwoju sieci osadniczej. Niewątpliwie w ostatnich w wiekach
najistotniejszych dla powstawania współczesnej infrastruktury technicznej (koleje,
drogi, drogi wodne, etc.) największa część MODOE pozostawała pod kontrolą niemiecką.
Druga wojna światowa zmieniła gruntownie mapę polityczną Nadodrza i i negatywnie
wpłynęła na rozwój Nadodrza, jako całości pozostającej w strefie tzw. wpływów
radzieckich. Odra stała się rzeką graniczną dzielącą sąsiadujące kraje. Przepływ ludzi był
bardzo ograniczony, a wszelkie inne istotne dla rozwoju społeczno – ekonomicznego
procesu ściśle reglamentowane i kontrolowane. Czynnikiem hamującym rozwój
społeczno – gospodarczy tego regionu były również stacjonujące oddziały wojsk
sowieckich, głównie w zachodniej części Polski (Północna Grupa Wojsk) oraz na terenie
NRD, a co za tym idzie lokalizacja największych baz i poligonów wojskowych w tej części
Europy [Roszkowski 2003]. Nadorze było nie tyle rozwijane gospodarczo, co raczej
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przygotowywane, jako główne pole walki w konfrontacji funkcjonujących wówczas
bloków militarnych.

Tak naprawdę dopiero od przemian zainicjowanych przez polski ruch „Solidarność” w 1989
roku można nieśmiało mówić o bycie społeczno – politycznym, jakim jest międzynarodowy
obszar dorzecza Odry i Łaby. Sprzyja temu zniesienie przez Unię Europejską, do której
Polska przynależy od 2004 roku, granic, a przez to barier na przepływ towarów i usług i
kapitału. 2008 roku zniesione zostały bariery w swobodnym poruszaniu się na tym obszarze
jako włączonym do układu z Schengen, a już od 2011 roku zostaną również zniesione bariery
rynku pracy, co będzie dodatkowym czynnikiem jednoczącym regiony MODOE. Ważnym
aspektem dla zasadności prowadzenia dalszych rozważań jako o spójnym obszarze społeczno
–gospodarczym był fakt wprowadzenie rzeczywistej autonomii regionalnej od 1991 roku na
terenie landów niemieckich, od 1999 roku na obszarze polskich województw samorządowych
i od 2001 roku na terenie krajów samorządowych w Republice Czeskiej.
Ryc. 17.2. Delimitacja bazująca na podziale regionów zgodnie ze standardem NUTS2.

Źródło: opracowanie własne.
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Trzecią delimitacją MODOE wykorzystaną w dalszych analizach sytuacji i rozwoju
społeczno – ekonomicznego jest wykorzystanie jednostek statystycznych Unii Europejskiej
typu NUTS2 (patrz ryc.17.2). Główną różnicą jest wyłączenie z rozważań zachodniej
Saksonii oraz części województwa łódzkiego i kujawsko-pomorskiego ekonomicznie bardziej
ciążących w kierunku zlewni Wisły. Podział bazujący na standardzie NUTS 2 pozwala w
sposób precyzyjny ukazać potencjał społeczno – gospodarczy tego obszaru w przestrzeni
europejskiej.

Potencjał społeczno – gospodarczy MODOE
Funkcjonowanie MODOE jako spójnego obszaru współpracy transgranicznej w Unii
Europejskiej uwarunkowane jest jego obecną sytuacją społeczno – gospodarczą i
potencjałem wzrostu jaki na tym terenie jest zgromadzony lub może mieć miejsce w
najbliższej przyszłości. W tym punkcie przedstawione będą zintegrowane i w układzie
jednostek statystycznych NUTS 2 podstawowe parametry opisujące

potencjał

gospodarczy, rynek pracy i inne ważne charakterystyki, które wydają się być istotne w
budowaniu przyszłości tego obszaru.

Analizując obszar MODOE, jednym ze wskaźników charakteryzujących jego potencjał
społeczno – gospodarczy, jest powierzchnia, która wynosi 215 199 km2. W efekcie jest
obszar porównywalny do Rumunii (238 391 km2) i równy więcej niż 2/3 terytorium
Polski. Największy udział w powierzchni całkowitej obszaru Nadodrza mają regiony
Polski, w tym największe województwo wielkopolskie (29 826 km2) oraz najmniejsze
województwo opolskie (941 km2). W przypadku Niemiec największy udział
powierzchniowy przypada na region Mecklenburg – Vorpommern (23 186 km2), a w
przypadku Czech region Severovychod (12 440 km2) (ryc. 17.3). Jest to jednocześnie
niemal 25% powierzchni Europy Środkowej.
Dużo istotniejszym wskaźnikiem społeczno-gospodarczym jest ludność zamieszkująca
regiony Nadodrza (ryc. 17.4). Biorąc pod uwagę łączna liczbę osób zamieszkujących
obszar Nadodrza (28 022 008 mieszkańców) jej wielkość jest porównywalna z liczbą
osób zamieszkujących takie kraje, jak Polska (38 115 641 mieszkańców) i Rumunia
(21 528 627 mieszkańców. Największą liczbę ludności posiada region śląski (4 640 725
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osób), na co decydujący wpływ ma ludność zamieszkująca samą konurbację śląską
(2 145 800 osób). Istotne znaczenie w tym przypadku ma również Berlin z liczbą
ludności około 3 490 000 osób. Nadodrze to zatem ponad 20% potencjału
ludnościowego Europy Środkowej.

Ryc17. 3. Powierzchnia całkowita regionów NUTS 2 obszaru MODOE.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie http://epp.eurostat.ec.europa.eu/.

Ryc.17. 4. Ludność regionów NUTS2 obszaru MODOE.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie http://epp.eurostat.ec.europa.eu/.

176

WYKORZYSTANIE PRZYGRANICZNEGO POŁOŻENIA ZACHODNICH WOJEWÓDZTW POLSKI
DLA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Podstawowym parametrem mierzącym potencjał gospodarczy jest produkt krajowy
brutto i dynamika jego zmian, które oddają siłę gospodarki. Analizując wartości
Produktu Krajowego Brutto poszczególnych regionów NUTS 2 Nadodrza (ryc.17.5a,
17.5b) największa wartość wskaźnika mierzona w milionach PPS występuje w
przypadku najmniejszego z regionów – Berlina. Następne w kolejności są polskie
województwa: śląskie, wielkopolskie, dolnośląskie. Sumaryczna wartość PKB dla całego
regionu MODOE wynosi 503 494 mln PPS i jest równa 21,23%średniej wartości
analogicznego wskaźnika Niemiec i jednocześnie 97,4 % średniej wartości Polski. Można
zauważyć, że siła gospodarcza regionu MODOE koncentruje się w Berlinie i polskich
województwach: śląskim, wielkopolskim i dolnośląskim.
W układzie wskaźnika PKB per capita w odniesieniu do średniej unijnej, sytuacja
polskich regionów jest zupełnie odwrotna (posiadają one najniższe wartości w całym
MODOE). Najlepiej w tym przypadku wypadają regiony niemieckie, natomiast regiony
czeskie mieszczą się po środku. Średni poziom wskaźnika całego MODOE kształtuje się
na poziomie 66,13 % średniej unijnej. Biorąc pod uwagę, że Unia Europejska udziela
wsparcia regionom poniżej 75% PKB per capita w stosunku średniej europejskiej,
można zauważyć, że MODOE jest w przeważającej części obszarem, który objęty jest
polityka spójności, a jedynie Berlin jest obszarem, który jest jako jednostka statystyczna
NUTS 2 jest powyżej średniej europejskiej. Również w najbliższej perspektywie unijnej
2014-2020 obszar MODOE będzie podlegał istotnemu wsparciu polityką spójności UE.
Ryc.17. 5a. Produkt Krajowy Brutto (PKB) regionów NUTS 2 MODOE w mln PPS (a)
oraz w PPS per capita w odniesieniu do średniej unijnej UE27 (b) w latach 2003 – 2007
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Ryc.17. 5b. Produkt Krajowy Brutto (PKB) regionów NUTS 2 MODOE w mln PPS (a)
oraz w PPS per capita w odniesieniu do średniej unijnej UE27 (b) w latach 2003 – 2007
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Źródło: opracowanie własne na podstawie http://epp.eurostat.ec.europa.eu/.

Istotnym elementem gospodarczego krajobrazu są charakterystyki rynku pracy. MODOE
charakteryzują relatywnie wysokie poziomy stóp bezrobocia, które najwyższy poziom
uzyskują w regionach niemieckich (ryc. 17.6).
Ryc.17. 6. Stopa bezrobocia w regionach NUTS2 MODOE w latach 2003 – 2008.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie http://epp.eurostat.ec.europa.eu/.

178

WYKORZYSTANIE PRZYGRANICZNEGO POŁOŻENIA ZACHODNICH WOJEWÓDZTW POLSKI
DLA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

W przypadku polskich województw zauważalny jest duży spadek wartości tego
wskaźnika w latach 2003 – 2008, w wyniku czego poziom stopy bezrobocia w polskich
regionach kształtowały się w 2008 roku na poziomie około 7,2%. Najniższe wartości
stopy bezrobocia miały regiony czeskie – średnia wartość to około 5,4% w 2008 roku.
Generalnie MODOE jest obszarem o stosunkowo dużych zasobach wolnej siły roboczej w
Unii Europejskiej.
Ważnym elementem analiz dynamiki rozwojowej są poziomy i dynamiki nakładów
inwestycyjnych. W przypadku wskaźnika wartości inwestycji regiony niemieckie
wypadają najlepiej wśród wszystkich należących do MODOE i to one generują
największe wartości inwestycji tego obszaru (największy udział przypada dla Berlina z
inwestycjami na poziomie ponad 15 267, 6 mln Euro w roku 2007). Łączna wartość
inwestycji wszystkich regionów MODOE wynosi około 82 220,8 mln Euro, co stanowi
wartość ponad 15 mln Euro wyższą niż wartość wszystkich inwestycji w Polsce i ponad
50 mln Euro większą niż sumaryczna wartość inwestycji w Czechach (ryc. 17.7.). Jak
zatem widać poziomy nakładów inwestycyjnych są znacząco nierównomiernie
rozłożone.
Ryc 17.7. Wartość inwestycji w regionach NUTS2 MODOE w latach 2003 – 2007.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie http://epp.eurostat.ec.europa.eu/.

Podsumowując przedstawioną analizę społeczno – gospodarczego potencjału MODOE
można dostrzec makroregion europejski o poziomie rozwoju gospodarczego poniżej
średniej unijnej i o dynamice rozwoju powyżej średniej unijnej, który posiada znaczące
rezerwy siły roboczej. Charakteryzuje się jednocześnie dużym zróżnicowaniem sytuacji
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gospodarczej i tempa rozwoju wynikającym z dominujących dynamik procesów
krajowych.
Sieć osadnicza i potencjał rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
W

ramach

Programu

ESPON

na

terytorium

29

państw

Unii

Europejskiej

zidentyfikowano funkcjonalne obszary miejskie (FUA), składające się z miejskiego
rdzenia oraz sąsiadującej i gospodarczo z nim zintegrowanej strefy. Łącznie
zidentyfikowano 1 595 FUA z liczbą mieszkańców powyżej 20 000, różniących się
pomiędzy sobą rozmiarami, pełnionymi funkcjami i świadczonymi usługami. Część z
tych obszarów, ze względu na specjalizację w wielu sektorach, ma znaczenie krajowe i
europejskie, natomiast inne stanowią ośrodki regionalnej i krajowej administracji. Taki
podział pozwolił wyodrębnić trzy grupy funkcjonalnych obszarów miejskich: MEGA
[MEGA

-

Europejskie

Metropolitalne

Obszary

Wzrostu,

charakteryzują

się

wielofunkcyjnym znaczeniem i istotną rolą we wszystkich obszarach branych pod
uwagę tj. podejmowanie decyzji, przemysł, transport, uniwersytety i turystyka.], FUA o
znaczeniu transnarodowym/ krajowym oraz FUA zorientowane regionalnie/ lokalnie.
Dodatkowy podział wprowadzono dla ośrodków MEGA: silne, potencjalne i słabe
[Territorial Dynamics in Europe – Trends in Accessibility 2009].
Słabe MEGA znajdują się głównie w regionach, gdzie restrukturyzacja gospodarcza i
zmiana profilu mogłyby zwiększyć perspektywy wzrostu oraz usprawnić funkcjonalne
połączenia w ramach szerszych sieci. Ryc. 17.8. przedstawia funkcjonalne ośrodki
miejskie zlokalizowane w MODOE, zgodnie z klasyfikacją ESPON.
Układ ważnych ośrodków miejskich o znaczeniu europejskim w obszarze MODOE,
biorąc pod uwagę terytorium całej Unii Europejskiej, jest zadowalający (gęstość
ośrodków MEGA jest znacznie większa niż w rejonie Półwyspu Iberyjskiego i
Bałkańskiego). Najważniejszym ośrodkiem MODOE jest aglomeracja berlińska, uznana
za lokomotywę rozwojową wschodniej części Europy. W drugiej kolejności duże
znaczenie mają polskie ośrodki metropolitalne posiadające rangę słabych MEGA, tzn.
Szczecin, Wrocław, Poznań i konurbacja śląska. Dopiero w kolejnej grupie znalazły się
takie ośrodki Nadodrza, jako Drezno, Lipsk, Ostrawa, Hradec Kralove i Rostock razem z
Opolem i Zieloną Górą, jako FUA o znaczeniu krajowym. Należy podkreślić, że układ sieci
osadniczej MODOE jest stosunkowo zrównoważony i jednorodny. Lokomotywą całego
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obszaru jest metropolia berlińska, ale jednocześnie bardzo ważną role pro-rozwojową
dla tego obszaru odgrywają MEGA drugiego rzędu Praga i Warszawa.
Ryc. 17.8. Funkcjonalne obszary miejskie MODOE według klasyfikacji ESPON.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Territorial Dynamics in Europe – Trends in Accessibility 2009].

Istotnym z punktu widzenia prowadzenia proinnowacyjnej polityki rozwoju
i promowania gospodarki opartej na wiedzy jest poziom nakładów na badania i rozwój
(ryc. 17.9). Należy podkreślić, że na poziomie NUTS 2 jedynie Berlin i Drezno posiadają
zadowalający poziom

nakładów na

B&R na

poziomie przekraczającym 3%

wytwarzanego PKB. Najsłabiej w tym zestawieniu wypadają regiony polskie, gdzie
nakłady te nie przekraczają 0,5% PKB, czyli są 6 krotnie mniejsze. Dlatego aby zapewnić
zrównoważony i jednolity rozwój całego obszaru MODOE, sytuacja ta powinna się
zmienić.
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Ryc. 17.9. Nakłady na B&R w relacji do PKB w regionach NUT2 MODOE w 2007.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie http://epp.eurostat.ec.europa.eu/.

Synteza założeń polskiej inicjatywy MODOE
Europejski transgraniczny obszar MODOE stanowiący ¼

Europy Środkowej,

zamieszkiwany przez 28 milionów mieszkańców i posiadający zrównoważoną
policentryczną strukturę osadniczą z europejską metropolią Berlina jako głównego
środka jest potencjalnie makroregionem o dużych i relatywnie słabo wykorzystanych
szansach rozwojowych.
Województwa Polski Zachodniej wzdłuż osi Odry oraz wielkopolskie mogą być
beneficjentem

autentycznej

i

rzeczywistej

aktywizacji

tego

obszaru

i

jego

endogenicznych potencjałów rozwojowych, na równi z uczestniczeniem w polskiej
polityce regionalnej i unijnej polityce spójności. Większa integracja w układzie MODOE
nie jest żadnym zagrożeniem dla integralności polskiego części tego obszaru z
pozostałymi regionami kraju, natomiast jest dodatkową szansą rozwojową wynikającą z
otwarcia przestrzeni europejskiej na przepływ kapitału i otwarcia rynków zbytu dla
towarów i usług.
Odra, jako rzeka, ale przede wszystkim, jako oś rozwoju, ma ważne znaczenie dla
dalszego rozwoju MODOE. Należy wzmacniać symboliczne funkcje odry jako osi
rozwoju, ale przede wszystkim realnie budować europejski korytarz transportowy
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północ – południe bazujący na tej osi jako niezbędny element współpracy w ramach
makroregionu. Ważnym elementem są w tym działania na rzecz odtworzenia funkcji
odrzańskiej drogi wodnej, zarówno jako elementu korytarza transportowego, jak
również jako szansy na rozwój w szerokim zakresie turystyki wodnej i odwracania
miast odrzańskich ponownie ku rzece. Dodatkowo takie działania dają szansę na
turystyczne aktywizowanie w ograniczonym zakresie odrzańskich dopływów.
Współpraca międzynarodowa w ramach MODOE (Nadodrza) nie osiągnęła poziomu,
który można uznać za rzeczywiste działania stron na rzecz aktywacji MODOE w
przestrzeni europejskiej, jako znaczącego i identyfikowanego regionu. W większości
przypadków mamy do czynienia z inicjatywami jednostronnymi, które spotykają się z
ograniczonym zrozumieniem i wsparciem z drugiej strony. Ciągle dominującymi
podziałami są podziały między państwami. W efekcie, nawet jeśli pojawiają się
wartościowe inicjatywy dla dorzecza (np. plan Stolpego, inicjatywa szczecińska, projekt
korytarza CETC, etc.) to są one pacyfikowane w ramach geopolityki krajowej. W efekcie
wiele ważnych i obustronnie korzystnych inicjatyw jest zamrażanych lub realizowanych
bardzo powolnie. Przykładem jest odtworzenie żeglowności Odry granicznej,
przywrócenie dostępności kolejowej Wrocław – Berlin do poziomu sprzed II wojny
światowej, etc.
Pierwszym obszarem rzeczywistej współpracy i integracji działań w układzie całego
MODOE, jako regionu, są wspólne działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa przed
powodzią zarówno w dorzeczu Odry jak i Łaby. Wydaje się, że mogą to być zwiastuny i
jednocześnie dobre wzory dla zwiększenia działań integracyjnych w obszarze rozwoju
społeczno – gospodarczego.
Należy podkreślić, że w ramach globalnej gospodarki i pozbawionej barier przypływu
dla ludzi, towarów, usług i kapitału, rywalizacja przebiega nie tylko na poziomie krajów i
regionów, ale również na poziomie makroregionów i kontynentów. W tym sensie
działania na rzecz aktywizacji europejskiego transgranicznego obszaru współpracy
MODOE (Nadodrze) mają szczególne znaczenie i sens.
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Załącznik (do części „Rozwój handlu przygranicznego i usług”)
Tabela 1. Sklepy wg form organizacyjnych w powiatach województwa
dolnośląskiego w 2009 r.61
Powiat
bolesławiecki
dzierżoniowski
głogowski
górowski
jaworski
Jelenia Góra
jeleniogórski
kamiennogórski
kłodzki
Legnica
legnicki
lubański
lubiński
lwówecki
milicki
oleśnicki
oławski
polkowicki
strzeliński
średzki
świdnicki
trzebnicki
wałbrzyski
wołowski
Wrocław
wrocławski
ząbkowicki
zgorzelecki
złotoryjski

Hipermarkety

Supermarkety

2

9
17
16
4
7
12
6
4
17
17
4
13
15
9
3
12
12
12
4
2
17
4
20
9
56
4
6
16
5

1

4

1
5

5

1

1
7
16
3
4

Sklepy
Domy
Domy
handlowe towarowe

1

2

2

1

1

1
1

5
1
1

3

Ogółem
11
17
18
4
7
18
6
4
18
24
4
13
21
9
3
14
12
12
5
3
18
4
27
9
80
8
7
20
5

na 10 000
mieszkańców
1,2
1,6
2,1
1,1
1,4
2,1
0,9
0,9
1,1
2,3
0,7
2,3
2,0
1,9
0,8
1,3
1,7
1,9
1,1
0,6
1,1
0,5
1,5
1,9
1,3
0,7
1,0
2,2
1,1

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

61

Powiaty zaznaczone kolorem graniczą z Niemcami.
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Tabela 2. Sklepy wg form organizacyjnych w gminach powiatu zgorzeleckiego w 2009 r.62
Gmina

Sklepy
Domy
Domy
handlowe towarowe

Hipermarkety

Supermarkety

2

2
6

2
8

na 1000
mieszkańców
0,5
0,3

5

5

0,3

2

2

0,3

0

0

-

-

0
0

0
0

0

0

Zawidów
Zgorzelec
Bogatynia –
miasto
Bogatynia – ob.
wiejski
Pieńsk – miasto
Pieńsk – ob.
wiejski
Sulików
Węgliniec – miasto
Węgliniec – ob.
wiejski

-

-

-

-

Ogółem

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

Tabela 3. Sklepy wg form organizacyjnych w powiatach województwa lubuskiego w 2009 r. 63
Sklepy
Powiat
gorzowski
Gorzów
Wielkopolski
krośnieński
międzyrzecki
nowosolski
słubicki
strzeleckodrezdeński
sulęciński
świebodziński
wschowski
Zielona Góra
zielonogórski
żagański
żarski

8

na
10000
mieszkańców
1,2

1

31

2,5

1
1

10
12
12
10

1,8
2,1
1,4
2,2

12

12

2,4

4
7
5
24
8
11
15

4
8
6
32
8
12
17

1,1
1,4
1,5
2,7
0,9
1,5
1,7

Hipermarkety

Supermarkety

4

26

Domy
handlowe

8

1

1
5

1

10
12
10
9

1
3
1
1

Domy
towarowe

Ogółem

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

62

Gminy zaznaczone kolorem graniczą z Niemcami.

63

Powiaty zaznaczone kolorem graniczą z Niemcami.
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Tabela 4. Sklepy wg form organizacyjnych w gminach powiatów województwa
lubuskiego graniczących z Niemcami (2009 r.).64
Sklepy
Gmina

Hipermarkety

Supermarkety

Domy
handlowe

Domy
towarowe

Ogółem

na
1000
mieszkańców

Powiat gorzowski
Bogdaniec
Deszczno
Kłodawa
Kostrzyn nad Odrą
Lubiszyn
Santok
Witnica – misato
Witnica – wieś

8

8

0
0
0
0,5
0
0
0
0

Powiat krośnieński
Bobrowice
Bytnica
Dąbie
Gubin
Krosno Odrzańskie –
miasto
Krosno Odrzańskie –
wieś
Maszewo

6

6

0
0
0
0,4

4

4

0,3
0
0

Powiat słubicki
Cybinka – miasto
Cybinka – wieś
Górzyca
Ośno Lubuskie – miasto
Ośno Lubuskie – wieś
Rzepin – miasto
Rzepin – wieś
Słubice – miasto
Słubice – wieś

2

2

7

1

8

0
0
0
0
0
0,3
0
0,5
0

Powiat żarski
Brody
Jasień – miasto
Jasień – wieś
Lipinki Łużyckie
Lubsko – miasto
Lubsko – wieś
Łęknica
Przewóz
Trzebiel
Tuplice
Żary

1

2
1

2
1

3

3

2

2

7

1

9

0,6
0,2
0
0
0,2
0
0,8
0
0
0
0,8

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

64

Gminy zaznaczone kolorem graniczą z Niemcami.
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Tabela 5. Sklepy wg form organizacyjnych w powiatach województwa
zachodniopomorskiego w 2009 r.65
Sklepy
Powiat

Hipermarkety

białogardzki
choszczeński
drawieński
goleniowski
gryficki
gryfiński
kamieński
kołobrzeski
Koszalin
koszaliński
łobeski
myśliborski
policki
pyrzycki
sławieński
stargardzki
Szczecin
szczecinecki
świdwiński
Świnoujście
wałecki

1
4

3
14

Supermarkety
11
7
6
10
9
7
8
11
24
5
6
11
9
3
7
12
57
14
6
11
6

Domy
handlowe

Domy
towarowe

1

4
2

2

1

2
4

1

1
2
1

Ogółem
11
7
7
10
9
7
8
16
32
5
6
11
10
3
7
17
76
14
7
13
7

na
10000
mieszkańców
2,3
1,4
1,2
1,3
1,5
0,8
1,7
2,1
3,0
0,8
1,6
1,6
1,4
0,8
1,2
1,4
1,9
1,8
1,4
3,2
1,3

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

Tabela 6. Sklepy wg form organizacyjnych w gminach powiatów województwa
zachodniopomorskiego graniczących z Niemcami (2009 r.).66
Sklepy
Gmina

Hipermarkety

Supermarkety

Domy
handlowe

Domy
towarowe

Ogółem

na
1000
mieszkańców

Powiat gryfiński
Banie
Cedynia – miasto
Cedynia – wieś
Chojna – miasto
Chojna – wieś
Gryfino – miasto
Gryfino – wieś
Mieszkowice – miasto
Mieszkowice – wieś
Moryń – miasto
Moryń – wieś
Stare Czarnowo
Trzcińsko – Zdrój –
miasto
Trzcińsko – Zdrój – wieś
Widuchowa

1
3

1
3

3

3

0
0
0,4
0,4
0
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Powiat policki
Dobra Szczecińska
Kołbaskowo
Nowe Warpno –
miasto
Nowe Warpno – wieś
Police – miasto
Police – wieś
Świnoujście

1

1

0,1
0
0

1
7

1

Powiat m. Świnoujście
11
2

1
8

2,5
0,2
0

13

0,3

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

65
66

Powiaty zaznaczone kolorem graniczą z Niemcami.
Gminy zaznaczone kolorem graniczą z Niemcami.
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Tabela 7. Ilość stałych i sezonowych targowisk oraz powierzchnia targowisk stałych na
10 000 mieszkańców w powiatach województwa dolnośląskiego w 2009 r.67

na 10 000
mieszkańców
Powiat

Stałe

Sezonowe

Ogółem

bolesławiecki
dzierżoniowski
głogowski
górowski
jaworski
Jelenia Góra
jeleniogórski
kamiennogórski
kłodzki
Legnica
legnicki
lubański
lubiński
lwówecki
milicki
oleśnicki
oławski
polkowicki
strzeliński
średzki
świdnicki
trzebnicki
wałbrzyski
wołowski
Wrocław
wrocławski
ząbkowicki
zgorzelecki
złotoryjski

3
6
7
2
5
4
5
2
16
5
3
3
7
5
1
6
4
4
2
3
8
4
13
3
12
3
5
9
2

4
4

7
10
7
16
5
77
28
13
59
5
3
4
7
8
2
8
4
7
5
4
13
51
19
25
352
3
15
11
27

14
73
23
11
43

1
3
1
2
3
3
1
5
47
6
22
340
10
2
25

0,8
1,0
0,8
4,4
1,0
9,1
4,4
2,9
3,6
0,5
0,6
0,7
0,7
1,7
0,5
0,8
0,6
1,1
1,1
0,8
0,8
6,4
1,1
5,3
5,6
0,3
2,2
1,2
6,0

Powierzchnia
targowisk
stałych [m2]
14 123
27 179
54 224
3 666
3 192
41 923
3 961
7 281
31 162
39 934
4 927
9 986
89 366
9 975
6 772
28 563
22 400
11 510
16 062
7 666
31 905
10 998
47 449
27 440
211 656
3 402
19 885
26 466
2 450

Powierzchnia
targowisk
stałych [m2]
na 10 000
mieszkańców
1586
2623
6182
1009
619
4958
620
1598
1904
3833
919
1781
8497
2114
1828
2745
3096
1868
3661
1530
2003
1389
2643
5796
3348
306
2900
2850
540

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

67

Powiaty zaznaczone kolorem graniczą z Niemcami.
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Tabela 8. Ilość stałych i sezonowych targowisk oraz powierzchnia targowisk stałych
na 1000 mieszkańców w gminach powiatu zgorzeleckiego w 2009 r.68
Gmina

Stałe

Sezonowe

Ogółem

Zawidów
Zgorzelec
Bogatynia –
miasto
Bogatynia – ob.
wiejski
Pieńsk –
miasto
Pieńsk – ob.
wiejski
Sulików
Węgliniec –
miasto
Węgliniec – ob.
wiejski

1
1

1

1
2

0,2
0,1

2000
4478

Powierzchnia
targowisk
stałych [m2] na
1000
mieszkańców
461
553

1

1

0,1

2275

122

2

2

0,3

10204

1671

1

1

0,2

3642

627

-

-

-

na 1000
mieszkańców

Powierzchnia
targowisk
stałych [m2]

-

-

-

1

1

0,2

1

1

0,3

2312

781

2

2

0,4

1555

275

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

Tabela 14: Ilość stałych i sezonowych targowisk oraz powierzchnia targowisk
stałych na 10 000 mieszkańców w powiatach województwa lubuskiego w 2009 r.
Powiat

Stałe

Sezonowe

Ogółem

gorzowski
Gorzów
Wielkopolski
krośnieński
międzyrzecki
nowosolski
słubicki
strzeleckodrezdeński
sulęciński
świebodziński
wschowski
Zielona Góra
zielonogórski
żagański
żarski

6

4

10

1,5

37 080

Powierzchnia
targowisk stałych
[m2] na 10 000
mieszkańców
5498

6

36

42

3,3

62 401

4977

3
3
5
6

2
16
5
7

5
19
10
13

0,9
3,3
1,2
2,8

19 890
44 892
14 541
18 845

3543
7707
1673
4060

3

1

4

0,8

8 752

1758

3
3
4
5
14
5
9

1
13

4
16
4
61
21
16
13

1,1
2,9
1,0
5,2
2,3
2,0
1,3

4 810
9 484
14 479
117 400
5 798
9 629
68 505

1355
1692
3707
9991
633
1179
6964

56
7
11
4

na 10 000
mieszkańców

Powierzchnia
targowisk
stałych [m2]

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

68
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Tabela 9. Ilość stałych i sezonowych targowisk oraz powierzchnia targowisk stałych
na 1000 mieszkańców w gminach powiatów województwa lubuskiego graniczących
z Niemcami (2009 r.)
Gmina

Stałe

Bogdaniec
Deszczno
Kłodawa
Kostrzyn nad Odrą
Lubiszyn
Santok
Witnica – miasto
Witnica – wieś

1

Bobrowice
Bytnica
Dąbie
Gubin
Krosno Odrzańskie –
miasto
Krosno Odrzańskie –
wieś
Maszewo
Cybinka – miasto
Cybinka – wieś
Górzyca
Ośno Lubuskie – miasto
Ośno Lubuskie – wieś
Rzepin – miasto
Rzepin – wieś
Słubice – miasto
Słubice – wieś
Brody
Jasień – miasto
Jasień – wieś
Lipinki Łużyckie
Lubsko – miasto
Lubsko – wieś
Łęknica
Przewóz
Trzebiel
Tuplice
Żary

Sezonowe

3
2

2
2

1

1

2
1

1

Ogółem

na 1000
mieszkańców

Powiat gorzowski
1
0,1
0
5
0,7
4
0,2
0
0
1
0,1
0
Powiat krośnieński
1
0,3
0
0
2
0,1
2

0,2

Powierzchnia
targowisk
stałych [m2]

Powierzchnia
targowisk
stałych [m2]
na 1000
mieszkańców

-

-

90
33692

12
1904

3298

479

17250

2379

2640

223

1447

540

200
375

48
99

2108

327

14715

892

2500
300

721
68

2095

143

37532
7948

14911
2441

155
17975

47
1534

0
0
Powiat słubicki
1

1
1
1

7

8
1

1

1

2

2
Powiat żarski
2
1

2
1

1

3

4

1
1

1

1
2

1
2

1
2

0,4
0
1,9
0,3
0
0,2
0
0,1
0
0,6
0,2
0
0
0,3
0
0,4
0,6
0
0,3
0,2

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.
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Tabela 10. Ilość stałych i sezonowych targowisk oraz powierzchnia targowisk stałych na
10 000 mieszkańców w powiatach województwa zachodniopomorskiego w 2009 r.
Powiat

Stałe

Sezonowe

Ogółem

na 10 000
mieszkańców

Powierzchnia
targowisk
stałych [m2]

białogardzki
choszczeński
drawieński
goleniowski
gryficki
gryfiński
kamieński
kołobrzeski
Koszalin
koszaliński
łobeski
myśliborski
policki
pyrzycki
sławieński
stargardzki
Szczecin
szczecinecki
świdwiński
Świnoujście
wałecki

2
5
4
4
5
12
8
6
8
4
4
4
7
3
2
5
15
5
3
2
3

1
3
4
5
703
5
2
120
112
405

3
8
8
9
708
17
10
126
120
409
4
10
14
23
7
8
21
7
4
435
4

0,6
1,6
1,4
1,1
116,8
2,1
2,1
16,3
11,2
62,9
1,1
1,5
2,0
5,8
1,2
0,7
0,5
0,9
0,8
106,7
0,7

19 923
7 437
6 653
10 308
6 946
71 668
3 864
13 832
40 000
2 188
8 036
9 714
177 455
2 527
14 232
9 633
104 025
23 305
4 054
6 218
4 800

6
7
20
5
3
6
2
1
433
1

Powierzchnia
targowisk
stałych [m2] na
10 000
mieszkańców
4128
1496
1157
1290
1146
8652
809
1794
3739
336
2111
1448
25686
633
2484
807
2560
3025
836
1525
887

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

Tabela 11. Ilość stałych i sezonowych targowisk oraz powierzchnia targowisk stałych na
1000 mieszkańców w gminach powiatów województwa zachodniopomorskiego
graniczących z Niemcami (2009 r.)
Gmina

Stałe

Banie
Cedynia – miasto
Cedynia – wieś
Chojna – miasto
Chojna – wieś
Gryfino – miasto
Gryfino – wieś
Mieszkowice – miasto
Mieszkowice – wieś
Moryń – miasto
Moryń – wieś
Stare Czarnowo
Trzcińsko – Zdrój – miasto
Trzcińsko – Zdrój – wieś
Widuchowa

1
1
2
1
1
3

Dobra Szczecińska
Kołbaskowo
Nowe Warpno – miasto
Nowe Warpno – wieś
Police – miasto
Police – wieś

4
1
1

Świnoujście

2

1
1

1

1

na
1000
mieszk
ańców
Powiat gryfiński
1
0,2
1
0,6
2
0,7
1
0,1
1
0,1
4
7
0,3
0,0
1
0,3
0,0
1
0,6
0,0
0,0
1
0,4
0,0
1
1
0,2
Powiat policki
2
6
0,4
1
0,1
1
0,8
0,0
3
4
0,1
2
2
0,3
Powiat m. Świnoujście
433
435
10,7

Sezon
owe

Ogó
łem

Powierzchnia
targowisk
stałych [m2]

Powierzchnia
targowisk stałych
[m2] na 1000
mieszkańców

60
200
10049
1200
52600
5400

9
123
3761
162
7859
253

500

141

831

516

828

336

149000
23144
896

9563
2300
725

4415

129

6218

153

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.
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