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1. Wstęp

1.1. Wprowadzenie

Zagadnienie kształtowania rozwoju obszarów pograniczy stało się 
jednym z najważniejszych problemów polityki spójności UE. Wzrost 
znaczenia pograniczy znalazł swój wyraz w ustanowieniu Euro-
pejskiej Współpracy Terytorialnej jako Celu 3 tej polityki w latach 
2007-2013. Stawia to zasadniczo nowe wyzwania przed środowi-
skiem naukowym oraz praktykami zajmującymi się kształtowaniem 
i realizacją tej polityki. Wiążą się one z koniecznością określenia roli 
pograniczy w odniesieniu do pozostałych obszarów poszczególnych 
państw. Jednocześnie wymagają uwzględniania powiązań z obszara-
mi po drugiej stronie granicy w kontekście kształtowania wspólnego 
regionu transgranicznego. W tym aspekcie w funkcjonowaniu ob-
szarów pogranicza bardzo dużą rolę odgrywa dominujący charakter 
relacji z terenami po drugiej stronie granicy: współpracy oraz konku-
rencji. Kształtowanie się tych zależności na tle obserwowanych dyna-
micznych zmian szeregu uwarunkowań (m.in. zmian funkcji granicy) 
w warunkach Polski nie było dotychczas przedmiotem szerokiej dys-
kusji. W związku z tym zagadnienie to nie znajduje odpowiedniego 
odzwierciedlenia w polityce regionalnej. Rodzi to bardzo wiele pro-
blemów zarówno na etapie konstrukcji polityki spójności w ramach 
Celu 3, jak i przede wszystkim jej praktycznej realizacji.

Jakkolwiek zagadnienie polaryzacji rozwoju społeczno-ekono-
micznego znalazło swój istotny wymiar w prowadzonych badaniach 
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naukowych oraz w wymiarze aplikacyjnym, tym niemniej w odniesie-
niu do kwestii współpracy transgranicznej było analizowane relatyw-
nie rzadko. Tymczasem w wielu wypadkach wiąże się ono z koniecz-
nością rozstrzygnięcia dylematu: czy stawiając przede wszystkim na 
efektywność współpracy należy wspierać obszary najlepiej do tej 
współpracy przygotowane (postulat elitarności współpracy), czy też 
należy dążyć do kreowania powszechności współpracy w wymiarze 
przestrzennym, akceptując jednocześnie możliwość jej nieco mniej-
szej skuteczności (postulat egalitarności współpracy).

Zjawiska zachodzące na obszarach pograniczy były przedmiotem 
wielu ujęć. Z uwagi na wieloaspektowość problemu były analizo-
wane na gruncie szeregu nauk, m.in. ekonomicznych, geografi cz-
nych, socjologicznych, historycznych, politycznych. Znaczna cześć 
opracowań dotyczących obszarów pograniczy ma jednak charakter 
przede wszystkim teoretyczny. Wynika to z trudności w określa-
niu jednoznacznych wskaźników pomiaru intensywności i zakresu 
współpracy oraz konkurencji na tych obszarach. Jednocześnie pro-
wadzone badania empiryczne miały z reguły charakter fragmenta-
ryczny, to znaczy dotyczyły bądź wybranych aspektów współpracy 
(lub konkurencji), bądź obejmowały ograniczony obszar pograniczy 
(np. wybrane miasta podzielone, gminy, powiaty, euroregiony itd.). 
Powstało bardzo niewiele opracowań starających się ująć jak naj-
szersze spektrum zagadnień teoretycznych i empirycznych na całym 
obszarze pogranicza dwóch państw, w tym dotyczących pogranicza 
polsko-niemieckiego.

Z uwagi na zmiany uwarunkowań funkcjonowania obszarów po-
graniczy (w wypadku Polski bardzo częste), trudności pomiaru rela-
cji współpracy i konkurencji, problemy w porównywaniu jednostek 
terytorialnych różnych państw, dostępność i porównywalność danych 
statystycznych, analiza całego obszaru pogranicza niesie ze sobą bar-
dzo duże wyzwania. Dlatego też zarówno w literaturze krajowej, jak 
i zagranicznej obserwowana jest zdecydowana dominacja opracowań 
dotyczących procesów i zjawisk zachodzących tylko po jednej stronie 
granicy. Tym samym często pomijany jest kontekst partnera po dru-
giej stronie granicy (dotyczy to w szczególności ujęć empirycznych). 
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1.1. Wprowadzenie

Powoduje to także trudności w prowadzeniu badań dynamicznych, co 
skutkuje bardzo nielicznymi próbami takich ujęć.

Zasadnicze założenia pracy były w związku z tym następujące:
1) szersze niż dotychczas ujęcie relacji między jednostkami funk-

cjonującymi na pograniczu (jednostki samorządu terytorial-
nego, podmioty gospodarcze, stowarzyszenia i inne), poprzez 
połączenie analiz zjawiska konkurencyjności oraz współpracy 
w wymiarze przestrzennym;

2) podejście interdyscyplinarne – połączenie analiz przestrzen-
nych z badaniami zjawisk ekonomicznych i społecznych; 
badania jednostek samorządu terytorialnego, instytucji sekto-
ra pozarządowego oraz podmiotów gospodarczych pozwolą 
przeanalizować złożoność procesów kształtowania się relacji 
konkurencji i współpracy w zależności od rodzaju instytucji 
i jej lokalizacji;

3) podejście całościowe – analiza objęła obszar całego pograni-
cza polsko-niemieckiego, przy tym w poszczególnych grupach 
problemowych badania empiryczne oparte były na jednako-
wych założeniach metodologicznych, umożliwiających pełną 
porównywalność uzyskanych wyników;

4) dynamiczne ujęcie zmian w kształtowaniu relacji na pograni-
czu na podstawie badań ilościowych i jakościowych (zrealizo-
wane częściowo z uwagi na dostępność danych empirycznych) 
– polegało ono głównie na porównaniu okresu po wejściu Pol-
ski do strefy Schengen z okresem przedakcesyjnym, z wyko-
rzystaniem danych zebranych przez autorów projektu w latach 
2002 oraz 2003; pozwala to uchwycić zmiany relacji występu-
jących na pograniczu w kontekście:
a) istotnych zmian funkcji granicy (granica jako silna bariera 

a granica przepuszczalna),
b) relacji w układzie stary (Niemcy) – nowy (Polska) kraj 

członkowski UE,
c) relacji na pograniczu, które zaliczane jest do obszarów 

o największych w skali UE dysproporcjach w poziomie 
rozwoju społeczno-ekonomicznego;
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5) analiza powstających sieci współpracy przede wszystkim 
w oparciu o badanie realnych przejawów współpracy transgra-
nicznej (zrealizowane wspólne projekty), a nie deklarowanych 
zamierzeń;

6) analiza kształtowania się zróżnicowań przestrzennych na po-
ziomie lokalnym i regionalnym (z uwzględnieniem wpływu 
współpracy i konkurencji) w układzie:
a) polska część pogranicza w odniesieniu do całej Polski,
b) niemiecka część pogranicza w odniesieniu do całych Niemiec,
c) polska część pogranicza w odniesieniu do niemieckiej częś-

ci pogranicza.

Realizacja podjętego w książce problemu powinna przyczynić 
się do lepszego zrozumienia uwarunkowań i przestrzennego zróżni-
cowania kształtowania relacji współpracy i konkurencji na obszarze 
pogranicza. Stworzy również warunki do lepszego kształtowania i re-
alizacji polityki spójności UE w ramach Celu 3.

1.2. Cel, zakres pracy

Pogranicza, ze względu na swoją specyfi kę, stanowią obszary wy-
stępowania zarówno relacji współpracy, jak i konkurencji. Relacje 
te w procesie integracji europejskiej mogą podlegać silnej intensy-
fi kacji. Znoszenie szeregu barier ułatwia nawiązywanie i realizację 
współpracy przygranicznej na różnych płaszczyznach (np. politycz-
nej, gospodarczej, społecznej itp.). Jednocześnie jednak zwiększa 
presję konkurencyjną na terenie pogranicza ze strony obszarów są-
siadujących przez granicę państwową. W szczególności dotyczy to 
kształtowania konkurencyjności jednostek terytorialnych oraz pod-
miotów gospodarczych. Ponadto kształtowaniu się relacji współpracy 
i konkurencji towarzyszą zmiany w poziomie dysproporcji rozwoju 
społeczno-ekonomicznego. Obserwowane są one zarówno w ukła-
dzie międzypaństwowym (Polska-Niemcy), jak i w układzie intrare-
gionalnym, w obrębie poszczególnych państw.
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Przystąpienie Polski do UE oraz wejście do strefy Schengen spo-
wodowały silne zmiany uwarunkowań współpracy i konkurencji na 
obszarze całego kraju. W szczególności jednak ich konsekwencje 
odczuwalne będą na obszarze pograniczy. W efekcie tego istnieją 
warunki do zmian charakteru i intensywności współpracy i konku-
rencji oraz wzajemnych proporcji między tymi dwoma zjawiskami 
(np. w postaci przewagi współpracy lub konkurencji).

Głównym celem opracowania była ocena relacji współpracy oraz 
relacji konkurencji na pograniczu polsko-niemieckim w ujęciu dy-
namicznym, z uwzględnieniem procesu integracji europejskiej oraz 
polaryzacji regionalnej.

Problematyka współpracy i konkurencji może być rozpatrywana 
na bardzo wielu płaszczyznach. W opracowaniu skupiono się na rela-
cjach w obrębie sfery instytucjonalnej (rozumianej jako różnego ro-
dzaju instytucje sektora publicznego i prywatnego, w tym m.in. jed-
nostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne samorządu 
terytorialnego, podmioty gospodarcze, instytucje sektora pozarządo-
wego, szkoły i placówki oświatowe i inne).

W celu uwzględnienia możliwie szerokiego spektrum relacji 
transgranicznych analizę przeprowadzono na czterech zasadniczych 
płaszczyznach:

1) kształtowania się zróżnicowań przestrzennych poziomu kon-
kurencyjności terytorialnej obszaru pogranicza, z uwzględnie-
niem poziomu regionalnego oraz lokalnego;

2) kształtowania się relacji współpracy i konkurencji w ocenie 
jednostek samorządu terytorialnego poziomu lokalnego;

3) kształtowania się relacji współpracy i konkurencji w ocenie 
podmiotów gospodarczych;

4) kształtowania się sieci powiązań instytucji realizujących pro-
jekty transgraniczne w ramach programów współpracy przy-
granicznej Interreg III A 2004-2006.

Zakres przestrzenny badań obszaru pogranicza dla wymienio-
nych płaszczyzn był nieco odmienny [ryc. 1]. Wynikało to z istnieją-
cych ograniczeń natury formalnej (np. delimitacja obszaru wsparcia 
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programu Interreg III A), przyjętych założeń badawczych (np. po-
dobieństwo obszaru badań oraz podobieństwo wyposażenia kompe-
tencyjnego jednostek samorządu terytorialnego), dostępności danych 
statystycznych (np. badanie konkurencyjności terytorialnej). Szczegó-
łowy opis założeń badawczych oraz zakresu przestrzennego dla każ-
dej z analizowanych płaszczyzn omówiono w dalszych rozdziałach.

Rycina 1.  Zasięg przestrzenny badań relacji współpracy i konkuren-
cji na pograniczu polsko-niemieckim

0 25 50 75 100  
Źródło: opracowanie własne.
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W trakcie realizacji badania dokonano weryfi kacji następujących 
hipotez.

1) W wyniku procesów integracyjnych następuje zwiększenie 
intensywności relacji współpracy w obszarze pogranicza pol-
sko-niemieckiego. Wzrost intensywności ma jak dotychczas 
przede wszystkim charakter ilościowy – to znaczy wiąże się 
ze zwiększaniem liczby podmiotów zaangażowanych w różne 
formy współpracy, wspólnych przedsięwzięć i środków fi nan-
sowych na nie przeznaczonych. Nie przekłada się jednak na 
wytworzenie zaawansowanych form współpracy (ocenianych 
wskaźnikami efektu transgranicznego).

2) Proporcje między postawami współpracy i konkurencji kształ-
tują się odmiennie po obu stronach granicy oraz zmieniają się 
w czasie. Aktorzy strony polskiej w większym stopniu po-
strzegają partnerów niemieckich w kontekście współpracy, na-
tomiast strony niemieckiej – przede wszystkim w kontekście 
konkurencji. W ujęciu dynamicznym natomiast obserwowane 
jest zwiększanie się udziału postaw współpracy i zmniejszenie 
się postaw konkurencji.

3) Rodzaj instytucji ma istotny wpływ na postrzeganie partnera 
po drugiej stronie granicy. W płaszczyźnie gospodarczej wza-
jemne relacje kształtują się przede wszystkim w kontekście 
konkurencji – dotyczy to przede wszystkim podmiotów gospo-
darczych i jest niezależne od kraju pochodzenia.

4) Głównym czynnikiem rozwoju współpracy transgranicznej są 
fundusze strukturalne, których pozyskanie stanowi jedną z za-
sadniczych przyczyn podejmowania tego typu działalności. 
Konsekwencją tego jest wytworzenie się mechanizmu, w któ-
rym zasadniczym celem jest pozyskanie środków fi nansowych, 
a kwestie realnej współpracy sytuują się na dalszym planie. 
Skutkuje to niskim efektem transgranicznym realizowanych 
projektów, a w związku z tym również programów współpracy.

5) Nasilanie się dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-
-ekonomicznego na pograniczu polsko-niemieckim wystę-
puje niezależnie od proporcji między postawami współpracy 
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i konkurencji. Wynika to z jednej strony z faktu, iż realizacja 
programów współpracy transgranicznej stwarza warunki do 
polaryzacji, przede wszystkim na poziomie lokalnym. Z dru-
giej strony dominacja postaw konkurencji będzie powodowała 
koncentrację procesów rozwoju w obszarach posiadających 
przewagi konkurencyjne, tym samym utrudniając uruchomie-
nie procesów wzrostu w obszarach słabiej rozwiniętych.

6) Polityki realizowane przez Kraje Związkowe po stronie nie-
mieckiej oraz polityki regionalne województw po stronie pol-
skiej silnie wpływają na kształtowanie się relacji współpracy 
i konkurencji oraz modyfi kują je według układów terytorial-
nych. Na obszarze pogranicza polsko-niemieckiego realizowa-
nych jest sześć różnych polityk rozwoju regionalnego. Brak 
jest jak dotychczas efektywnych mechanizmów koordynacji 
tych polityk, zwłaszcza z punktu widzenia kształtowania się 
regionu transgranicznego.
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2. Problematyka granic, pograniczy 
i współpracy transgranicznej

2.1. Problematyka granic i obszarów 
pogranicznych w badaniach naukowych

Problematyka granic państwowych i pograniczy jest ze swej na-
tury zagadnieniem interdyscyplinarnym. W naukach geografi cznych 
badanie granic, obszarów przygranicznych czy też pograniczy jest 
domeną geografi i politycznej [Newman i Paasi 1998, Rykiel 2006, 
Otok 2007]. Studia z tego zakresu są prowadzone również m.in. na 
gruncie nauk politycznych, ekonomicznych, socjologicznych. Wyni-
ka to z faktu, iż granica jest konstruktem, który można analizować 
z wielu punktów widzenia, uwzględniając aspekt geografi czny, hi-
storyczny, polityczny, społeczny, kulturowy i inne. Od lat 60. XX w. 
ze względu na wielowymiarowość problematyki granic i pograniczy 
badania z tego zakresu prowadzone są także w ramach wykształco-
nych wówczas Boundary Studies. Zakres tematyczny prowadzonych 
analiz został wówczas zdecydowanie poszerzony. Minghi [1963] wy-
różnił przy tym osiem typów badań wchodzących w zakres Boundary 
Studies, tj. badania:

– obszarów spornych,
– efektów zmian granic,
– ewolucji granic,
– delimitacji i demarkacji granic,
– eksklaw i małych państw,
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– granic morskich,
– granic spornych ze względu na zasoby naturalne,
– granic wewnętrznych.

Pomimo znacznego rozszerzenia zakresu badań w ramach Boun-
dary Studies postrzeganie granicy w zasadzie nie uległo wówczas 
większym zmianom, w dalszym ciągu traktowano ją przede wszyst-
kim jako linię – w tym szczególnie w ujęciu statycznym [Jones 2009]. 
Podejście to w kolejnych latach zostało jednak mocno zmodyfi ko-
wane m.in. wskutek nasilenia procesów integracyjnych w Europie, 
transformacji okresu postzimnowojennego oraz globalizacji świato-
wej gospodarki. Oprócz bowiem badań stricte granic coraz większą 
rolę odgrywają badania procesów i relacji w obszarach pogranicz-
nych, bowiem, jak zauważyli Newman i Paasi [1998, s. 187], „granice 
państwowe są jednocześnie tworami społecznymi, politycznymi oraz 
dyskursywnymi, nie tylko statycznymi kategoriami zlokalizowanymi 
pomiędzy państwami”. W odniesieniu do Europy, biorąc pod uwagę 
procesy integracji, Van Houtum [2000] wyróżnił trzy główne nurty 
badań geografi cznych w zakresie granic oraz obszarów pograniczy:

– badania przepływów,
– badania ludzi,
– badania współpracy transgranicznej.

Newman i Paasi [1998] wyróżnili cztery najczęściej poruszane 
płaszczyzny współczesnych badań w ramach Boundary Studies:

– zjawisko zanikania granic państwowych,
– budowanie tożsamości społeczno-przestrzennej,
– granice dostępności i wykluczenia,
– granice w różnych skalach przestrzennych.

Problematyka granic i pograniczy niewątpliwie wciąż jest waż-
nym i interesującym obszarem badawczym, na gruncie którego wciąż 
pojawiają się nowe teorie, podejścia badawcze, defi nicje czy też za-
kresy badań [Newman i Paasi 1998, Brunet-Jailly 2005, Nicol i Min-
ghi 2005].
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Na gruncie nauk geografi cznych w ujęciu historycznym najczę-
ściej poruszane były dwa aspekty studiów na temat granic i obsza-
rów przygranicznych [Prescott 1967, s. 28]: pozycja, charakter gra-
nic i obszarów przygranicznych jako wynik oddziaływania różnych 
czynników geografi cznych oraz ich wpływ na otoczenie (krajobraz), 
który jest częścią rozwoju i odrębności państw. Za ojca geografi i 
politycznej najczęściej uważa się F. Ratzela, twórcę m.in. organicz-
nej teorii państwa. W jej ramach mieściły się rozważania dotyczące 
granic państwowych i obszarów przygranicznych, gdzie to obszar 
przygraniczny (Grenzraum) był czymś rzeczywistym [Ratzel 1897, 
s. 538], natomiast granica (Grenzlinie) abstrakcją. Główny aspekt 
rozważań w zakresie granic dotyczył wyznaczania linii demarkacyj-
nych, określających zasięg państwa/narodu, analizowania czynników 
wpływających na przebieg, ewolucję i zmiany linii granicznych.

W rozważaniach dotyczących granic i obszarów przygranicz-
nych z perspektywy nauk geografi cznych można wyróżnić szereg 
nurtów, m.in. opracowania dotyczące zagadnień terminologicznych 
[m.in. Minghi 1963, Prescott 1967, Newman i Paasi 1998], klasyfi kacji 
granic [m.in. Hartshorne 1936, Kristof 1959], demarkacji granic i de-
limitacji obszarów z nią związanych [m.in. Mikułowski i Andrzejczak 
1979], kwestii ewolucji granic i wpływu efektów tych zmian na rozwój 
obszarów granicznych [m.in. Prescott 1967, Ratti 1993b i in.], biorąc 
pod uwagę różne aspekty rozwoju, np. krajobraz kulturowy [m.in. Le-
imgrüber 1991, Gallusser 1991], poziom życia [m.in. Gallusser 1991], 
tożsamość graniczną mieszkańców [m.in. Meinhof i Galasiński 2002].

W Polsce i innych krajach Europy Środkowej wzrost zaintereso-
wania problematyką granic i obszarów przygranicznych miał miejsce 
w latach 90. XX w. Bezpośrednią przyczyną wydają się być przemia-
ny polityczne w tej części Europy zapoczątkowane w 1989 r., które 
miały zdecydowany wpływ na przemiany roli i funkcji granicy oraz 
funkcjonowania obszarów przygranicznych w wymiarze m.in. eko-
nomicznym, społecznym i przestrzennym. Poruszana problematyka 
z zakresu badań granic i pograniczy dotyczyła m.in. teoretycznych 
zagadnień kształtowania się granic i pograniczy [m.in. Ciok 1990, 
2004, Eberhardt 2004, Moraczewska 2008, Rykiel 1990, 1991, 2006, 
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2011, Sobczyński 2006], powiązań transportowych i przenikalności 
granic [m.in. Komornicki 1999, 2004, 2005], analizy wpływu funk-
cji granicy na kształtowanie się procesów i zjawisk w obszarach 
przygranicznych (w tym na życie mieszkańców) [Ciok 1979, 1996, 
Gorzelak i Jałowiecki 2001, Grimm 1995, Heffner 1996, Trosiak 
1993], współpracy podmiotów gospodarczych [m.in. Stryjakiewicz 
1998, Gruchman i in. 2002], szeroko pojętych zagadnień społeczno-
-kulturowych [m.in. Szul 2005, 2008], czy też dysproporcji poziomu 
rozwoju [m.in. Ciok i in. 2008, Miszczuk 2008b]. Liczne były także 
inne badania z perspektywy społecznej (stereotypy, kwestie języko-
we, mniejszości etniczne i narodowe) [Dębicki 2010, Jańczak 2007, 
Kurcz i Sakson 2009], badania politologiczne z zakresu np. gover-
nance na pograniczach [Jańczak 2008, 2009] czy też sieci współpracy 
jednostek subpaństwowych [Dumała 2012]. Analizy obszarów przy-
granicznych jako obszarów peryferyjnych (w sensie ekonomicznym 
i geografi cznym) to kolejny nurt podejmowanych badań, przy czym 
podejmowany był on w latach 90., aktualnie jest rzadziej poruszany 
[Kitowski (red.) 1995, Ciok 1996]. Bardzo popularnym zagadnieniem 
jest współpraca przygraniczna (transgraniczna itp.). Należy mieć na 
uwadze, iż z reguły są to opracowania dotyczące wybranych obsza-
rów (granica między poszczególnymi państwami, wybrane obszary 
przygraniczne itp.) czy też poszczególnych zakresów tematycznych 
(np. stabilność granic, przepuszczalność granic itp.). Opracowania 
kompleksowe, a także o charakterze porównawczym są stosunkowo 
nieliczne. W zasadzie istnieje zgodność, iż „każda granica państwo-
wa, każdy region transgraniczny jest unikalny” [Anderson i O’Dowd 
1999, s. 594]. Powoduje to, iż w badaniach dominują studia przypad-
ków, bardzo trudno jest dokonywać porównań, a wszelkie uogólnie-
nia muszą być dokonywane bardzo ostrożnie. Stosunkowo nieliczne 
są opracowania dotyczące m.in. różnic rozwojowych na płaszczyźnie 
społecznej i ekonomicznej, powiązań transgranicznych w sferze spo-
łecznej i gospodarczej. Ponadto szczególnie brakuje badań porów-
nawczych, dotyczących obu stron pogranicza (w różnych aspektach), 
a także analiz dotyczących większych przestrzennie obszarów, a nie 
tylko wybranych fragmentów granic. Należy przy tym podkreślić, iż 
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w zdecydowanej mierze wynika to z braku stosownych danych, pro-
blemów z porównywalnością danych statystycznych pochodzących 
z różnych krajów, problemów metodologicznych itp.

2.2. Pojęcie granicy

Znaczenie terminu „granica” jest bardzo szerokie, zarówno w ję-
zyku potocznym, jak i naukowym. Granica najczęściej rozumiana 
jest jako linia oddzielająca „coś od czegoś” lub wyznaczająca koniec 
„czegoś” (a zarazem początek „czegoś innego”). W naukach geogra-
fi cznych granica jest również pojęciem bardzo szerokim, używanym 
w wielu ich dziedzinach, najczęściej jednakże jest przedmiotem zain-
teresowania geografi i politycznej (w innych nurtach jest z reguły sto-
sowana jako narzędzie badawcze, głównie jako element określający 
zasięg obszaru badań) [Bański 2010]. Przy tym podkreślić należy, iż 
geografi a polityczna skupia się na badaniu granic politycznych.

W wąskim ujęciu granica to linia, a granica państwowa to li-
nia określająca zasięg terytorialnej zwierzchności poszczególnych 
państw i niedopuszczalność na tym terytorium władzy i praw dru-
giego państwa. Granica oddziela terytorium jednego państwa od in-
nych lub od obszarów niepodlegających niczyjej suwerenności [Otok 
2007]. Według Barbaga [1987] granica państwowa to linia styku 
dwóch suwerennych państw, która je równocześnie oddziela. Grani-
ca państwowa sensu stricto to linia oddzielająca terytorium państwa 
od terytoriów innych państw, terytoriów zależnych i pełnego morza; 
granica państwowa sensu largo to płaszczyzna prostopadła do linii 
granicznej [Antonowicz 2005].

Jednakże w szerszym kontekście pojęcie granicy nie jest tak jed-
nowymiarowe. Należy przy tym zauważyć, iż jakkolwiek w języku 
polskim stosowane jest jedno słowo „granica”, w innych językach 
funkcjonuje często kilka bliskoznacznych określeń odnoszących się do 
granicy, co świadczy o wieloznaczności (wielowymiarowości) tego ter-
minu. W języku angielskim np. stosowane są: boundary, border, fron-
tier. Najszerszym pojęciem przy tym jest termin frontier, który bardzo 
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często oznacza region graniczy, strefę oddzielającą, przejściową mię-
dzy jednostkami politycznymi, kraniec państwa [Oxford Advanced… 
2000, Royal Geographical… 1951], natomiast boundary, border są ro-
zumiane w dużo węższym znaczeniu. Jak zauważa Blacksell [2008], 
termin frontier oznaczał dawniej raczej granicę wyznaczoną przez na-
turę albo granicę zasięgu siedzib ludzkich, termin boundary natomiast 
oznacza raczej granice wytyczone przez człowieka, będące rezultatem 
umowy międzypaństwowej lub też powojennego status quo.

Wydaje się, iż brak jednoznaczności terminologicznej wynika 
głównie z dualistycznego podejścia do kwestii granicy – jako linii 
i jako strefy [Prescott 1967, s. 33]. Współcześnie widoczne jest, iż 
w badaniach geografi cznych granice nie są rozumiane wyłącznie jako 
oczywiste, rzeczywiste linie; coraz częściej uznaje się granicę za stre-
fę kontaktu [Ratti 1993b]. Dualistyczne podejście do funkcji granic 
(frontier), jako linii podziału (dividing line), a także strefy kontaktu 
(contact zone), ma wpływ na specyfi czną naturę rozwoju obszarów 
pogranicza [Ratti 1993a, 1993b]. Biorąc pod uwagę te dwa rozróż-
nienia, Ratti [1993a, 1993b] przedstawił trzy typy efektów granicz-
nych, które mają wpływ na rozwój całych obszarów znajdujących się 
w strefi e oddziaływania granicy. Są to efekty wynikające z:

– postrzegania granicy jako bariery (border as a barrier) – gra-
nica jako linia podziału, co skutkuje peryferyjnością obszarów 
przygranicznych w stosunku do reszty kraju;

– postrzegania granicy jako fi ltru (border as a fi ltr) – podkre-
ślony zostaje selektywny charakter granicy w procesach roz-
wojowych na obszarach pograniczy; duże znaczenie mają róż-
nego rodzaju ograniczenia wynikające z przepisów prawnych 
państw, np. dotyczące przepływu przez granicę siły roboczej;

– postrzegania granicy otwartej (open border) – efekt charakte-
ryzuje się przewagą powiązań w ramach pogranicza w stosun-
ku do relacji z centrum decyzyjnym i ekonomicznym krajów; 
podstawowe założenie to rozwój ekonomiczny, polityczny, 
kulturowy obszarów przygranicznych obydwu sąsiadujących 
państw, a nie tylko jednego z nich; podkreślona zostaje zmiana 
podejścia z ekonomiki przygranicznej na transgraniczną.
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Abstrahując od wymiaru przestrzennego, granica jest rozumiana 
współcześnie dużo szerzej, już nie tylko jako fi zyczna bariera od-
dzielająca państwa od siebie, ale jako konstrukcja społeczno-prze-
strzenna ukazująca i artykułująca istniejące zróżnicowania [Van 
Houtum 2005].

Z uwagi na wielowymiarowy charakter granice można klasyfi ko-
wać ze względu na wiele kategorii. Granica może mieć postać linio-
wą lub strefową. W kontekście granic państwowych współcześnie 
dominują granice linowe, w czasach historycznych natomiast miały 
one często charakter strefowy (podkreślić należy proces ewolucji gra-
nic – od strefy oddzielającej dwa organizmy państwowe, która wraz 
z ich rozwojem ulegała zwężeniu, aż do osiągnięcia charakteru li-
nii). Z punktu widzenia przebiegu granice dzielone były na sztuczne 
i naturalne (wyznaczone przez czynniki naturalne, takie jak łańcu-
chy górskie, rzeki, morza). Współcześnie jednakże pojęcie granicy 
naturalnej jest krytykowane i używanie tego terminu uważane jest 
za niewłaściwe, gdyż granica sensu stricto nie istnieje w sposób na-
turalny, zawsze jest wyznaczona przez człowieka („sztuczna”). Stąd 
dla granic, których przebieg wyznaczony jest w oparciu o elementy 
o genezie przyrodniczej, proponuje się używanie pojęcia „granica 
fi zjografi czna”, a dla tych wyznaczonych na podstawie cech poza-
przyrodniczych – „granica sztuczna” [Bański 2010]. Przy tym należy 
wymienić jeszcze takie pojęcia (ściśle związane z pojęciem granicy 
sztucznej) jak granica geometryczna (wyznaczona poprzez linie pro-
ste) i astronomiczna (wyznaczona w oparciu o przebieg południków 
lub równoleżników). W tym kontekście należy wspomnieć o podziale 
zaproponowanym przez Hartshorne`a [1936] na granice antecedent-
ne – powstałe w okresie poprzedzającym zagospodarowanie danego 
obszaru (np. granica USA-Kanada), subsekwentne – powstałe już po 
zagospodarowaniu danego obszaru (np. Belgia, Francja, Luksem-
burg); dwa pozostałe rodzaje to granice narzucone i reliktowe.

Niebudzący kontrowersji i czytelny jest podział na granice lądo-
we – przebiegające na lądzie i morskie – przebiegające w obszarze 
mórz i oceanów (podlegające określonym prawom wynikającym 
z konwencji dotyczących prawa morza). Podobnie dychotomiczny 
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podział stosowany jest ze względu na fakt wyznaczenia granicy na 
podstawie traktatu granicznego zawartego przez sąsiadujące państwa 
(granica traktatowa) lub brak oparcia granicy na tego typu umowie 
międzypaństwowej.

Ze względu na charakter formalnoprawny granice można podzie-
lić na formalne (granice polityczne, administracyjne, określające 
zasięg obowiązywania określonych norm prawnych, administracyj-
nych i politycznych) i nieformalne (pozaprawne kryteria różnicujące) 
[Bański 2010]. Z drugiej strony natomiast widoczne są różne stopnie 
formalizacji – od granicy bardzo mocno sformalizowanej po sforma-
lizowaną w stopniu nieznacznym (najwyraźniejszym tego przejawem 
jest łatwość przekraczania granicy, a za miarę formalizacji uznać 
można wymogi formalne z tym związane). Ponadto stosowane są 
różne rodzaje bonitacji granic, m.in. współczynnik rozwoju granic, 
miara stopnia zwartości terytorium.

Z uwagi na kontrowersje terminologiczne używanie poszczegól-
nych pojęć zawsze wymaga ich jednoznacznego zdefi niowania.

W problematyce granic i pograniczy dużą rolę odgrywa kwestia 
funkcji granic, ich przemian i wpływu na obszary przygraniczne. 
Dużym wyzwaniem przy badaniu granic jest fakt, iż podlegają one 
ciągłym zmianom [Anderson i O’Dowd 1999, Nicol i Minghi 2005], 
które czasami mają charakter bardzo dynamiczny. Konsekwencje 
tego są niezwykle istotne z punktu widzenia relacji między sąsia-
dującymi jednostkami, funkcjonowania obszarów przygranicznych 
oraz możliwości kształtowania wspólnego regionu transgranicznego. 
Ważną kwestią jest stabilność granicy (utrzymywanie się jej przebie-
gu w czasie), trwałość (utrzymywanie się zróżnicowań na pograniczu 
mimo ustania pełnienia roli politycznej) [Sobczyński 1993, 2006], ale 
także zmiany funkcji granicy, czy też jej roli jako bariery.

Z funkcją granicy związana jest kwestia przenikalności granicy. 
Może być ona rozpatrywana w dwóch aspektach [Chojnicki 1999, 
s. 357]:

– fi zyczno-technicznym – liczby i usytuowania przejść granicz-
nych, zakresu kontroli granicznej, układu i jakości sieci oraz 
usług transportowych,
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– prawno-politycznym – zestawu regulacji prawnych (np. taryfy 
celne) oraz polityki państwa w zakresie stosunków transgra-
nicznych.

Jednym z najistotniejszych uwarunkowań obserwowanych w ob-
szarach pogranicznych jest rola granicy jako bariery [Anderson 
i O’Dowd 1999, Ciok 1990]. Bariery są przeszkodą uniemożliwiają-
cą bądź utrudniającą określone działanie [Maik i in. 1978]. Powodu-
ją ponadto odkształcenie się organizacji ruchów przestrzennych od 
układów regularnych, optymalnych i najbardziej prawdopodobnych 
[Domański 1977]. Domański [1964] wyróżnia dwa rodzaje barier: 
formalne (polityczne) i nieformalne (fi zjografi czne, kulturowe). Ich 
charakter może ulegać zmianie w czasie, np. bariera fi zjografi czna 
nieformalna może stać się sformalizowaną granicą polityczną. Na-
leży podkreślić, iż bariera ma szersze znaczenie, pojęcie granicy 
nawiązuje do bariery sformalizowanej [Gorzym-Wilkowski 2005]. 
W tym kontekście Komornicki [1999], uznając granicę państwową 
za przykład bariery przestrzennej, wyróżnia pięć typów granicy jako 
bariery: fi zycznogeografi czny, formalnoprawny, infrastrukturalny, 
ekonomiczny i psychologiczny. Stopień, w jakim granica stanowi 
barierę, zależy od wielu czynników: geografi cznych, ekonomicz-
nych, politycznych i in. Można przyjąć, iż w dużej mierze wynika 
to z panujących stosunków między krajami sąsiedzkimi. Z punktu 
widzenia stosunków międzynarodowych można wydzielić trzy me-
tafunkcje granic: dezintegracyjną (zamykanie się granicy na wszelkie 
kontakty), fragmegracyjną (polega na otwieraniu się tylko na niektóre 
czynniki przepływające przez granicę lub różnicowaniu stopnia jej 
przenikalności) oraz integracyjną (charakteryzuje granicę o wysokim 
stopniu otwartości i intensywności kontaktów). Mają one wpływ na 
kształtowanie roli i intensywności takich funkcji granicy jak funkcja 
demarkacyjna, funkcja bariery, funkcja limitacyjna, funkcja determi-
nistyczna, funkcja zaścianka [Moraczewska 2008].

Ustanowienie granicy lub zmiana jej przebiegu zawsze skutkuje 
przeobrażeniami w m.in. gospodarce, osadnictwie, zaludnieniu ob-
szarów sąsiadujących, czasem prowadząc do depresji w obszarach 
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przygranicznych. Jakkolwiek znaczenie granicy jako bariery kształ-
tuje się inaczej na poszczególnych rodzajach granic, to jednak ge-
neralnie można stwierdzić, iż silne bariery ograniczają możliwości 
interakcji oraz współpracy. Należy przy tym zauważyć, iż pełna li-
kwidacja barier związanych z granicą może również w konsekwencji 
spowodować spadek interakcji między mieszkańcami z obu jej stron 
w wymiarze praktyki codziennego życia [Spierings i Van der Velde 
2008]. Analizując uwarunkowania związane z rolą granicy państwo-
wej, należy mieć na uwadze, iż jakkolwiek jej widoczne, materialne 
skutki są ważne, to krajobraz pogranicza jest kształtowany również 
przez cały zestaw kulturowych, historycznych, politycznych interak-
cji i procesów zachodzących w jego przestrzeni [Ciok 2004]. Należy 
przy tym pamiętać, iż granica (niestanowiąca silnej bariery) może 
mieć pozytywny wpływ na funkcjonowanie obszarów przygranicz-
nych, być impulsem do gospodarczego rozwoju czy też mieć korzyst-
ny wpływ w sferze społecznej.

Wydaje się, iż w kontekście problematyki granic warto wspom-
nieć o obszarach, w których granica państwowa charakteryzuje się 
specyfi cznym przebiegiem, takich jak np. miasta podzielone czy też 
eksklawy. Miasta podzielone to ośrodki miejskie, przez które popro-
wadzona jest granica dwóch (lub większej liczby) państw. Miasta 
takie w większości stanowiły kiedyś funkcjonalną całość, a ustano-
wienie granicy w aktualnym przebiegu skutkowało podziałem na 
dwie (lub więcej) odrębne jednostki miejskie przynależne do różnych 
państw. Taki przebieg granicy może mieć wiele negatywnych kon-
sekwencji dla funkcjonowania tego typu miast (np. w początkowym 
okresie silnie odczuwane negatywne skutki przerwania powiązań 
funkcjonalno-przestrzennych, zarówno w skali lokalnej, jak i regio-
nalnej, w tym szczególnie dotkliwe przerwanie ciągów infrastruktury 
komunalnej), jednakże w sytuacji istnienia dobrych relacji między 
państwami, niezbyt silnych dysproporcji ekonomicznych oraz różnic 
kulturowych może nieść wielorakie korzyści. Współcześnie w więk-
szości miast podzielonych w Europie obserwuje się wielopłaszczy-
znową współpracę. Unikalne położenie bezpośrednio „na granicy”, 
które może być barierą dla rozwoju, w warunkach postępującej 
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integracji europejskiej może stanowić zaletę. Miasta te mogą stać się 
ważnymi ogniwami współpracy transgranicznej, impulsem i moto-
rem jej rozwoju.

Eksklawa to część terytorium państwa niestanowiąca odrębnej 
jednostki politycznej, otoczona ze wszystkich stron terytorium in-
nego państwa, np. Büsingen (szwajcarska w Niemczech), Llivia 
(hiszpańska we Francji), Baarle (belgijska w Holandii). W przy-
padku eksklaw przebieg granicy może być bardzo skomplikowa-
ny (w sytuacjach skrajnych prowadzi do „mozaikowej” struktury 
przynależności państwowej w takim obszarze, jak np. w przypadku 
Baarle). Podobnie jak w przypadku miast podzielonych, sprzyjają-
ce relacje między państwami sąsiedzkimi (a także między jednost-
kami regionalnymi i lokalnymi bezpośrednio przylegającymi do 
siebie przez granicę państwową) niwelują negatywne skutki funk-
cjonowania eksklaw. Intensywna współpraca transgraniczna może 
pomóc przezwyciężyć negatywne skutki specyfi cznego położenia 
miast podzielonych i eksklaw, a obszary te mogą być jednym z waż-
nych elementów kształtujących powiązania między państwami 
sąsiedzkimi.

2.3. Pogranicza, obszary przygraniczne 
i transgraniczne

W przypadku pograniczy, podobnie jak w przypadku pojęcia 
granicy, wiele problemów i kontrowersji budzą kwestie defi nicyj-
ne. Z uwagi na chaos terminologiczny brak jest jednej, powszechnie 
uznawanej defi nicji regionu transgranicznego oraz pojęć pokrew-
nych, takich jak region przygraniczny, region pograniczny, pogra-
nicze, strefa przygraniczna, obszar przygraniczny itd. Pojęcia te są 
różnie defi niowane, często przy tym są używane zamiennie. Kolej-
nym problemem z tym związanym są różne sposoby delimitacji po-
szczególnych obszarów. Na wieloznaczność tych pojęć i różne ich 
rozumienie zwraca uwagę wielu autorów [m.in. Anderson i O’Dowd 
1999, Ciok 2004, Leśniak 2006].
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Najczęściej przyjmuje się, iż region (obszar, strefa) przygraniczny 
to obszar po jednej stronie granicy państwowej. Natomiast pograni-
cze (obszar transgraniczny) to obszar po obu stronach granicy (skła-
dający się z obszarów przygranicznych sąsiadujących państw).

Zasięg obszaru (regionu, strefy) przygranicznego jest różnie deli-
mitowany. Jest to obszar bezpośrednio przy granicy państwowej albo 
– w ujęciu bardzo szerokim – cały region administracyjny przyle-
gający do granicy (co skutkuje tym, iż centrum fi zyczne i społecz-
ne znajduje się daleko od granicy). Dwa najczęstsze sposoby deli-
mitacji oparte są na określonej odległości od granicy państwowej 
i na jednostkach podziału administracyjnego kraju [Szlachta 1984]. 
W Polsce za region przygraniczny uznawano najczęściej pas woje-
wództw znajdujących się bezpośrednio przy granicy państwowej (co 
znamienne, zarówno w podziale administracyjnym sprzed 1999 r., 
jak i w aktualnie obowiązującym). Strefa przygraniczna, jakkolwiek 
także różnie defi niowana, jest zdecydowanie mniejsza pod wzglę-
dem obszaru i według różnych wytycznych powinna obejmować pas 
15-30 km od granicy w głąb państwa. W Polsce najczęściej przyj-
mowany jest według kryterium administracyjnego pas dwóch gmin 
sąsiadujących z granicą bądź pas jednego powiatu [Leśniak 2006].

Trudno jest określić różnice między regionem a obszarem, brak 
jest bowiem odpowiedniego kryterium z punktu widzenia wielkości. 
Natomiast z punktu wiedzenia metodologicznego region jest poję-
ciem ściśle określonym (choć także różnie defi niowanym); region 
w ujęciu regionu administracyjnego to jednostka tuż poniżej szczebla 
centralnego w terytorialnym podziale państwa. Obszar jest natomiast 
pojęciem ogólnym, mniej formalnym i stąd częściej stosowanym.

Ze względu na możliwości pozyskania danych statystycznych, 
aplikacji wyników badań, prowadzenia polityki regionalnej, wdra-
żania strategii rozwoju, wdrażania programów UE, określając za-
sięgi regionów przygranicznych, najczęściej przyjmuje się jednostki 
terytorialne występujące w danym państwie. Natomiast w termino-
logii UE obszary przygraniczne są jednoznacznie zdefi niowane i są 
to jednostki poziomu NUTS 3 wzdłuż granic państwowych. Według 
tej klasyfi kacji obszary przygraniczne w Polsce to pas podregionów 
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przylegających do granicy państwowej. Należy przy tym zauważyć, 
iż taki sposób delimitacji budzi szereg kontrowersji, m.in. zdaniem 
Perkmanna [1999] tak wyznaczone obszary są za duże, aby je po-
strzegać jako obszary przygraniczne.

Region transgraniczny (ang. cross-border region – CBR) jest 
tworzony przez jednostki terytorialne szczebla subpaństwowego 
rozciągające się wzdłuż granicy po obu jej stronach. Z uwagi na 
fakt, iż w skali UE prawie wszystkie programy polityki regional-
nej zorientowane na rozwój współpracy przygranicznej otrzymują 
wsparcie z funduszy pomocowych, jako region transgraniczny moż-
na określić łączne terytorium podlegające kompetencjom władz lo-
kalnych i regionalnych biorących udział w tych programach (czyli 
Interreg II, IIIA, programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej) 
[Perkmann 1999]. W prostszy sposób ujmuje to inna defi nicja mó-
wiąca, iż region transgraniczny to jednostka terytorialna składająca 
się z sąsiadujących subpaństwowych jednostek z dwóch lub więcej 
państw [Perkmann 2007]. Regiony transgraniczne są zróżnicowane 
pod względem sposobu powstania, roli, uwarunkowań społecznych 
itd., co jest skutkiem zależności od otoczenia instytucjonalnego, 
w którym są zakorzenione [Perkmann 2007]. Mogą być stworzone 
z myślą o wykorzystywaniu funduszy UE. Regiony transgraniczne 
mogą być jednolite pod względem kulturowym lub zróżnicowane 
kulturowo, a ich jedność polegać może na wykorzystywaniu korzyś-
ci płynących z bliskości granicy, np. różnic w cenach, wynagrodze-
niach i normach instytucjonalnych po obu jej stronach itp. [Anderson 
i O’Dowd 1999].

Należy przy tym podkreślić, iż pojęcia powyższe są stosowane na 
gruncie m.in. ekonomii, geografi i społeczno-ekonomicznej, gospo-
darki przestrzennej, politologii, stosunków międzynarodowych. Stąd 
obserwowana jest ich duża różnorodność znaczeniowa. Stosując po-
szczególne terminy w rozumieniu tych dziedzin, powinno się równo-
cześnie mieć na uwadze ich interdyscyplinarny charakter. Odnosi się 
to szczególnie do terminu pogranicze i różnorodnego jego rozumie-
nia na gruncie np. etnologii, historii czy też terminologii stosowanej 
przez służby graniczne.
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Martinez [1999] ze względu na charakter granicy wyróżnił cztery 
rodzaje regionów przygranicznych:

1) izolowane – w obszarach tych brak jest codziennych kontaktów 
ludności zamieszkałej po obu stronach granicy; związane jest 
to z istnieniem niekorzystnych ku temu warunków, jak wojna, 
podziały polityczne, różnice kulturowe, etniczne, religijne;

2) koegzystujące – możliwość powstania regionu istnieje po re-
dukcji konfl iktów granicznych pomiędzy państwami sąsiadu-
jącymi; mimo wszystko istnieją bariery emocjonalne związane 
z zakończoną wojną, nieuregulowane kwestie dotyczące posia-
dania i wykorzystania wartościowych surowców mineralnych 
na pograniczu; granica pozostaje nieznacznie „otwarta”, co 
umożliwia ograniczony rozwój dwustronnych interakcji;

3) współzależne (kooperujące) – relacje między regionami po obu 
stronach granicy mają charakter symbiozy, możliwy przy rela-
tywnie stabilnych relacjach międzynarodowych, sprzyjającym 
klimacie gospodarczym umożliwiającym obu stronom rozwój; 
przeszkody dla takiej kooperacji mogą wynikać z braku jej 
zgodności z interesem narodowym któregoś z państw (czemu 
zapobiega się poprzez możliwość zaostrzonej kontroli granicz-
nej i „uszczelnienie” granicy przy zaistnieniu niesprzyjających 
okoliczności, jakimi są imigracje ludności, przemyt przez gra-
nicę, różnice etniczne) czy też z konkurencji handlowej;

4) zintegrowane – o najwyższym stopniu integracji obszarów z obu 
stron granicy; ich wystąpienie jest uzależnione od przezwycięże-
nia wszystkich barier ekonomicznych i mentalnych, co jest moż-
liwe jedynie w obszarach przygranicznych krajów stabilnych 
politycznie, zabezpieczonych militarnie i silnych gospodarczo.

Klasyfi kacja regionów przygranicznych według O.J. Martineza 
jest powszechnie przytaczana w pracach z zakresu problematyki gra-
nic i pograniczy. Jednakże, zdaniem niektórych badaczy, jest zbyt 
ogólna i jednostronna, gdyż koncentruje się przede wszystkim na 
problemach polityczno-socjologicznych, a pomija ważną kwestię co-
dziennej współpracy gospodarczej [Szul 1999].
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Niewątpliwe na obszary pograniczy jako na obszary stykowe 
wpływ wywierają procesy i zjawiska zachodzące zarówno w danym 
kraju, jak i w kraju sąsiada. Dlatego też mogą się one cechować bar-
dzo dużą dynamiką zmian. Często podlegają więc bardziej skompli-
kowanym i dynamicznym przeobrażeniom niż pozostałe części kraju. 
Dlatego dla badaczy z różnych dziedzin nauki są niezwykle interesu-
jącym przedmiotem badań.

2.4. Wybrane koncepcje rozwoju 
społeczno-gospodarczego w obszarach pograniczy

Rozwój obszarów przygranicznych determinowany jest przez gra-
nicę państwową, a ściśle przez jej funkcję. Kiedy granica jest nie-
przepuszczalna, mało elastyczna, staje się barierą, domyka w pewien 
sposób funkcjonalny układ krajowy. W tym kontekście obszary przy-
graniczne postrzegane są jako peryferia.

Utożsamiane są one zwykle z czymś odstającym od centrum [Mi-
szewska 1988]. W tym kontekście peryferyjność łączy się z pojęciem 
dystansu w znaczeniu geografi cznym, organizacyjnym i instytucjo-
nalnym [Olechnicka 2004, s. 56]. Dystans geografi czny postrzega-
ny jest jako fi zyczna odległość, która zależy od istnienia naturalnych 
barier i stopnia rozwoju infrastruktury transportowej i informacyjnej. 
Dystans organizacyjny nawiązuje do sposobu organizacji produkcji, 
przynależności do różnych organizacji oraz stopnia podobieństwa 
wewnątrz organizacji. Dystans instytucjonalny dotyczy natomiast 
przyjętych modeli i stosowanych zasad, również politycznych, oraz 
form działania zbiorowego, upowszechnienia koncepcji kooperacji, 
partnerstwa, zaufania oraz budowania instytucji nieformalnych [Cap-
pelin 2002, za: Olechnicka 2004].

Peryferyjność jest pojęciem względnym, to znaczy w zależno-
ści od punktu odniesienia peryferia będą miały inny zasięg, dlate-
go powinny być rozpatrywane w konkretnym układzie funkcjo-
nalno-przestrzennym. Obszarami peryferyjnymi w stosunku do 
europejskiego centrum – pentagonu innowacyjności i rozwoju 
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(Londyn-Paryż-Mediolan-Monachium-Hamburg) – są państwa Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej [Krätke 2002]. Ich peryferyjność ma, 
w pewnym sensie, również charakter polityczny [Domański 2004]. 
W nieco węższej skali przestrzennej, np. poszczególnych państw, ma 
ona już inny wymiar. W obrębie tych samych krajów, które stanowią 
peryferia Europy, istnieją również rdzenie – obszary wzmożonej ak-
tywności gospodarczej.

Peryferyjność w odniesieniu do obszarów przygranicznych wy-
nika przede wszystkim z dystansu geografi cznego w stosunku do 
centrum, natomiast nie zawsze jest to związane z zacofaniem pod 
względem ekonomicznym [Zagożdżon 1980, Ciok 1990, Martinez 
1999]. Często jednak przygraniczne położenie było przyczyną słab-
szego zagospodarowania, co w dłuższej perspektywie powodowało 
również „upośledzenie gospodarcze”. Obszary pogranicza są zazwy-
czaj strefą peryferyjną co najmniej dwóch układów hierarchicznych 
– ogólnopaństwowych i regionalnych [Heffner 1998]. W skali regio-
nalnej dotyczy to zwykle tylko części obszarów, które charakteryzują 
się znacznym oddaleniem od ośrodka regionalnego oraz granicy pań-
stwowej [por. Ciok i Łoboda 1992, Ciok 1994].

Peryferyjność związana jest m.in. z problemem nierówności roz-
woju społeczno-gospodarczego regionów. Głównym problemem ob-
szarów peryferyjnych jest zapoczątkowanie procesów umożliwiają-
cych rozwój, przełamanie peryferyjności. Problem ten poruszany był 
od dawna w literaturze, początkowo w klasycznych teoriach lokaliza-
cji, a następnie w teoretycznych koncepcjach rozwoju regionalnego, 
a także teoriach sektorowych, np. handlu zagranicznego.

Pojęcie peryferyjności jest nierozłącznie związane z teorią Webe-
ra, Christallera, Löscha, gdzie obszary przygraniczne postrzegane 
były jako klasyczne peryferia. W teorii ośrodków centralnych Chri-
stallera granica postrzegana była jako element sztucznie zniekształ-
cający regularne obszary rynkowe wokół ośrodków centralnych, co 
w naturalny sposób ograniczało ich rozwój. Stanowiła ona również 
czynnik segmentacji regionów dalej położonych od centralnych. Na-
gromadzenie w związku z tym negatywnych efektów mogło hamo-
wać tworzenie się ośrodków centralnych, mających duży potencjał 
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rozwojowy, co zwiększało szanse pogłębienia peryferyjności obsza-
rów przygranicznych. W. Christaller wskazał jednocześnie, że ośrodki 
położone w pobliżu stabilnej w sensie politycznym i geografi cznym, 
a zarazem niezbyt sformalizowanej granicy mogą czerpać korzyści 
np. z rozwoju handlu, opłat celnych [Gorzym-Wilkowski 2005].

A. Lösch zaakcentował istniejący konfl ikt pomiędzy polityczny-
mi i ekonomicznymi celami rozwoju w obszarach przygranicznych. 
Podkreślił, że w efekcie przerwania regularnych sieci obszarów ryn-
kowych przez granicę państwa powstają obszary niezdolne do dal-
szego funkcjonowania. W rezultacie stają się one częściami innych 
istniejących układów rynkowych bądź tworzą się wokół nich nowe, 
ale o bardzo dużym zasięgu. Wpływa to negatywnie na potencjalną 
konkurencyjność takich układów, które charakteryzuje często więk-
sza odległość do ośrodków miejskich, tym samym wydłużenie dróg 
transportu (najkrótsze zostały przerwane przez granicę) [Gorzym-
-Wilkowski 2005]. Lokalizacji działalności gospodarczej w obszarze 
przygranicznym nie sprzyja marginalizacja geografi czna tych obsza-
rów po zmianie przebiegu granic państwowych, co w konsekwencji 
może prowadzić do regresu gospodarczego.

Podejście do rozwoju w obszarach przygranicznych zmieniało 
się w czasie wraz ze zmianą paradygmatu rozwoju regionalnego. 
Od okresu powojennego do lat 80. XX w. „polityka regionalna czer-
pała inspirację z teorii keynesowskiej i opierała się na tzw. syntezie 
neoklasycznej” [Pietrzyk 2000b, s. 81]. J.M. Keynes wskazywał na 
potrzebę zaangażowania się władz państwowych w sprawy gospo-
darcze. Rozwój regionalny opierał się na dominacji czynników eg-
zogenicznych (zewnętrznych), co miało skutkować wyrównaniem 
dysproporcji przestrzennych poprzez działania w regionach opóź-
nionych w rozwoju. Działania te dotyczyły fi nansowania inwestycji 
infrastrukturalnych, budowy wielkich kompleksów przemysłowych, 
delokalizacji zakładów produkcyjnych i instytucji [Pietrzyk 2000b]. 
Teorie rozwoju związane z tym podejściem nazywane są często w li-
teraturze koncepcjami rozwoju „od góry”, w przeciwieństwie do roz-
woju „od dołu”, na bazie czynników wewnętrznych w stosunku do 
regionu [Raczyk 2004].
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Przykładem koncepcji rozwoju w oparciu o czynniki zewnętrz-
ne są koncepcje polaryzacji działalności społeczno-gospodarczej, 
m.in. koncepcja biegunów wzrostu. Za jej twórcę uznaje się F. Per-
roux1, który jako pierwszy w latach 50. XX w. wprowadził ją do li-
teratury ekonomicznej. Teoria ta opiera się na tezie, że „wzrost go-
spodarczy następuje nierównomiernie, tylko w określonych punktach 
tzw. biegunach wzrostu (pôle de croissance, growth poles) i rozprze-
strzenia się różnymi kanałami z różnymi skutkami dla całości gospo-
darki” [Perroux 1978, s. 27]. Biegun wzrostu (jednostka napędowa), 
jako element ponadprzeciętny, jest motorem wzrostu gospodarczego 
dla innych jednostek („nie-biegunów”). Może być nim przedsiębior-
stwo przemysłowe, grupa przedsiębiorstw przemysłowych bądź cała 
gałąź przemysłu [Grzeszczak 1999].

Do klasyków teorii biegunów wzrostu zaliczają się również 
A.O. Hirschman i G. Myrdal. Nadali oni przestrzenny wymiar teorii, 
w odróżnieniu do koncepcji F. Perroux, która miała charakter sek-
torowy. Według O. Hirschmana rozwój gospodarczy ma charakter 
niezrównoważony i jest skoncentrowany w geografi cznych centrach 
wzrostu (biegunach). Wywołany w ten sposób efekt polaryzacyjny 
jest generalnie niekorzystny dla pozostałych obszarów (peryferii), 
jednak w pewnym stopniu wpływa na poprawę ich sytuacji ekono-
micznej poprzez tzw. efekt przesączania [Darwent 1978]. W dłuż-
szym okresie czasu więcej korzyści osiągnie jednak biegun wzrostu. 
O. Hirschman wskazuje, że najlepszym sposobem niwelowania ne-
gatywnych skutków polaryzacji jest poprawa atrakcyjności peryferii. 
Tym samym większe jest prawdopodobieństwo „przesączania” oraz 
wsparcie rozwoju istniejących biegunów [Lasuen 1978].

Zdaniem G. Myrdala, twórcy zasady okrężnej i kumulatywnej 
przyczynowości, rozwój gospodarczy jest wynikiem oddziaływania 
czynników ekonomicznych, kulturowych oraz społecznych i jest pro-
cesem historycznym [Grosse 2002]. Okrężny i kumulatywny proces 

1 Koncepcja biegunów wzrostu rozwijana była najintensywniej w latach 50. 
i 60. XX w., szczególnie za sprawą licznych badaczy francuskich i belgijskich. 
W późniejszym okresie swój wkład w tę problematykę wnieśli J.-R. Boudeville, L.E. 
Davin, L. Derwa, J. Paelinck, P. Pottier.
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wzrostu wpływa na jego zróżnicowanie przestrzenne, pogłębiając 
nierówności pomiędzy ośrodkami wzrostu, głównie dużymi i średni-
mi miastami a pozostałymi obszarami [Domański 2005]. Nierówno-
ści te są wynikiem efektów „rozprzestrzeniania się” i „wymywania”, 
przy czym siła efektów wymywania – swoisty drenaż i tak ubogiego 
potencjału peryferii – jest większa. Efektem tego jest pogłębiająca się 
polaryzacja pomiędzy obszarem wzrostu i peryferiami.

Przedstawione powyżej koncepcje polaryzacji w kontekście roz-
woju w obszarach związanych z granicą państwa nawiązywały do 
koncepcji granicy nieprzepuszczalnej, postrzeganej jako bariera 
przestrzenna.

Koncepcja bieguna integracji J.-R. Boudeville’a była koncepcją 
sektorowo-regionalną, przy stwierdzeniu, że polaryzacja sektorowa 
prowadzi do polaryzacji regionalnej [Grzeszczak 1999]. Biegun in-
tegracji stanowił biegun wzrostu lub rozwoju, który prowadził do 
powiązania dwóch wcześniej niezależnych systemów spolaryzo-
wanych2. W ten sposób dochodziło do powiązań pomiędzy dwoma 
systemami gospodarczymi lub regionami. W sytuacji zaniku barie-
ry celnej lub politycznej następował swobodny przepływ towarów 
i czynnika pracy, a także wzrastała ranga ośrodków miejskich, które 
wcześniej miały charakter marginalny [Boudeville 1974]. W tym 
kontekście granica jest przepuszczalna i elastyczna, przez co ma 
charakter łączący, a praktycznym tego wyrazem jest wzajemne 
oddziaływanie układu kilku systemów społeczno-gospodarczych. 
Podstawowym elementem bieguna integracji jest pojawienie się 
nowego czynnika i w ten sposób rozszerzenie bazy ekonomicznej. 
Według J.-R. Boudeville’a elementy konkurencji, które się w ten 
sposób pojawiają, można zredukować poprzez utworzenie nowego 

2 Regiony spolaryzowane określane są jako zbiory przestrzeni geografi cznej, 
w której powiązania i przepływy oraz zależność polityczna zorientowane są do 
punktu dominującego w regionie (bieguna) [Darwent 1978]. Koncepcja nawiązuje 
do koncepcji regionu węzłowego Whittlesleya. Poszczególne elementy przestrzeni 
są względem siebie komplementarne i utrzymują między sobą większą wymianę niż 
z sąsiednimi biegunami tego samego rzędu [Boudeville 1978, za: Grzeszczak 1999]. 
W hierarchii struktury miejskiej regionu spolaryzowanego autor wyróżnił cztery ka-
tegorie: ośrodki centralne, bieguny wzrostu, bieguny rozwoju i bieguny integracji.
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systemu dzięki poszerzeniu współzależności ekonomicznych. Kon-
cepcja bieguna integracji J.-R. Boudeville’a stała się bardzo waż-
nym elementem rozważań na temat rozwoju regionu stykowego 
Rykla [1990].

Kategoria peryferii jest związana z koncepcją rdzenia i peryferii 
J. Friedmana i odnosi się do układu społeczno-ekonomicznego jed-
nego państwa. Opiera się ona na postrzeganiu układu całej przestrzeni 
ekonomicznej w podziale na obszary „centrum”, czyli tzw. rdzenie, 
które stanowić mogą podsystemy o wysokiej zdolności do genero-
wania innowacji, oraz pozostałe obszary-peryferia [Friedman 1974]. 
Dzięki wykorzystywaniu korzyści aglomeracji i lokalizacji rdzenia-
mi są zwykle duże i wielkie miasta. Dominują one nad peryferiami 
nie tylko pod względem ekonomicznym, ale również politycznym 
i kulturowym. Dominacja ta wykazuje tendencję do pogłębiania się 
[Gawlikowska-Hueckel 2003]. Powiązania pomiędzy centrum a pe-
ryferiami są w przewadze jednostronne, w rezultacie prowadzą do 
rozwoju rdzeni kosztem obszarów peryferyjnych. Zasadniczym ce-
lem jest osiągnięcie efektu „rozlewania się” (spill over) korzyści na 
obszary peryferyjne [Grosse 2007].

Polityka regionalna oparta na nieklasycznej teorii wzrostu nie 
zdała egzaminu, co uwidaczniało się we wzroście zróżnicowań re-
gionalnych. Z tego powodu na początku lat 80. nastała konieczność 
zrewidowania dotychczasowego podejścia do rozwoju regionalnego 
[Szlachta 2000, Domański 2003]. Zdaniem Gorzelaka i Jałowiec-
kiego [2000, s. 173] „dążenie do wyrównywania rozwoju zawiera 
w sobie sprzeczność, ponieważ rozwój ze swej istoty jest nierówno-
mierny”. Jest on wynikiem zaistnienia pewnych nieprzewidywalnych 
i odpowiednich warunków oraz zwykle nie prowadzi do osiągnięcia 
przez peryferie poziomu rozwoju centrów. Nowe podejście, w prze-
ciwieństwie do poprzedniego, bazuje na czynnikach endogenicz-
nych (wewnętrznych), które determinują rozwój regionu, czynniki 
egzogeniczne natomiast powinny wzmacniać ich działanie [Romer 
1994, Gorzelak 2004b]. W teoriach wzrostu endogennego podkreśla 
się szansę rozwoju obszarów peryferyjnych [Foissner 2000, Kappel 
2001]. Pozwala on bowiem na trwały, samodzielny i długookresowy 
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rozwój, niezależny od centrów krajowych oraz zewnętrznego kapitału 
[Grosse 2007]. Teorie rozwoju endogenicznego podkreślają koniecz-
ność otwarcia się regionów na zewnętrzne rynki zbytu i zewnętrz-
nych kooperantów [North i Smallbone 2006]. Wskazuje się jednak na 
konieczność dostosowania zewnętrznych doświadczeń do lokalnych 
uwarunkowań, potrzeb rozwojowych, w więc ich zgodności z lokalną 
strategią rozwoju [Grosse 2007].

Nowe podejście to przede wszystkim rezultat odmiennego rozu-
mienia kapitału i roli postępu technologicznego w procesach rozwo-
ju3. Neoklasyczne teorie wzrostu uznają, że postęp jest zewnętrzny 
(egzogeniczny) w stosunku do procesu produkcyjnego, a jego źró-
dłem są wynalazki w sferze pozaprodukcyjnej [Gawlikowska-Huec-
kel 2003]. W nowych teoriach wzrostu postęp ma charakter endo-
geniczny, w związku z tym to wiedza i kapitał ludzki wpływają na 
poprawę efektywności innych czynników. Przy czym różne są pro-
cesy generowania postępu endogenicznego [Grossman i Helpman 
1991]. Dotyczą „innowatorów” – miejsc, gdzie powstają innowacje, 
i „naśladowców” – miejsc, gdzie następuje ich adaptacja. W rzeczy-
wistości korzyści odnoszą również „naśladowcy”, którzy nie pono-
szą kosztów wytworzenia postępu, dlatego mają szansę rozwijać się 
taniej i szybciej. Są to zwykle podmioty w obszarach peryferyjnych. 
Przeciwnicy takiego podejścia podkreślają, że „prosta” adaptacja 
technologii jest posunięciem ryzykownym, ponieważ z punktu wi-
dzenia peryferii nie są to zwykle rozwiązania dla nich optymalne, 
wymagają wprowadzenia szeregu dostosowań, zwłaszcza w sferze 
kwalifi kacji czynnika pracy [Gawlikowska-Hueckel 2003]. Ma to 
sens w sytuacji niewielkiej różnicy rozwojowej pomiędzy innowa-
torem a naśladowcą, tak aby ten drugi mógł zmodyfi kować przejętą 
innowację do swoich potrzeb.

Obszary przygraniczne ze względu na położenie znajdują się 
w strefi e oddziaływania dwóch systemów społeczno-gospodar-
czych, stąd istotne znaczenie w ich rozwoju mają różnego rodzaju 

3 Wcześniejsze teorie bazowały na defi nicji kapitału G.L. Clarka, podczas gdy 
nowe teorie bazują na defi nicji Veblenowskiej [por. McCormick 2002].
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relacje, jak konkurencja, współpraca i kontrola, które mogą tworzyć 
podstawy kształtowania się i identyfi kacji sieci aktorów (network) 
[Lambooy 1991 za: Stryjakiewicz 1999]. Atrybutem sieci, której ele-
mentami potencjalnie mogą stać się m.in. przedsiębiorstwa, organi-
zacje, władze samorządowe, rządowe, instytucje międzynarodowe, 
instytuty badawcze, jest jej embeddedeness (umocowanie – Grzesz-
czak 1999, wyposażenie – Stryjakiewicz 1999) w przestrzeni. W li-
teraturze podkreśla się doniosłą rolę umocowania/wyposażenia spo-
łecznego (social embeddedeness) i instytucjonalnego (institutional 
embeddedeness).

Proces uczenia się aktorów lokalnych i regionalnych od siebie na-
wzajem jest jednym z ważniejszych czynników sukcesu wzmacnia-
jącym lokalną i regionalną aktywność innowacyjną. Ma on charakter 
interaktywny i jest wspierany przez bliskość w sensie geografi cznym 
oraz kulturowym, co wpływa na minimalizację kosztów transferu 
wiedzy i innowacji. W tym kontekście lokalne i regionalne systemy 
innowacji odgrywają kluczową rolę w pozyskaniu zasobów wiedzy 
przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które w przeciwnym razie nie 
byłyby w stanie tego osiągnąć [Koschatzky 2000]. Władze publiczne 
mogą tworzyć regionalne centra innowacyjności, parki naukowe, któ-
re mogą być źródłem nowych technologii dla przemysłu.

Wiedza i rozwój technologiczny są postrzegane przez wielu 
jako najważniejsze czynniki rozwoju regionalnego. Na tej podsta-
wie R. Florida pisze o uczącym się regionie (learning region), dla 
którego kluczowe dla rozwoju są innowacyjność oraz umiejętność 
przystosowania do zmieniających się warunków rynkowych. Zada-
niem władz publicznych jest stymulowanie rozwoju poprzez wspie-
ranie instytucji naukowo-badawczych, doskonalenie kadr w regio-
nie [Florida 2000].

Wielu autorów podkreśla znaczenie obecności specyfi cznego śro-
dowiska innowacyjnego (innovative milieu), tj. obecność zasobów 
naukowych i badawczych w regionie, wykwalifi kowanej siły robo-
czej, menadżerów, sprawnej administracji publicznej, dobrego zain-
westowania infrastrukturalnego, dobrych warunków życia mieszkań-
ców [Grosse 2002].
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Aspekt wpływu otoczenia i powiązań pomiędzy podmiotami 
podkreśla koncepcja grona (cluster) M.E. Portera4: „Grono tworzy 
znajdująca się w geografi cznym sąsiedztwie grupa przedsiębiorstw 
i powiązanych z nimi instytucji zajmujących się określoną dziedziną, 
połączona podobieństwami i wzajemnie się uzupełniająca” [Porter 
2001, s. 248]. Koncepcja czerpie inspiracje z prac wcześniejszych 
teoretyków, zwłaszcza teorii lokalizacji [por. Olejniczak 2003]. Klu-
czowe znaczenie dla rozważań Porterowskich miała koncepcja okrę-
gów przemysłowych (industrial districts) A. Marshalla z początku 
XX w. Korzyści z utworzenia gron są bardzo rozległe, począwszy 
od wpływu na wydajność podmiotów, poprzez dostęp do wyspecja-
lizowanych nakładów i pracowników, informacji, komplementarność 
uczestników, instytucji i dóbr publicznych, kończąc na dostępie do 
innowacji. Koncepcja gron jest pomostem pomiędzy teorią sieci 
i konkurencją, ponieważ powiązania sieciowe pomiędzy aktorami 
i korzyści z tego wynikające tworzą przewagę grona na zewnątrz; 
z drugiej strony narasta konkurencja pomiędzy podmiotami wewnątrz 
tych układów, które w innych warunkach nie konkurowałyby.

Ponieważ siła gron wynika z ich potencjału wewnętrznego, ich 
rozwój nie jest wykluczony w obszarach peryferyjnych, w tym przy-
granicznym. Pozytywnym tego przykładem jest rozwój klastrów pro-
dukcji fi lmowej Potsdam-Babelsberg [Scheuplein 2002] oraz prze-
mysłu drzewnego na terenie Brandenburgii w Niemczech [Krätke 
i Scheuplein 2001].

Wśród teorii sektorowych służących wyjaśnianiu procesów na po-
graniczu krajów o dużym zróżnicowaniu rozwoju szczególne znacze-
nie mają teorie handlu międzynarodowego.

Na gruncie neoklasycznej teorii handlu zagranicznego, w modyfi -
kacji Heckschera-Ohlina, w warunkach konkurencji doskonałej i mo-
bilności czynników produkcji, kraje będą specjalizować się w tych 
dziedzinach, w których mają przewagę komparatywną [Martini 

4 Koncepcja gron została wprowadzona niezależnie przez M.E. Portera [1990] 
oraz w 1991 r. przez P. Krugmana. Ten ostatni wykorzystuje grono jako koncepcję 
wyjściową nowej teorii handlu, M.E. Porter natomiast użył jej jako narzędzia prze-
wagi konkurencyjnej miast i regionów [Olejniczak 2003].
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i Sunley 1996]. Przy nieograniczonej mobilności jednego lub więk-
szej liczby czynników produkcji (np. kapitału i siły roboczej) kapitał 
ma tendencję do przesuwania się do obszarów, gdzie są zasoby taniej 
siły roboczej, natomiast czynnik pracy kieruje się w przeciwną stronę 
[Heffner 2003]. W tym kontekście czynniki zróżnicowania cenowego 
po obu stronach granicy są silnym bodźcem do podziału pracy, do 
momentu ograniczenia czynnika mobilności [Schmidt 1999]. Jeżeli 
czynnik pracy ma ograniczone możliwości migracji do miejsc, gdzie 
uzyska wyższy dochód, wymiana dóbr lub relokacja produkcji będzie 
częściowa. Dodatkową zachętą dla podziału pracy i wzajemnej wy-
miany pomiędzy przedsiębiorstwami wzdłuż granicy są niższe kosz-
ty transportu [Schmidt 1999]. Istnieje jednak wiele elementów, które 
wpływają negatywnie na decyzję lokalizacyjną właśnie w tych obsza-
rach. Są to m.in.: niewydolny system celny, braki w transgranicznej 
infrastrukturze komunikacyjnej oraz różnice kulturowe i językowe po 
obu stronach granicy.

Modyfi kacją tego podejścia jest nowa teoria handlu P. Krugma-
na, która jest częścią jego Nowej Geografi i Ekonomicznej [Krugman 
1998]5. Nowa teoria handlu uznaje, że różnice pomiędzy krajami są 
przyczyną handlu, ale wychodzi w czterech punktach poza tradycyj-
ne ujęcie. W pierwszym uznaje, że większość wymiany handlowej 
pomiędzy krajami wykorzystuje rosnącą przewagę korzyści skali. 
W drugim, w świetle teorii, światowa specjalizacja i handel pomiędzy 
krajami posiada w pewnym zakresie uwarunkowania historyczne, po-
nieważ lokalizacja przedsiębiorstw jest zdeterminowana historycznie 
(history matters). W trzecim punkcie podkreśla zależność produk-
cji od czynnika technologii, w warunkach konkurencji doskonałej. 
W ostatnim zwraca uwagę na fakt, że w warunkach konkurencji 
doskonałej istnieje możliwość użycia polityki handlowej strategicz-
nie do wykreowania przewagi komparatywnej w tych dziedzinach 
eksportowych, gdzie korzyści skali są źródłem dochodu [Krugman 
1998].

5 Syntezę nowej geografi i ekonomicznej zawiera książka J. Fujita, P. Krug-
man, A.J. Venables, 1999, The Spatial Economy. Cities, Regions and International 
Trade, The MIT Cambridge.
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Krugmanowska nowa geografi a ekonomiczna łączy w sobie mo-
del konkurencji niedoskonałej i korzyści skali (wykorzystanych 
w nowej teorii handlu) z teoriami lokalizacji, z akcentem położonym 
na koszty transportu [Martin i Sunley 1996]. W rezultacie wskazano 
na aglomeracje jako miejsca o najwyższych korzyściach zewnętrz-
nych, wynikających z koncentracji innych podmiotów [Wilkin 2003]. 
Takie aglomeracje P. Krugman nazywa „złożonymi krajobrazami” 
(complex landscapes). W świetle tej teorii swoją pozycję konkuren-
cyjną zyskują również obszary peryferyjne, jeśli zapewniają dostęp 
do różnorodnych rynków, przy niskich kosztach transportu [Krieger-
-Boden, 1999].

W opracowaniu problem konkurencyjności obszarów pogranicza 
polsko-niemieckiego rozpatrywano w świetle koncepcji wyjaśnia-
jącej rdzenia-peryferii J. Friedmana. Było to podyktowane przede 
wszystkim:

1) specyfi ką obszaru badań – z punktu widzenia geografi cznego 
(położenia) obszary te są uznawane za peryferia, co nie zawsze 
przekłada się to na peryferyjność ekonomiczną; w obrębie pe-
ryferii geografi cznych wyróżniają się także obszary rdzeniowe 
– o wysokim poziomie konkurencyjności;

2) przyjętą defi nicją konkurencyjności w odniesieniu do obszaru 
badań;

3) przyjętą konwencją, wynikającą z określenia potencjalnej kon-
kurencyjności obszarów, w świetle przyjętych do analizy czyn-
ników endo- i egzogenicznych; nie badano natomiast sukcesu 
konkurencyjnego podmiotów zlokalizowanych na tych obsza-
rach.

2.5. Problematyka współpracy transgranicznej

Ze względu na wielopłaszczyznowość problematyka współpra-
cy transgranicznej i rozwoju pograniczy stanowi interesujący i ob-
szerny przedmiot badań o charakterze interdyscyplinarnym [Brunet-
-Jailly 2005, Newman i Paasi 1998]. Jest ona przedmiotem badań 
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(relatywnie nowym) w zakresie m.in.: geografi i, politologii, ekono-
mii, socjologii, rozwoju regionalnego, border studies.

Na gruncie geografi i problematyka współpracy przygranicznej 
Polski z krajami sąsiednimi jest udokumentowana stosunkowo bo-
gatą literaturą. Opracowania dotyczyły najczęściej poszczególnych 
obszarów (np. euroregion, województwo, miasto) lub zakresów 
tematycznych. W pierwszej grupie zdecydowanie najwięcej prac 
analizowało współpracę z Niemcami, co wynika przede wszystkim 
z długotrwałości rozwoju powiązań instytucjonalnych [m.in. Ciok 
1990, 2004, Stryjakiewicz 1996, Gorzelak i in. 2004, Węcławowicz 
i in. 2006]. Relatywnie dużo prac poświęcono współpracy z Rosją, 
Białorusią czy Ukrainą [m.in. Miszczuk i Kawałko 2005, Miszczuk 
2008a, Komornicki 2008a, 2008b, Palmowski 2007, 2008]. Analizy 
dotyczące granicy południowej skupiały się przede wszystkim na jej 
środowiskowym i turystycznym aspekcie [m.in. Więckowski 2004, 
Potocki 2010]. Bardzo mało uwagi poświęcono badaniom pogranicza 
polsko-litewskiego [Misiak i Rejzner (red.) 2002]. Relatywnie nie-
wiele opracowań poświęcono również kompleksowej ocenie efektów 
realizacji idei integracji w wymiarze społecznym, ekonomicznym 
i przestrzennym [m.in. Gorzelak i in. 2004, Gorzelak i Krok 2006, 
Krok i Smętkowski 2006, Dołzbłasz i Raczyk 2010a].

Podobnie jak w przypadku opracowań dotyczących granic i ob-
szarów przygranicznych (transgranicznych), również literatura z za-
kresu współpracy transgranicznej dotyczy z reguły wybranych obsza-
rów (współpraca danego regionu, miasta itp.) czy też poszczególnych 
płaszczyzn współpracy (np. w zakresie ochrony środowiska). Bar-
dzo mało jest opracowań kompleksowych czy też porównawczych. 
Z uwagi na unikalność poszczególnych regionów transgranicznych 
w badaniach dominują studia przypadków, bardzo trudno jest doko-
nywać porównań, a wszelkie uogólnienia muszą być dokonywane 
bardzo ostrożnie. Stosunkowo nieliczne są opracowania dotyczące 
rzeczywistych powiązań transgranicznych (gospodarczych, społecz-
nych) czy też efektów współpracy. W największym stopniu wynika 
to oczywiście z braku porównywalnych danych oraz problemów 
metodologicznych.
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Pomimo obszernej literatury z zakresu współpracy terytorialnej, 
w tym szczególnie współpracy transgranicznej, zauważalny jest brak 
ukształtowanej teorii współpracy. Powstałe defi nicje, modele i kon-
cepcje rozwinęły się w głównej mierze na gruncie praktyki.

Współpraca transgraniczna stanowi element współpracy między-
narodowej, jednakże tylko w kontekście współpracy sąsiadujących ze 
sobą państw (współpraca na szczeblu krajowym). Natomiast w przy-
padku relacji między jednostkami szczebli niższych używanie terminu 
„współpraca międzynarodowa” jest nieuprawnione, nie stanowią one 
bowiem podmiotu prawa międzynarodowego [m.in. Pietrzyk 2002a, 
s. 287, Pancer-Cybulska 2005, s. 148, Tomaszewski 2007]. Jako okreś-
lenie współpracy jednostek subpaństwowych z różnych państw uży-
wane jest pojęcie „współpracy zewnętrznej”, „współpracy zagranicz-
nej”6, lecz nie są to pojęcia powszechnie stosowane. Wpływ na to ma 
także zastosowanie innej terminologii przez instytucje i organizacje, 
których jednym z działań jest współpraca między jednostkami pozio-
mu lokalnego i regionalnego z różnych państw (m.in. UE, Rada Euro-
py). Stąd współcześnie coraz częściej stosowany jest termin „współ-
praca terytorialna”, a jego używanie wydaje się w pełni uzasadnione. 
Jest on stosowany dla określenia współpracy między jednostkami 
subpaństwowymi pochodzącymi z różnych państw. Prowadzona jest 
ona głównie przez jednostki terytorialne (władze jednostek subpań-
stwowych), ale także przez innego rodzaju podmioty regionalne i lo-
kalne, np. stowarzyszenia, instytucje kultury i nauki, agencje rozwoju 
lokalnego, agencje transferu technologii i innowacji itp. W ramach 
współpracy terytorialnej wyróżnia się trzy jej rodzaje: współpracę 
transgraniczną (ang. cross-border), międzyregionalną (ang. interre-
gional) oraz ponadnarodową (transnarodową; ang. transnational). Za-
miast „współpracy transgranicznej” zamiennie stosowany jest termin 

6 Warto przy tym zauważyć, iż w Polsce używany jest ofi cjalnie termin „współ-
praca zagraniczna”, np. w celu określenia kompetencji sejmiku wojewódzkiego do 
uchwalania dokumentu „Priorytety współpracy zagranicznej województwa” – zob. 
ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1590 z późn. zm.).
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„współpraca przygraniczna”. Podkreślić należy, iż pojęcia te są sto-
sowane w polityce regionalnej, zarówno szczebla europejskiego, jak 
i krajowego, regionalnego i lokalnego w Polsce.

Stosunkowo najprostsze i budzące najmniej kontrowersji jest 
zdefi niowanie współpracy transgranicznej, której wyróżnikiem jest 
bezpośrednie sąsiedztwo przez granicę państwową (współpraca na 
szczeblu lokalnym i regionalnym w sąsiadujących przez granicę 
państwową obszarach dwóch lub większej liczby państw). Pierwsze 
i podstawowe zapisy formalne odnośnie do współpracy transgranicz-
nej znalazły się w Europejskiej Konwencji Ramowej. Według jej za-
pisów współpraca transgraniczna to każde wspólnie podjęte działanie 
mające na celu umocnienie i dalszy rozwój sąsiedzkich kontaktów 
między wspólnotami i władzami terytorialnymi dwóch lub więk-
szej liczby państw. Jest ona ograniczona właściwościami wspólnot 
i władz terytorialnych, określonymi przez prawo wewnętrzne każde-
go z państw. Europejska Karta Regionów wskazuje, iż współpraca 
transgraniczna jest zadaniem europejskim i politycznym celem UE, 
które musi być realizowane lokalnie i regionalnie w partnerstwie z in-
stytucjami z poszczególnych państw.

Warte zauważenia jest, iż do współpracy transgranicznej zaliczana 
jest także kooperacja między obszarami, które nie są rozdzielone gra-
nicą lądową, a granicą morską, co wpływa na specyfi kę wspólnych 
problemów [Palmowski 2000].

Pod pojęciem współpracy transnarodowej rozumiana jest współ-
praca prowadzona przez jednostki terytorialne oraz innych aktorów 
szczebla regionalnego i lokalnego w większych obszarach, takich jak 
np. obszar Morza Bałtyckiego, obszar alpejski, obszar Europy Cen-
tralnej itp. Współpraca transnarodowa jako odrębny rodzaj współpra-
cy terytorialnej jest wyróżniana najczęściej w związku z programami 
UE. Rodzaj ten został wyróżniony w ramach Inicjatywy Europejskiej 
Interreg II, kontynuowany w Interreg III i aktualnie w ramach Euro-
pejskiej Współpracy Terytorialnej.

Współpraca międzyregionalna to współpraca między jednostkami 
terytorialnymi oraz innymi aktorami szczebla regionalnego i lokalne-
go, z obszarów, które ze sobą nie sąsiadują przez granicę państwową 
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i nie tworzą też większego, regionalnego obszaru współpracy (jak 
w przypadku współpracy transnarodowej).

W opracowaniach dotyczących współpracy terytorialnej często 
wyróżniane są tylko dwa jej rodzaje, ze względu na kryterium są-
siedzkości obszarów współpracujących: współpraca transgraniczna 
(obszary współpracujące bezpośrednio przez granicę państwową; ob-
szar współpracy jest ciągły) i międzyregionalna (brak bezpośredniej 
sąsiedzkości przez granicę; obszar współpracy nie jest ciągły) [Perk-
mann 1999, Pietrzyk 2002a, Ciok 2002a].

Współpraca euroregionalna jest szczególnym przypadkiem współ-
pracy transgranicznej. Jest ona prowadzona w ramach działalności 
euroregionów i dlatego jest uważana za najbardziej zinstytucjonali-
zowaną formę współpracy transgranicznej [Ciok 2004, s. 31, 41]. Eu-
roregion jest to „wspólnota robocza miast i gmin. Posiada osobowość 
prawną, jest związkiem zarejestrowanym zgodnie z prawem danego 
państwa” [Malendowski i Ratajczak 2000, s. 77]. W ramach eurore-
gionu prowadzona jest współpraca między jednostkami terytorialny-
mi, które wchodzą w jego skład. Płaszczyzn współpracy może być 
wiele, ale może ona dotyczyć konkretnych przedsięwzięć, wspólnych 
inwestycji, dla których przeprowadzenia potrzebna jest koordynacja 
graniczących ze sobą społeczności lokalnych. Aktualnie takie euro-
regiony są powoływane najczęściej. Wyższym etapem współpracy 
jest wspólna polityka społeczna, ekonomiczna, rynku pracy, ochrony 
zdrowia, rozwoju lokalnego przemysłu i usług oraz miast przygra-
nicznych [Malendowski i Ratajczak 2000, s. 48, 77].

Z uwagi na wielość terminów używanych w celu określenia rela-
cji współpracy między jednostkami subpaństwowymi pochodzącymi 
z różnych państw oraz używanie ich bez precyzyjnego określenia ich 
znaczenia pojęciowego istnieje w tym zakresie pewien pojęciowy 
chaos [Dumała 2008]. Dlatego też wydaje się, iż w opracowaniach 
z zakresu współpracy istotne jest sprecyzowanie zakresu pojęciowe-
go stosowanych terminów.
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2.6. Formy współpracy terytorialnej

Współpraca terytorialna może przyjmować różnorodne formy. 
Ze względu na zróżnicowany charakter współpracy jej rodzaje mogą 
być wyróżniane ze względu na kilka różnych kryteriów. „Z prawnego 
punktu widzenia formy współpracy regionów przygranicznych moż-
na podzielić na dwie kategorie: współpracę opartą na zobowiązaniach 
natury prawnej oraz formy współpracy niemające takiego charakte-
ru” [Ciok 2004, s. 33]. Do tej pierwszej kategorii zalicza się traktaty 
międzypaństwowe, które stanowią podstawę rozwijania innych form 
współpracy (zaliczanych do kategorii drugiej). Z punktu widzenia 
płaszczyzn współpracy (zakresu tematycznego) można wyróżnić 
formy jednopłaszczyznowe (np. współpraca w zakresie ochrony śro-
dowiska, kultury czy też edukacji) oraz wielopłaszczyznowe (zakres 
tematyczny współpracy jest zróżnicowany). Ze względu na podmioty 
prowadzące współpracę można ją podzielić na zinstytucjonalizowa-
ną (prowadzoną przez instytucje publiczne i prywatne w szerokim 
znaczeniu tego słowa) i niezinstytucjonalizowaną (prowadzoną przez 
ludzi; jednostki lub grupy, ale nie zorganizowane w stowarzyszenia, 
fi rmy itp.). Z punktu widzenia formalizacji można wydzielić współ-
pracę formalną (prowadzoną na podstawie podpisanych porozumień, 
tj. deklaracji, listów intencyjnych, umowy o współpracy itp.) oraz 
niesformalizowaną (prowadzoną bez podpisywania dokumentów). 
Ze względu na liczbę zaangażowanych aktorów współpraca może 
mieć charakter bilateralny (współpraca dwustronna) lub multilateral-
ny (współpraca trzech i większej liczby partnerów oraz współpraca 
w ramach organizacji i zrzeszeń międzynarodowych). Biorąc pod 
uwagę typy zaangażowanych aktorów, współpracę można podzielić 
na współpracę aktorów jednego typu (np. tylko jednostki terytorialne, 
tylko organizacje pozarządowe, tylko podmioty gospodarcze) oraz 
współpracę aktorów różnego typu (np. jednostka terytorialna i sto-
warzyszenie). Z punktu widzenia źródła fi nansowania współpracy 
wydziela się współpracę fi nansowaną z funduszy własnych aktorów 
współpracy, z funduszy zewnętrznych (środki UE, innych między-
narodowych organizacji i zrzeszeń, środki krajowe) oraz z funduszy 
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mieszanych. Ze względu na realizację polityki spójności UE współ-
pracę dzieli się na prowadzoną w ramach polityki spójności UE oraz 
prowadzoną autonomicznie (poza strukturami UE).

Należy podkreślić, iż wszystkie wyżej wymienione kategorie 
mogą występować zarówno w ramach współpracy transgranicznej, 
jak i międzyregionalnej oraz transnarodowej.

Dodatkową kategorią może być rozróżnienie współpracy ze 
względu na szczebel w strukturze terytorialnej kraju na prowadzoną 
na poziomie lokalnym i na poziomie regionalnym. To rozróżnienie 
ma zastosowanie głównie w kontekście współpracy jednostek ad-
ministracyjnych. Biorąc pod uwagę szczebel jednostki terytorialnej, 
można mówić o strukturach jedno- i wielopoziomowych [Dumała 
2008]. Te pierwsze tworzone są przez jednostki tego samego szczebla 
podziału terytorialnego (np. region-region, powiat-powiat), natomiast 
w strukturach wielopoziomowych współpracują jednostki terytorial-
ne różnych szczebli (np. gmina z powiatem).

2.7. Transgraniczna mobilność klientów 
i turystyka zakupowa

W kontekście procesów związanych z rozwojem obszarów pogra-
nicznych i współpracy transgranicznej należy wspomnieć o zjawisku 
bezpośrednio związanym z otwartością granic w Europie, jakim jest 
transgraniczna mobilność klientów (transborder mobility), w tym tu-
rystyka zakupowa (shopping trips). Najpowszechniejszym bowiem 
pozytywnym skojarzeniem z UE wśród mieszkańców jest swobo-
da podróżowania, wynikająca z faktu, iż UE to obszar „bez granic” 
[European Commission 2009, p. 7]. W największym stopniu jest to 
odczuwalne wśród mieszkańców obszarów przygranicznych, którzy 
mogą swobodnie realizować swoje potrzeby związane z pracą, nauką, 
zakupami w kraju sąsiednim, co skutkuje wysokim poziomem trans-
granicznej mobilności [European Commission 2009]. Jednakże nale-
ży podkreślić, iż klienci wolą robić zakupy w swoim kraju, a decydują 
się na przekroczenie bariery granicy ze względu na znacząco niższy 
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poziom cen lub większy zakres dostępnych dóbr i usług w kraju sąsied-
nim [Bygvrå i Westlund 2004, s. 41]. Nawet na pograniczach, które nie 
odznaczają się żadnymi barierami fi zycznymi czy też kulturowymi, 
a przy tym charakteryzują się długotrwałą współpracą transgraniczną, 
utrzymany zostaje wysoki poziom ekonomicznej niezależności po obu 
stronach granicy [Bygvrå i Westlund 2004]. Zjawisko transgranicz-
nej mobilności klientów jest warunkowane dwoma przeciwstawnymi 
tendencjami, przy tym obie albo zwiększają, albo zmniejszają tę mo-
bilność. W ramach pierwszej istnieją czynniki przyciągające pull fac-
tors (przyciągające mieszkańców do kraju sąsiedniego) oraz czynniki 
wypychające push factors (wypychające mieszkańców z ich kraju). 
W drugiej grupie wyróżnia się czynniki trzymające keep factors (trzy-
mające mieszkańców w ich kraju, zniechęcające do jego opuszczania) 
oraz repel factors (zniechęcające mieszańców do odwiedzania kraju 
sąsiedniego) [Spierings i Van der Velde 2008]. Badania wskazują, iż 
znaczne bariery fi zyczne, a także różnice mentalne po obu stronach 
granicy mają negatywny wpływ na transgraniczne interakcje [Van 
Houtum 1999]. Natomiast większa atrakcyjność regionów po drugiej 
stronie granicy wynika z potrzeby doświadczania czegoś nowego, in-
nego i odmiennego. Stąd zmniejszanie dzielącej roli granicy i zwięk-
szanie poziomu integracji może paradoksalnie doprowadzić do spad-
ku zainteresowania terenami po drugiej stronie granicy (ze względu 
na brak czynnika „nowości”). Klienci bowiem poszukują „znanego 
nieznanego” oraz „oczekiwanej niespodzianki”, aby czuć się prawie 
jak w domu, będąc po drugiej stronie granicy, gdyż z pewnością nie 
chcą odczuwać szoku kulturowego [Spierings i Van der Velde 2008, 
p. 503]. Warto zauważyć, iż cechy transgranicznej mobilności zaku-
powej są bardzo często asymetryczne, z uwagi na występujące różnice 
po obu stronach granicy [Leimgruber 2005, s. 245], co jednak istotne 
– podlegają one zmianom.

Badania z zakresu turystyki zakupowej w skali krajowej wska-
zują, iż nie jest to zjawisko powszechne w UE. Z reguły zakupy za 
granicą są związane z podróżami zawodowymi lub wypoczynkowy-
mi i nie obserwuje się wzrostu ich intensywności w czasie [European 
Commission 2008]. Czynnikiem motywującym do transgranicznym 
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wyjazdów na zakupy są różnice cen i większy wybór produktów 
i usług [Leimgruber 2005]. Natomiast czynnikami zniechęcającymi 
są koszty podróży, czas oraz bariera językowa. Podobne czynniki od-
grywały znaczącą rolę m.in. na pograniczu polsko-niemieckim [Eu-
ropean Commission 2006]. Lokalnie transgraniczna mobilność i jej 
efekty odgrywają dużo bardziej znaczącą rolę.

2.8. Rozwój współpracy transgranicznej 
w wymiarze europejskim oraz krajowym

Początki współpracy transgranicznej w Europie w formie współ-
czesnej sięgają lat 50. XX w. Jakkolwiek jej korzeni można szukać 
nawet w okresie międzywojennym, na przykładzie pierwszych związ-
ków bliźniaczych gmin brytyjskich i francuskich [Grzelak 1997], to 
z pewnością intensywny rozwój nastąpił po II wojnie światowej i miał 
istotne znaczenie w eliminacji barier pozostałych po konfl iktach na-
rodowych zakończonej niedawno wojny [Rebisz 2002]. Niewątpliwe 
najistotniejszym czynnikiem rozwoju współpracy były postępy in-
tegracji europejskiej. Biorąc pod uwagę rodzaje współpracy, należy 
stwierdzić, że jako pierwsza zaczęła się rozwijać współpraca trans-
graniczna. Pierwsze działania z tego zakresu miały miejsce w sąsia-
dujących ze sobą regionach Niemiec, Holandii, potem także Belgii, 
Luksemburga, Francji. Początkowo współpraca była prowadzona na 
poziomie państwowym; rozpoczynały ją traktaty lub umowy między-
rządowe. Wraz z postępami decentralizacji i integracji schodziła ona na 
niższe szczeble [Pietrzyk 1999]. Przełomowym momentem była umo-
wa transgraniczna Euregio zawarta w 1958 r. pomiędzy jednostkami 
terytorialnymi (miasta, gminy, powiaty, regiony) z holenderskich przy-
granicznych prowincji Gelderland, Drenthe i Overijssel oraz niemiec-
kich z okręgu Emsland i Osnabrück (Dolna Saksonia) i okręgu Münster 
(Nadrenia Północna-Westfalia). Kolejne powstające tego typu jednost-
ki – euroregiony – wzięły swoją nazwę od pierwszego i istniejącego 
po dziś dzień – Euregio. Inne przykłady pierwszych euroregionów to 
m.in. Euregio Rhein-Waal (1973 r.) i Ems-Dollart (1977 r.), Euregio 
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Rhein-Maas-Nord na pograniczu holendersko-niemieckim (1978 r.), 
Euregio Maas-Rhein na pograniczu belgijsko-holendersko-niemiec-
kim (1976 r.). Współpraca transgraniczna najintensywniej rozwijała 
się w początkowym okresie w obszarze styku Francji, Holandii, Nie-
miec, Belgii, Luksemburga i Szwajcarii. Warto jednak wspomnieć, że 
struktury współpracy istniały również w krajach skandynawskich – już 
w 1977 r. doszło do zawarcia umowy między Danią, Finlandią, Norwe-
gią i Szwecją o współpracy między gminami tych państw, jeśli wyma-
ga tego interes społeczności lokalnych [Kusiak 1997].

Z punktu widzenia rozwoju współpracy transgranicznej bardzo 
istotne było uchwalenie Europejskiej Konwencji Ramowej. Zo-
stała ona przyjęta przez Radę Europy na konferencji w Madrycie 
21.5.1980 r. i od miejsca jej podpisania powszechnie nazywana jest 
Konwencją Madrycką. Jest pierwszym dokumentem na skalę mię-
dzynarodową mającym na celu zdefi niowanie, ujęcie w formie praw-
nej współpracy transgranicznej, a także podkreślenie roli współpracy 
transgranicznej oraz wsparcie jej rozwoju. W zapisach Konwencji 
zostało wyraźnie podkreślone, iż państwa-sygnatariusze powinny 
wspierać współpracę transgraniczną i tym samym przyczyniać się 
do postępu społeczno-gospodarczego obszarów przygranicznych. 
Konwencja została ratyfi kowana przez Polskę w 1993 r. Istotnym 
dokumentem jest także Europejska Karta Regionów, uchwalona po 
raz pierwszy w 1981 r. w Euregio na pograniczu Niemiec i Holandii 
(Europejska Karta Regionów Przygranicznych), a następnie w obec-
nej postaci w 1995 r. w Szczecinie, w ramach prac Stowarzyszenia 
Europejskich Regionów Granicznych. Karta nie jest międzynarodo-
wym aktem prawnym, jest to tylko deklaracja współpracy zawiera-
jąca defi nicję, opis celów, problemów, form współpracy, dotychcza-
sowych doświadczeń itp., i stanowi pewnego rodzaju „przewodnik” 
współpracy transgranicznej. Karta określiła granice jako „blizny hi-
storii”, natomiast współpraca transgraniczna pomaga w łagodzeniu 
niekorzystnych skutków istnienia owych granic, a także peryferyjne-
go położenia regionów przygranicznych. Współpraca ta obejmować 
powinna wszystkie dziedziny życia kulturalnego, społecznego i gos-
podarczego, a także rozwoju związanej z nimi infrastruktury.
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Ze względu na wiodącą rolę jednostek subpaństwowych we współ-
pracy terytorialnej należy wymienić dokument o bardzo dużym zna-
czeniu dla samorządów lokalnych, tj. Europejską Kartę Samorządu 
Lokalnego7. Karta została uchwalona przez Radę Europy w 1985 r., 
weszła w życie w 1988 r. Jest międzynarodową konwencją dotyczącą 
samorządności lokalnej i jednocześnie jednym z fi larów Rady Euro-
py, obok m.in. Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawo-
wych Wolności, sporządzonej w Rzymie 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r.
Nr 61, poz. 284 z późn. zm.). Karta uznaje społeczności lokalne za 
jedną z podstaw demokracji, prawo obywateli do udziału w kierowa-
niu sprawami publicznymi za jedną z zasad ustroju demokratycznego, 
co najlepiej może być spełnione w postaci samorządów lokalnych, 
które ponadto zwiększają efektywność sprawowania władzy. Podsta-
wowe przepisy Karty Samorządu Lokalnego obejmują wprowadzenie 
samorządów lokalnych w prawie wewnętrznym państwa (najlepiej 
w konstytucji), uznanie prawa wspólnot lokalnych do zarządzania 
częścią spraw publicznych na własną odpowiedzialność i we własnym 
interesie przez władze wybrane w wyborach powszechnych. Z punk-
tu widzenia współpracy terytorialnej istotne jest, że Karta Samorządu 
Lokalnego umożliwia społecznościom lokalnym współpracę z innymi 
społecznościami lokalnymi, a także zrzeszanie się na zasadach okreś-
lonych w prawie krajowym (w tym możliwość współpracy z odpo-
wiednikami społeczności lokalnych z innych krajów, a także przy-
stępowanie do zrzeszeń międzynarodowych). Ważna jest też prawna 
ochrona samorządności lokalnej, dzięki której społeczności lokalne 
mogą odwoływać się do sądu w celu ochrony swobody wykonywania 
swoich uprawnień i poszanowania zasad samorządności lokalnej.

Zdecydowanym impulsem dla rozwoju współpracy transgranicz-
nej była reforma funduszy strukturalnych UE w 1988 r. W jej efek-
cie możliwe stało się fi nansowanie badań i projektów pilotażowych 
w obszarach przygranicznych. Jednakże głównym impulsem rozwoju 

7 Do 2006 r. Karta Samorządu Lokalnego funkcjonowała w Polsce pod nazwą 
„Europejska Karta Samorządu Terytorialnego”. Błąd w tłumaczeniu z nazwy an-
gielskiej sprostowało obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z 22.8.2006 r. 
o sprostowaniu błędu (Dz.U. Nr 154, poz. 1107) [Dolnicki 2009, s. 18].
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w kontekście współpracy międzynarodowej na szczeblu regionalnym 
i lokalnym było utworzenie Inicjatywy Wspólnotowej Interreg od 
1990 r. Powołanie do życia inicjatywy Interreg było związane z wej-
ściem w życie Jednolitego Aktu Europejskiego, a przez to perspek-
tywą unii ekonomiczno-monetarnej. Pociągała ona za sobą potrzebę 
likwidacji wszelkich barier przepływu dóbr i usług wewnątrz Wspól-
not, a współpraca transgraniczna miała temu bezpośrednio służyć. 
Celem nadrzędnym było przygotowanie regionów przygranicznych 
do funkcjonowania we Wspólnocie bez granic wewnętrznych, po-
przez wspieranie współpracy transgranicznej i rozwiązywanie pro-
blemów regionów przygranicznych.

Pierwszy okres funkcjonowania Interreg (później nazwanego In-
terreg I) to lata 1990-1993. W drugim okresie 1994-1999 cele Inter-
reg II rozszerzono w stosunku do Interreg I. Przedstawiały się one 
następująco (w sumie objęły 75 programów)8:

1) Interreg IIA – współpraca transgraniczna – objął on 59 progra-
mów, na które ze środków unijnych przeznaczono 2,6 mld euro,

2) Interreg IIB – sieci energetyczne – był on przedłużeniem Ini-
cjatywy Wspólnotowej Regen 1989-1993; ze środków unij-
nych przeznaczono na niego 500 mln euro,

3) Interreg IIC – współpraca ponadnarodowa – dotyczył współ-
pracy w większych obszarach, miał na celu pogłębienie inte-
gracji, głównie w zakresie planowania regionalnego i prze-
strzennego; ze środków unijnych przeznaczono 413 mln euro 
ze środków unijnych.

W kolejnym okresie programowania funkcjonował Interreg III 
(2000-2006). Kwota przeznaczona na tę inicjatywę wynosiła 
4,875 mln euro dla krajów „starej Unii”9. Dla państw przyjętych 
do UE w 2004 r. w ramach Funduszu Spójności przeznaczono na 

8 Ex-post evaluation of the Interreg II Community Initiative (1994-99), Europe-
an Commission 2003 [http://www.interact-eu.net/downloads/2392/European_Com-
mission___INTERREG_II_Ex-post_Evaluation_Summary.pdf]

9 Najwięcej środków z Interreg III trafi ło do Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Bry-
tanii [Ciok 2004].
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Interreg III 424,4 mln euro z odrębnej puli środków, zarezerwowa-
nych na rozszerzenie Wspólnoty. Celem nadrzędnym było zwiększa-
nie spójności społeczno-gospodarczej i zrównoważonego rozwoju 
obszaru UE przez popieranie współpracy transgranicznej, międzyna-
rodowej (ponadnarodowej) i międzyregionalnej. Były trzy kompo-
nenty budżetowe, które równocześnie wyznaczały cele i do których 
mogły być kierowane poszczególne projekty i w ich ramach fi nan-
sowane: Interreg IIIA (współpraca transgraniczna), Interreg IIIB 
(współpraca ponadnarodowa), Interreg IIIC (współpraca międzyre-
gionalna). Najwięcej środków fi nansowych przeznaczono na współ-
pracę transgraniczną – 50% całości funduszy Inicjatywy Interreg.

Ogólnym celem inicjatyw Interreg było stworzenie sytuacji, 
w której granice narodowe nie będą przeszkodą w zrównoważonym 
rozwoju oraz integracji obszaru Europy. Izolacja obszarów przygra-
nicznych ma podwójną naturę. Z jednej strony granice oddzielają od 
siebie społeczności przygraniczne w sferze gospodarczej, społecznej, 
kulturalnej oraz przeszkadzają w spójnym zarządzaniu ekosystema-
mi. Z drugiej strony obszary przygraniczne często stanowią obszary 
peryferyjne (w wyniku np. zaniedbywania ich rozwoju przez wła-
dze centralne) w danym państwie. Procesy integracyjne zachodzące 
w UE, w tym kształtowanie się jednolitego rynku oraz unii gospodar-
czo-walutowej, mogą być źródłem silnych impulsów rozwojowych, 
sprzyjających dynamizacji rozwoju terenów przygraniczy.

Interreg IIIA miał na celu promowanie współpracy i bezpośred-
nich kontaktów wspierających rozwój gospodarczy i społeczny oraz 
ochronę środowiska w obszarach przygranicznych, charakteryzują-
cych się zwykle niższym poziomem rozwoju w porównaniu do śred-
niej krajowej. Interreg IIIB dotyczył współpracy między władzami 
państwowymi, regionalnymi i lokalnymi; miał na celu popieranie 
wyższego stopnia integracji na obszarach grupujących europejskie 
regiony z myślą o osiągnięciu harmonijnego i zrównoważonego roz-
woju Wspólnoty i integracji terytorialnej z państwami nieczłonkow-
skimi. Wyznaczono kilkanaście obszarów współpracy, m.in.: obszar 
śródziemnomorski zachodni, obszar alpejski, obszar atlantycki. Inter-
reg IIIC był nowym zakresem objętym przez tą inicjatywę w wyniku 
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uwzględnienia rozwoju współpracy i potrzeby jej popierania między 
miastami, regionami i innymi podmiotami, które nie muszą ze sobą 
graniczyć. Współpraca międzyregionalna miała na celu zwiększenie 
efektywności polityki rozwoju regionalnego i jej instrumentów przez 
współpracę regionów (szczególnie tych opóźnionych w rozwoju 
i przechodzących konwersję). W celu ułatwienia zarządzania progra-
mami obszar UE podzielono na cztery strefy: północną, południową, 
wschodnią, zachodnią.

Współpraca terytorialna jest aktualnie bardzo ważnym elemen-
tem w obrębie polityki strukturalnej UE i jej państw członkowskich. 
W ciągu 16 lat z inicjatywy wspólnotowej odgrywającej marginalną 
rolę stała się jednym z trzech celów polityki strukturalnej. Europejska 
Współpraca Terytorialna 2007-2013 obejmuje takie same trzy kom-
ponenty jak w ramach Interreg III:

1) programy współpracy transgranicznej – zastąpiły Interreg IIIA;
2) programy współpracy transnarodowej – zastąpiły Interreg IIIB;
3) programy współpracy międzyregionalnej (Interreg IVC) – za-

stąpiły Interreg IIIC.

Potencjalnymi benefi cjentami programu (podobnie jak w Inter-
reg) są instytucje prowadzące działania o charakterze non-profi t przy-
czyniające się do realizacji priorytetów programu, w tym np. władze 
lokalne i regionalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, 
euroregiony. Na rozwój współpracy terytorialnej z budżetu UE prze-
znaczonych zostało łącznie 7,75 mld euro. Polska alokacja na reali-
zację programów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 
wynosi 557,8 mln euro. Dodatkowe 173,3 mln euro zostało przezna-
czone przez Polskę na współpracę transgraniczną z państwami nie-
należącymi do UE w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 
i Partnerstwa (EISP) [Fundusze Europejskie 2012].

Współpraca terytorialna, w tym transgraniczna, jest wspiera-
na i fi nansowana przez różne programy i fundusze, np. Mechanizm 
Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Me-
chanizm Finansowy, jednak najważniejszą rolę w kreowaniu współ-
pracy odgrywają zdecydowanie programy UE, które od momentu 
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wprowadzenia są głównym źródłem funduszy na realizację wspól-
nych projektów partnerów z różnych państw.

Dynamiczny rozwój współpracy transgranicznej w Polsce nastą-
pił w latach 90. XX w., co było bezpośrednią konsekwencją procesu 
przemian ustrojowych w Polsce i innych krajach Europy Środko-
wej i Wschodniej po 1989 r. Procesy demokratyzacji i decentraliza-
cji, wprowadzenie samorządów terytorialnych, poprawa stosunków 
z państwami sąsiednimi i inne zmiany z tym związane umożliwiły 
intensyfi kację współpracy z partnerami zagranicznymi zarówno na 
szczeblu krajowym, jak i regionalnym i lokalnym. Obserwowano 
wzrost relacji transgranicznych, a także transnarodowych i między-
regionalnych. Podobnie jak w innych krajach europejskich, także 
w Polsce do rozwoju współpracy przyczyniła się dostępność dla 
polskich benefi cjentów środków z funduszy UE przeznaczonych na 
tego typu działania. Od początku lat 90. dynamicznie rozwijała się 
współpraca transgraniczna (w tym euroregionalna), międzyregional-
na i transnarodowa, zarówno na szczeblu regionalnym i lokalnym, 
a w jej intensyfi kacji bardzo istotną rolę odegrało przystąpienie Pol-
ski do UE (w tym także programy przedakcesyjne).

Euroregiony w Polsce, w odróżnieniu od krajów Europy Zachod-
niej, zaczęły powstawać dopiero po transformacji systemowej zapo-
czątkowanej w 1989 r. Podobny proces występował w innych krajach 
Europy Środkowej i Wschodniej. Wcześniej ich działalność w Polsce 
nie była możliwa, są to bowiem struktury ściśle związane z systemem 
demokratycznym i samorządnością terytorialną.

Podstawy prawno-instytucjonalne funkcjonowania euroregionów 
na granicach Polski, tak jak i prowadzenia innych form współpracy 
transgranicznej, tworzą umowy i porozumienia o współpracy trans-
granicznej i międzyregionalnej zawarte przez rząd Polski z krajami 
sąsiadującymi. Do ich zapisów, a także Europejskiej Karty Regio-
nów Granicznych i Transgranicznych oraz Europejskiej Konwencji 
o Współpracy między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi od-
noszono się przy tworzeniu euroregionów. Uwzględniono również 
specyfi czne warunki występujące na pograniczu, regionalne i lo-
kalne potrzeby oraz możliwości realizacyjne. Podstawowym celem 
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współpracy w euroregionie jest rozwój społeczno-gospodarczy, stała 
poprawa warunków życia mieszkańców oraz ułatwianie wzajemnych 
kontaktów pomiędzy społecznościami wspólnoty. Zadania są ściśle 
powiązane z celami [Euroregiony na granicach 2007].

Pierwsze w Polsce euroregiony pojawiły się na granicy polsko-
-niemieckiej i polsko-czeskiej (pierwszy był polsko-czesko-niemiecki 
euroregion Nysa). Ich powstanie było skutkiem inicjatyw oddolnych 
i faktycznej chęci współpracy jednostek terytorialnych z obszarów 
przygranicznych. Euroregiony powstawały także z inicjatywy od-
górnej i zwykle ich aktywność i zaangażowanie członków jest dużo 
mniejsze. Aktualnie istnieje 18 euroregionów (z czego jeden nie wy-
kazuje aktywności) i pokrywają one wszystkie granice w kraju. Ich 
obszar zmienia się wraz z przystępowaniem nowych członków lub 
rezygnacją z członkostwa dotychczasowych.

W zakresie współpracy jednostek terytorialnych to właśnie lata 
90. XX w. zdecydowanie wyróżniają się pod względem liczby na-
wiązanych porozumień na poziomie lokalnym [por. Ciok i in. 2006, 
Furmankiewicz 2005, Szmigiel 2009]. W latach kolejnych dynamika 
jest już zdecydowanie niższa. Jest to skutkiem nasycenia kontaktami 
partnerskimi. Należy tutaj podkreślić, iż na dużą liczbę porozumień 
z lat 90. obok kontaktów zupełnie nowych składają się także te, które 
podpisano z miastami (gminami) zagranicznymi od lat zaprzyjaźnio-
nymi, współpracującymi nieformalnie. Odnawiano także stare umo-
wy sprzed 1990 r. Warto również zauważyć, iż na początku dobór 
partnerów był często bardzo żywiołowy i mało przemyślany. Póź-
niejsze porozumienia z reguły charakteryzują się większą rozwagą 
w doborze partnerów, tak aby podobieństwo między miastami (gmi-
nami, powiatami, regionami) dawało większą szansę na efektywną 
obustronnie współpracę. W przypadku powiatów i województw pro-
ces ten był przesunięty o kilka lat ze względu na późniejsze ich po-
wstanie (reforma terytorialna kraju i nowy podział administracyjno-
-terytorialny obowiązują od 1.1.1999 r.). W przypadku województw 
należy zauważyć, iż w grupie regionów partnerskich z reguły są także 
regiony, z którymi współpracowały byłe („stare”) województwa, któ-
re weszły w skład województwa „nowego”.
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Zmiana systemu politycznego w Polsce i krajach sąsiednich stwo-
rzyła możliwości współpracy nie tylko dla jednostek terytorialnych, 
ale także umożliwiła realizację wspólnych przedsięwzięć przez sto-
warzyszenia, fundacje, szkoły, instytucje kultury, przedsiębiorstwa 
itd. z sąsiadujących przez granicę państwową obszarów. Intensywnie 
i spontanicznie zaczął się rozwijać handel przygraniczny. Ponadto 
otwarcie granic umożliwiło codzienne spotkania mieszkańców ob-
szarów przygranicznych przekraczających granicę w celu zrobienia 
zakupów, pracy, studiowania, korzystania z usług, w celach tury-
stycznych i innych (tzw. kontakty interpersonalne).

Realizacja wspólnych działań może być fi nansowana ze środków 
własnych zaangażowanych aktorów i/lub funduszy zewnętrznych. 
Toteż ważnym impulsem do współpracy były różnego rodzaju pro-
gramy mające m.in. na celu jej wspieranie, fi nansowane z funduszy 
np. UE, Zgromadzenia Regionów Europy, Rady Europy. Dlatego też 
wraz z rozwojem możliwości pozyskiwania funduszy na współpracę 
z jednej strony rośnie liczba aktorów realizujących wspólne projekty 
z partnerami z zagranicy, a z drugiej przy dodatkowych możliwości 
fi nansowania rośnie aktywność (liczba projektów, ich zakres itp.) part-
nerów dotychczas współpracujących tylko na bazie środków własnych.

Współpraca transgraniczna w Europie uległa zdecydowanej in-
tensyfi kacji w momencie wsparcia jej ze środków UE [m.in. Church 
i Reid 1999, Perkmann 1999, Ciok 2004, Gorzelak i in. 2004]. Po-
dobna sytuacja jest obserwowana również w przypadku Polski. 
Jednocześnie jednak konieczna wydaje się szczegółowa ocena jej 
efektywności, gdyż aktorzy korzystający z funduszy na współpracę 
transgraniczną w znacznej mierze traktują je jako środek do realiza-
cji własnych interesów, które niekoniecznie są związane z rozwojem 
współpracy [Church i Reid 1999, Perkmann 1999, Hall 2008]. Wiąże 
się z tym również zagrożenie, że współpraca nie będzie miała charak-
teru trwałego – w momencie, gdy zostaną ograniczone zewnętrzne 
źródła jej fi nansowania, może ona zaniknąć lub znacząco się osłabić. 
Stąd istotne w kreowaniu polityki współpracy jest oparcie jej o real-
nie występujące przesłanki współpracy, jak najbardziej dopasowane 
do potrzeb.
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2.9. Podsumowanie

Od początku lat 90. XX. w Europie obserwowane są dynamiczne 
zmiany procesów i zjawisk związanych z funkcjonowaniem granic 
i obszarów przygranicznych. Dokonuje się to na skutek m.in. postę-
pów integracji europejskiej oraz przemian systemowych w krajach 
postsocjalistycznych. Zmiany roli i funkcji granic, wielopłaszczy-
znowe przemiany w obszarach przygranicznych, wzrost powiązań 
transgranicznych i mobilności mieszkańców miały istotny wpływ na 
relacje współpracy i konkurencji na pograniczach.

Rozwój współpracy transgranicznej, z uwagi na jej wielowymia-
rowy charakter, jest warunkowany nie tylko czynnikami instytucjo-
nalnymi, fi nansowymi itd., ale również czynnikami specyfi cznymi 
dla poszczególnych obszarów [Dołzbłasz i Raczyk 2010b]. Mimo że 
inicjatywy integracyjne są koordynowane i wspierane przez instytu-
cje krajowe i międzynarodowe, ich powodzenie zależy od zaanga-
żowania władz i społeczności lokalnych w proces ich inicjowania, 
wspierania i upowszechniania. Realna współpraca zależy więc w za-
sadniczym stopniu od uwarunkowań oraz aktorów lokalnych i regio-
nalnych [Scott 1999]. Wydaje się przy tym, iż brak jest jednolitego 
wzorca współpracy, który mógłby być w prosty sposób adaptowalny 
w różnych pograniczach. Relacje między aktorami na różnych pogra-
niczach są osadzone w odmiennych kontekstach i w związku z tym 
trudne do porównywania [Leibenath i Knippschild 2005].

Jakkolwiek procesy integracji w ramach UE tworzą możliwość 
„zaniku” granic wewnętrznych, a szczególnie ich „dzielącego” wpły-
wu, to jednak efekty tego procesu nie są tak daleko idące jak zakłada 
wizja „Europa bez granic” (Borderless Europe) [Strüver 2004]. Wyni-
ka z faktu, iż zmniejszenie znaczenia granic państowywch w wymia-
rze formalnoprawnym nie przekłada się automatycznie na likwidację 
barier mentalnych i ekonomicznych. Zatem wydaje się, iż efekty za-
nikania granic politycznych widoczne są ze zróżnicowaną intensyw-
nością nie tylko na różnych granicach państwowych, ale także w ob-
rębie jednego obszaru pogranicznego. W poszczególnych obszarach, 
nawet przy takich samych uwarunkowaniach formalnoprawnych, 
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zakres i intensywność procesów integracyjnych mogą być różne 
z uwagi na uwarunkowania lokalne, np. aktorów lokalnych, bariery 
infrastrukturalne, różnice w poziomie rozwoju ekonomicznego, wy-
stępowanie mniejszości narodowych.

Relacje współpracy na pograniczach podlegają wielu różnorod-
nym uwarunkowaniom. Do jednych z najważniejszych należą uwa-
runkowania związane z rolą granicy państwowej. Należy przy tym 
zawsze pamiętać, iż jakkolwiek jej widoczne materialne skutki są 
ważne, to jednak krajobraz pogranicza jest kształtowany również 
przez cały zestaw kulturowych, historycznych, politycznych interak-
cji i procesów zachodzących w jego przestrzeni [Van Houtum 1999].

Pomimo dużego zainteresowania badaczy Boundary Studies na-
dal istniejące koncepcje w niezadowalający sposób tłumaczą wszyst-
kie zjawiska obserwowane w przestrzeni społeczno-gospodarczej 
obszarów pograniczy. Niewystarczający jest także stopień pozna-
nia wszystkich mechanizmów odpowiedzialnych za kształtowanie 
współpracy terytorialnej, czy też określenie jej docelowego modelu. 
Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć przy tym, czy w odniesieniu do 
wszystkich pograniczy UE można w ogóle stworzyć i zastosować je-
den uniwersalny jej model [Anderson i O’Dowd 1999, s. 594].
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3. Relacje współpracy i konkurencji 
– ujęcie teoretyczne

3.1. Konkurencyjność układów terytorialnych

Problematyka konkurencji i konkurencyjności jednostek stanowi 
współcześnie jeden z najważniejszych nurtów badań prowadzonych 
w literaturze popularnej i naukowej [Smit 2010], a koncepcja konku-
rencyjności na trwałe weszła do praktyki działań władz jednostek te-
rytorialnych praktycznie wszystkich szczebli, zarówno w Polsce, jak 
i w większości krajów świata. Pomimo niesłychanie dużego dorobku 
teoretycznego oraz wieloletnich doświadczeń związanych z prak-
tyczną realizacją tej idei, wciąż budzi ona duże kontrowersje. Jedno-
cześnie nadal koncepcja ta rodzi duże trudności związane m.in. z jej 
jednoznacznym zdefi niowaniem, wyjaśnieniem mechanizmów 
kształtujących konkurencyjność, ustaleniem sposobów jej implemen-
tacji w praktyce życia ekonomicznego fi rm i układów terytorialnych. 
W szczególności problemy te dotyczą zagadnienia kształtowania się 
konkurencyjności jednostek obszarów pograniczy, które jak dotych-
czas nie były przedmiotem kompleksowych badań.

Twórcą koncepcji konkurencyjności układów terytorialnych był 
Porter [1990]. W oparciu o zaproponowany model diamentu opisał 
on konkurencyjność krajów jako wynik czterech zasadniczych czyn-
ników, wzajemnie na siebie oddziałujących [Porter 1990]:

– uwarunkowań czynników produkcji (nakładów) – Factor Con-
ditions – określających pozycję i wyposażenie danego obszaru 
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w czynniki produkcji: zasoby ludzkie, zasoby materialne, za-
soby wiedzy, zasoby kapitału, infrastrukturę,

– stanu popytu wewnętrznego – Demand Conditions – wskazu-
jącego na całkowity popyt na dobra i usługi produkowane na 
danym obszarze,

– strategii, struktury i rywalizacji fi rm – Firm Strategy, Structu-
re and Rivaly – wskazujących na warunki regulujące sposób, 
w jaki fi rmy są tworzone, organizowane i zarządzane, jak rów-
nież charakter wewnętrznej konkurencji; tworzy to środowi-
sko, w jakim fi rmy powstają oraz uczą się konkurować,

– sektorów pokrewnych i wspomagających – Related and Sup-
porting Industries – świadczących o obecności lub braku 
w kraju przemysłu i innych branż pokrewnych, które są konku-
rencyjne w skali międzynarodowej.

Model ten był potem szczegółowo rozwijany, modyfi kowany i po-
szerzany o nowe elementy tłumaczące konkurencyjność poszczegól-
nych państw [Smit 2010].

Podstawą istnienia koncepcji konkurencyjności terytorialnej jest 
określenie, czy terytoria w ogóle mogą ze sobą konkurować. Jak 
wskazuje Lever [1999], można wyróżnić wiele obszarów, w których 
ma to miejsce:

– inwestycje w produkcję dóbr i usług,
– wzrost znaczenia istniejących i tworzenie nowych podmiotów 

gospodarczych,
– ludność, z którą wiąże się określony poziom dochodów, kapitał 

ludzki i społeczny, siła polityczna i wzrost popytu,
– środki publiczne z funduszy krajowych i międzynarodowych,
– lokalizacja hallmark events, rozumianych m.in. jako targi, wy-

stawy, imprezy kulturalne i sportowe o statusie międzynarodo-
wym [Hall 1989], oraz elementów infrastruktury (np. o zna-
czeniu krajowym i kontynentalnym).

Z kolei zdaniem Bontje i Musterda [2009] przedmiotem konkuren-
cji regionów są przede wszystkim krajowe i zagraniczne inwestycje 
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bezpośrednie, przepływy wysoko wykwalifi kowanej siły roboczej 
oraz alokacji zasobów rządowych.

Uwzględniając przedmiot konkurencyjności terytorialnej oraz 
jej efekty, Trabold [1995] zaproponował hierarchiczny model czte-
rech zasadniczych aspektów konkurencyjności. Składają się na niego 
[ryc. 2]:

– zdolność do sprzedaży (zdolności eksportowe obszaru),
– zdolność do przyciągania inwestycji zagranicznych i siły robo-

czej (siła lokalizacyjna),
– zdolność do adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia,
– zdolność do zarabiania, umożliwiająca sfi nansowanie bieżących 

wydatków i potrzeb inwestycyjnych oraz wykazanie zysku.

Rycina 2. Hierarchia konkurencyjności krajów

Źródło: Trabold 1995, s. 182.

W tym kontekście poprawa konkurencyjności może odbywać się 
poprzez [Chorianopoulos 2010]:

– działania podażowe, związane z poprawą koordynacji działań 
głównych aktorów gospodarki danego obszaru,

– działania popytowe, ukierunkowane na poprawie tych elemen-
tów, które są najbardziej pożądane przez fi rmy (np. rozwój in-
frastruktury),

– poprawę i kształtowanie określonego i unikatowego wizerunku 
(np. polityka marketingowa).
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Z kolei według Bristowa [2005] najważniejsze dla konkurencyj-
ności terytorialnej jest określenie:

– znaczenia regionu dla konkurencyjności fi rm,
– roli konkurencyjności fi rm w generowaniu koniunktury w re-

gionie,
– warunków konkurencyjności regionalnej i strategicznych za-

chowań konkurencyjnych.

Jakkolwiek polityka rozwoju konkurencyjności ma wiele przeja-
wów, to jednak obecnie podkreśla się większą efektywność działań 
o sumie dodatniej [tab. 1]. One też powinny być realizowane w pierw-
szym rzędzie przez układy terytorialne [Malecki 2004].

Tabela 1. Wybrane polityki poprawy konkurencyjności terytorialnej

Działania o sumie zerowej Działania o sumie dodatniej

– pro mocja
– przec hwytywani    e kapitału – 

inwestycyjnego
– dotacje inwestycyjne
– subsydiowane nieruchomości

– szkolenie
– wspieranie przedsiębiorczości
– pomoc nowym fi rmom
– doradztwo biznesowe
– zmniejszenie niepewno ści
– koordynacja
– i nwestycje w infrastrukturę

Źródło: Cheshire i Gordon za: Malecki 2004.

W odniesieniu do obszarów pograniczy, jak wskazuje Krätke 
[1996], kierunek rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych 
jednostek odgrywa większą rolę w określaniu przyszłych perspek-
tyw ich konkurencyjności niż sam fakt położenia w pobliżu granicy. 
Przygraniczne położenie jest wprawdzie źródłem wielu ograniczeń 
i szans, które modyfi kują, ale nie ustalają ostatecznie społeczno-
-ekonomicznych warunków rozwoju. W tym kontekście pogranicze 
jest obszarem styku terenów funkcjonujących w potencjalnie bardzo 
zróżnicowanych uwarunkowaniach kształtujących konkurencyjność 
(przestrzeń poszczególnych krajów). Odmienność źródeł przewag 
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konkurencyjnych może więc stanowić element ułatwiający nawią-
zywanie relacji współpracy nawet w sytuacji wzmożonej wzajemnej 
konkurencji i w konsekwencji powstanie warunków kreowania re-
gionu transgranicznego. Może jednak także skutkować brakiem sieci 
intensywniejszych relacji i utrwaleniem funkcjonowania obszarów 
położonych po obu stronach granicy niezależnie od siebie.

Obserwowane w praktyce zwiększanie się znaczenia konkuren-
cyjności i orientacja na konkurencję jednostek terytorialnych w pro-
wadzonej przez nie polityce rozwoju spowodowały znaczące zmiany 
ich struktur organizacyjnych oraz sposobów zarządzania. Uwidacz-
nia się to także na bardzo wielu płaszczyznach nawet w sytuacji, gdy 
orientacja na konkurencję jest wynikiem bardziej retoryki niż obser-
wowanej rzeczywistości [Snape i Fenwick 1996]. W konsekwencji 
konkurencja pomiędzy jednostkami terytorialnymi, oprócz pozyty-
wów, niesie ze sobą także zagrożenia. Przede wszystkim może pro-
wadzić do wyniszczającej walki o inwestorów, np. poprzez daleko 
posunięte obniżenie standardów rynku pracy, ochrony środowiska, 
rozrzutne dofi nansowywanie nowych inwestycji prywatnych. Może 
się również przejawiać poprzez niepotrzebne i nieuzasadnione na-
śladownictwo, powielanie obiektów publicznych, marnotrawienie 
środków publicznych na nieuzasadnione działania promocyjne, sym-
boliczne (np. organizacja niektórych imprez sportowych i kultural-
nych) [Turok 2004]. Jakkolwiek samorządy terytorialne współpracują 
często w realizacji poprawy warunków wzrostu gospodarczego, to 
jednak działania konkurencyjne często niweczą podjęte wysiłki. Jak 
wskazuje Goetz i Kayser [za: Hawkins 2010], najsilniejsza konkuren-
cja dla inwestycji prywatnych jest obserwowana często pomiędzy są-
siadującymi miastami lub obszarami w obrębie tego samego regionu.

Koncepcja konkurencyjności regionów została powszechnie za-
adoptowana w ramach prowadzonej polityki regionalnej UE oraz 
znacznej części państw wysoko rozwiniętych, stając się jednym 
z ważniejszych jej celów. Spowodowało to również rozwój badań 
nad wskaźnikami służącymi jej pomiarowi w różnych układach tery-
torialnych. Konkurencyjność regionów w dokumentach związanych 
z kreowaniem polityki regionalnej traktowana jest przy tym jako 
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zjawisko całkowicie bezproblemowe i jednoznacznie korzystne dla 
gospodarki, w której wszyscy zwyciężają [Bristow 2005]. Jednakże 
dyskusyjne jest, czy jest tak zawsze w realnym życiu gospodarczym.

Popularność pojęcia konkurencyjności prowadzi do tego, iż jest ona 
traktowana przez ekspertów i praktyków z zakresu polityki regionalnej 
jako naturalne prawo nowoczesnej gospodarki kapitalistycznej [Kit-
son i in. 2004]. W wielu państwach (m.in. USA, Wielka Brytania, Bel-
gia, Włochy, Holandia, Japonia), organizacjach międzynarodowych 
(European Council of Competitiveness przy Komisji Europejskiej) 
czy instytucjach prywatnych (World Economic Forum w Szwajcarii, 
Competitiveness Institute w Hiszpanii, Council on Competitiveness 
oraz Institute for Strategy and Competitiveness w USA) powstały 
specjalne zinstytucjonalizowane grupy zadaniowe, których celem jest 
ocena stanu konkurencyjności oraz opracowanie polityki jej zwiększa-
nia [Kitson i in. 2004]. Do najważniejszych z punktu widzenia liczby 
i wagi odbiorców należą rankingi konkurencyjności przygotowywane 
przez Światowe Forum Ekonomiczne [Malecki 2004]: Global Com-
petitiveness Programme (ukazujący się od 1979 r.), Global Informa-
tion Technology Report (od 2002 r.), Environmental Performance 
Measurement Project. Ponadto duże znaczenie odgrywają inne opra-
cowania, jak World Competitiveness Yearbook (od 1989 r.), European 
Competitiveness Report (od 1997 r.). Na poziomie Polski można na-
tomiast wskazać cykliczne rankingi atrakcyjności inwestycyjnej wo-
jewództw i podregionów Polski, opracowywane przez Instytut Badań 
nad Gospodarką Rynkową (od 2005 r.).

Chociaż rankingi konkurencyjności odzwierciedlają kombinację 
wielu różnych czynników lub zmiennych, to jednak można zauważyć 
wśród nich pewne stałe elementy [Malecki 2004]:

– konkurencyjność fi rm zlokalizowanych na danym obszarze 
(poziom mikro),

– stabilne ramy ekonomiczne (poziom makro),
– sieć wyspecjalizowanych instytucji wspierających oraz od-

działywanie polityk (poziom mezo),
– struktury zarządzania wpływające na zachowania aktorów (po-

ziom meta).
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Zrozumienie konkurencyjności regionalnej jest kluczowe dla 
planowania strategicznego zorientowanego na wspieranie procesów 
rozwoju. Z tego powodu powstało bardzo wiele prac określających 
uwarunkowania i charakter konkurencyjności poszczególnych jed-
nostek terytorialnych. Opracowano przy tym wiele technik pomia-
ru konkurencyjności, np. Multi-Sector Qualitative Analysis [Roberts 
i Stimson 1998].

W efekcie powszechności stosowania rankingów czy porównań 
układów terytorialnych opracowania naukowe dotyczące konkuren-
cyjności przybierają często postać list sprawdzających (checklist), 
a prowadzone badania polegają na weryfi kacji różnego rodzaju ze-
stawów wskaźników [Bristow 2005]. Ponieważ znaczenie poszcze-
gólnych cech dla rozwoju regionalnego jest odmienne, stosowane 
wskaźniki dotyczą różnych czynników rozwoju i oparte są na róż-
nych modelach rozwoju [Churski 2008, Szafranek 2010]. Nietrudno 
zauważyć przy tym, iż ze względu na brak jednoznacznych i ostatecz-
nych dowodów przesądzających o znaczeniu poszczególnych wskaź-
ników w kształtowaniu konkurencyjności ich dobór zawsze jest 
wynikiem mniej lub bardziej subiektywnego podejścia określonego 
autora. Stąd możliwości porównań takich prac są mocno ograniczo-
ne, a ich przełożenie na realną przestrzeń ekonomiczną – dyskusyjne.

Konkurencyjność stała się również kluczowym elementem polity-
ki regionalnej realizowanej zarówno w ramach UE, jak i w poszcze-
gólnych państwach członkowskich. Potwierdza to szereg dokumentów 
o charakterze strategicznym i analityczno-studialnym, formułujących 
cele, warunki oraz zasady jej kształtowania, m.in. Biała Księga… 
[1993], Agenda 2000… [1997], Nowe partnerstwo dla spójności… 
[2004], Traktat z Lizbony [2007], Zielona księga… [2008]. Również 
na poziomie Polski wszystkie najważniejsze dokumenty poświęcone 
polityce regionalnej uwzględniają problematykę konkurencyjności 
terytorialnej, m.in. Krajowa Strategia… [2010], Strategia Rozwo-
ju Kraju… [2011], Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju… [2011], czy strategie rozwoju województw – w praktycznie 
wszystkich konkurencyjność stanowi ważny element celów i kierun-
ków rozwoju [por. Szafranek 2010].
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Istotnym aspektem konkurencyjności terytorialnej jes t również 
to, w jakiej skali można ją obiektywnie rozpatrywać. Chociaż zna-
cząca część studiów dotyczących konkurencyjności koncentruje się 
na poziomie krajowym, to jednak, jak sugeruje Porter [2003], wyni-
ki wielu analiz wskazują, iż istotne determinanty konkurencyjności 
znajdują się na poziomie regionalnym.

Z kolei zdaniem szeregu autorów [m.in. Healey i Dunham 1994, 
Begg 1999, Kresl i Singh 1999] zasadnicze impulsy dla rozwoju gos-
podarczego i poprawy konkurencyjności fi rm istnieją przede wszyst-
kim na najniższych poziomach podziału terytorialnego (np. w obsza-
rach dużych miast, układów metropolitalnych), a nie na poziomie 
regionalnym. Poddaje to w wątpliwość, czy w ogóle można mówić 
o konkurencyjności regionów, skoro jest ona w szeregu wypadkach 
determinowana konkurencyjnością poszczególnych obszarów lokal-
nych. Wynika to przede wszystkim ze skali koncentracji szeregu sfer 
życia społeczno-gospodarczego, zwłaszcza związanych z gospodarką 
opartą na wiedzy [Jakubowicz i Raczyk 2002].

W prowadzonych dotychczas badaniach naukowych pojęcie kon-
kurencyjności odnoszono zarówno do państw, narodów, regionów 
(NUTS 2), jak i jednostek niższego szczebla administracyjnego (LAU 1, 
LAU 2) [Leśniak 2006]. Bardzo dużo miejsca w literaturze świato-
wej poświęcono problematyce konkurencyjności miast [m.in. Healey 
i Dunham 1994, Church i Reid 1996, Begg 1999, Dziembowska-Ko-
walska i Funck 1999, Lever 1999, Rogerson 1999, Kresl i Singh 1999, 
Van den Berg i Braun 1999, Malecki 2002].

3.2. Defi nicje konkurencyjności

Pojęcie konkurencyjności terytorialnej jest wtórne, a jednocześnie 
nieco szersze niż pojęcie konkurencyjności gospodarki czy konku-
rencyjności przedsiębiorstw. Konkurencyjność terytorialna jest pro-
cesem przebiegającym w przestrzeni, a określa go jej struktura i or-
ganizacja (w tym struktura i organizacja gospodarki danego obszaru), 
gospodarka natomiast traktowana jest punktowo [Leśniak 2006].
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Pojęcie konkurencyjności nie ma jednolitej defi nicji. Wynika to 
z określania tego terminu z punktu widzenia różnorodnych uwarun-
kowań, czynników, efektów itd. Zdaniem Maleckiego [2000] kon-
kurencyjność terytorialna oznacza zdolność lokalnej/regionalnej 
gospodarki i społeczeństwa do zapewnienia wzrostu poziomu życia 
mieszkańców. Z kolei w cyklicznych raportach The Global Compe-
titiveness Report opracowywanych przez World Economic Forum 
pojęcie to jest rozumiane jako zestaw instytucji, polityk i czynników, 
które determinują poziom produktywności danego terytorium [The 
Global Competitiveness… 2010]. Zdaniem Begga [1999] konkuren-
cyjność terytorialna zależy od konkurencyjności fi rm zlokalizowa-
nych na danym obszarze. Bardziej szczegółowy przegląd wybranych 
defi nicji pojęcia konkurencyjności zawarto w tab. 2.

Tabela 2.  Przegląd defi nicji konkurencyjności stosowanych w lite-
raturze

Źródło  Defi nicja

UK Departmen t of 
Trade and Industry 
1995 [za: Budd 
i Hirmis 2004]

Konkurencyjność fi rm oznacza zdolność do pro-
dukowania odpowiednich towarów i usług o do-
brej jakości, w korzystnej cenie, terminowo. 
Oznacza wydajniejsze i skuteczniejsze  od innych 
fi rm zaspokajanie potrzeb klientów.
Konkurencyjność terytorialna  natomiast to po-
ziom, na jakim można, w  warunkach rynkowych, 
wytwarzać wyroby i usługi, które spełniają kryte-
ria rynków międzynarodowych, z jednoczesnym 
utrzymaniem i rozszerzeniem dochodów realnych 
mieszkańców danego terytorium w perspektywie 
długoterminowej.

Industrial 
Competitiveness… 
1996

Stopień, w jakim moż  na, w warunkach wolnego 
rynku i uczciwej konkurencji, prod  ukować dobra 
i usługi spełniające wymogi rynków międzyna-
rodowych, przy jednoczesnym zachowaniu i roz-
szerzaniu rzeczywistych dochodów mieszkańców 
danego obszaru w perspektywie długoterminowej.
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Źródło  Defi nicja

Dunning i in. 1998

Sposób pr owadzenia dyskursu o relatywnej wy-
dajności ekonomicznej w sensie porównawczym. 
Może służyć po mocą przy identyfi kowaniu ob-
szarów, które są zapóźnione, ale nie przy wyja-
śnianiu przyczyn tych zapóźnień.

Porter 1998

Głównym zadaniem jest wyjaśnienie, dlaczego 
fi rmy z siedzibą na danym obszarze są w stanie 
konkurować z sukcesem z zagranicznymi rywa-
lami w poszczególnych dziedzinach gospodarki. 
Konkurowanie międzynarodowe może obejmo-
wać eksport i/lub lokalizację niektórych form 
aktywności fi rmy za granicą. W szczególności 
należy skupić się na wyznacznikach sukcesu mię-
dzynarodowego w wybranych segmentach prze-
mysłu obejmujących kompleksy technologiczne 
i wysoko wykwalifi kowane zasoby ludzkie, które 
oferują możliwość osiągnięcia wysokiego pozio-
mu produktywności i wzrostu wydajności.

Porter za: Bristow 
2005

Regionalny poziom życia (bogactwa) jest określany 
przez wydajność, z jaką używa się zasobów ludz-
kich, kapitałowych i naturalnych. Odpowiednikiem 
defi nicji konkurencyjności jest produktywność.

Stoper 1997

Zdolność regionu do przyciągania i utrzymania 
fi rm o stabilnym lub zwiększającym się udziale 
w rynku w danej działalności, przy jednoczesnym 
zachowaniu lub poprawie standardu życia.

Scott i Lodge 1985

Konkurencyjność narodów odnosi się do zdol-
ności państw do wytwarzania, dystrybucji dóbr 
i świadczenia usług w gospodarce międzynarodo-
wej w konkurencji z dobrami i usługami wypro-
dukowanymi w innych krajach, w sposób, który 
zapewnia rosnący standard życia. Podstawowym 
miernikiem konkurencyjności nie jest przy tym 
dodatni bilans handlowy, dodatni rachunek ob-
rotów bieżących lub zwiększenie zagranicznych 
rezerw walutowych. Miernikiem tym jest poziom
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Źródło  Defi nicja
życia. Bycie konkurencyjnym jako kraj oznacza 
posiadanie zdolności do wykorzystania zasobów 
krajowych, zwłaszcza siły roboczej, w taki spo-
sób, aby uzyskać rosnący poziom dochodów re-
alnych poprzez specjalizację w handlu w ramach 
światowej gospodarki. 

Boltho 1992

Pożądany stopień konkurencyjności międzynaro-
dowej można określić jako poziom realnego kur-
su walutowego, który w powiązaniu z właściwy-
mi krajowymi politykami zapewnia równowagę 
wewnętrzną i (szeroko rozumianą) zewnętrzną.

Thirlwell 1991

Bilans płatniczy determinuje elastyczność do-
chodów i wymusza tempo wzrostu, ale charak-
terystykę podaży dóbr (np. ich zaawansowania 
technicznologicznego, jakości) określa względna 
elastyczność dochodów. Z tego punktu widzenia 
można wyjaśnić wzrost efektywności poszcze-
gólnych narodów poprzez połączenie podejścia 
popytowego i podażowego.

Gordon i Cheshire 
1998

Konkurencja terytorialna może być pojmowana 
jako próby manipulowania niektórymi atrybuta-
mi, które przyczyniają się do poprawy atrakcyjno-
ści danego obszaru dla lokalizacji różnorodnych 
działań, podejmowane przez organy reprezentują-
ce poszczególne obszary i mające na celu zwięk-
szenie ich przewagi lokalizacyjnej.

The Global Competi-
tiveness… 2010

Zestaw instytucji, polityk i czynników, które deter-
minują poziom produktywności danego terytorium.

Malecki 2000
Zdolność lokalnej/regionalnej gospodarki i społe-
czeństwa do zapewnienia wzrostu poziomu życia 
jej mieszkańców.

Gawlikowska-
Hueckel 2002

Suma wyników osiąganych przez przedsiębiorstwa 
zlokalizowane na obszarze regionu (m.in. wysokie 
przychody czynników produkcji, wysoki poziom 
zatrudnienia).
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Źródło  Defi nicja

Gorzelak 2003

Stwarzanie takich warunków fi rmom zlokali-
zowanym na terenie danego regionu, że są one 
w stanie wygrać konkurencję. Oznacza także 
zdolność do wygrania konkurencji z innymi re-
gionami o przyciągnięcie kapitału inwestycyjne-
go (w szczególności związanego z innowacjami).

Klasik 2002
Zdolność do stawiania czoła innym regio-
nom rywalizującym w skali wewnątrzkrajowej 
i międzynarodowej.

Klamut i Passella 
1999

Umiejętność kształtowania struktury gospodar-
czej, która gwarantuje długookresowo efektywny, 
korzystny rozwój zabezpieczający wysoki po-
ziom dochodów realnych.

Cohesion and 
Competitiveness… 
1996, Pietrzyk 2000a

Zdolność do wytwarzania towarów i usług, które 
spełniają wymogi rynków międzynarodowych, 
z równoczesnym utrzymaniem wysokiego i trwa-
łego poziomu dochodów, lub, bardziej ogólnie, 
zdolność do generowania w warunkach konku-
rencji zewnętrznej stosunkowo wysokiego po-
ziomu dochodów i zatrudnienia. Innymi słowy 
dla regionu, któremu zależy na poprawie własnej 
konkurencyjności, ważne jest zapewnienie odpo-
wiedniej ilości i jakości miejsc pracy.

Źródło:  opracowanie na podstawie Budd i Hirmis 2004, Bristow 2004, Szafranek 
2010.

Większość podejść traktuje konkurencyjność jako efekt zewnętrz-
nej presji na działania danej jednostki oraz wynik jej wewnętrznej 
organizacji. Istotną rolę odgrywają przy tym decyzje strategiczne 
podejmowane w odpowiedzi na odczuwaną presję. Analiza zjawiska 
konkurencyjności wymaga często zdefi niowania pojęcia konkurenta. 
Może być ono przy tym rozpatrywane według dwóch zasadniczych 
podejść [Porac i Thomas 1990]:

1) organizacje konkurują ze sobą, gdy posiadają podobne atrybu-
ty technologiczne i mogą wytwarzać podobne dobra;
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2) organizacje konkurują ze sobą, gdy atrybuty ich produktów 
zaspokajają podobne potrzeby klienta i mogą być uznane za 
substytuty.

Z powodu ograniczeń poznawczych obiektywne i jednoznacz-
ne wskazanie, kogo można uznać za konkurenta, jest bardzo trud-
ne. Porac i Thomas [1990] wskazują na konieczność uwzględnienia 
w tej defi nicji uwarunkowań poznawczych w oparciu o taksonomię 
kognitywną.

Z uwagi na bardzo szeroki i niejednoznaczny sposób opisu i wy-
jaśniania pojęcia konkurencyjności w prowadzonych badaniach na-
ukowych konieczne jest każdorazowe doprecyzowanie tego pojęcia. 
W pracy na potrzeby przeprowadzenia badań konkurencyjności ob-
szaru pogranicza przyjęto defi nicję Komisji Europejskiej wskazują-
cej, iż konkurencyjność to zdolność do wytwarzania towarów i usług, 
które spełniają wymogi rynków międzynarodowych, z równocze-
snym utrzymaniem wysokiego i trwałego poziomu dochodów, lub 
bardziej ogólnie – zdolność do generowania w warunkach konkuren-
cji zewnętrznej stosunkowo wysokiego poziomu dochodów i zatrud-
nienia [Cohesion and Competitiveness… 1996]. Defi nicja ta wydaje 
się najbardziej pojemna, dodatkowo łączy w sobie podejście naukowe 
z aplikacyjnym, ponieważ jest stosowana w polityce regionalnej UE.

3.3. Czynniki konkurencyjności terytorialnej

Istotnym elementem dyskusji związanej z konkurencyjnością 
terytorialną było poszukiwanie najważniejszych jej uwarunkowań. 
Należy przy tym zauważyć, iż w oparciu o przeprowadzone badania 
naukowe wskazywano bardzo wiele odmiennych czynników, którym 
przypisywano kluczową rolę w określaniu poziomu rozwoju konku-
rencyjności. Należą do nich m.in. (na podstawie szczegółowych ana-
liz empirycznych i teoretycznych):

– pojemność organizacyjna, czyli organizacja administracji, 
strategiczne sieci publiczno-prywatne, przywództwo, wizja 
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i strategia, wsparcie polityczne, poparcie społeczne i zestaw 
przestrzennych uwarunkowań, które indukują strony do współ-
pracy [Van den Berg i Braun 1999],

– atrakcyjny klimat podatkowy i regulacyjny, współpraca we-
wnętrzna układu władz, sieci powiązań publiczno-prywatnych, 
jakość edukacji i szkoleń [Fry 1995],

– „gęstość instytucjonalna”, czyli zespół silnych, zdolnych do 
osiągnięcia sukcesu i mocno oddziaływujących na fi rmy insty-
tucji (formalnych i nieformalnych) [Amin i Thrift za: Bristow 
2005],

– jakość zarządzania regionalnego, m.in. poprzez możliwość 
transferu czynników sukcesu do regionów mniej konkurencyj-
nych [Gardiner za: Bristow 2005],

– warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, głównie 
stwarzane przez uwarunkowania polityczne i instytucjonalne 
[Sim i in. 2003],

– poziom zaopatrzenia w usługi biznesowe (centra technolo-
giczne, telekomunikacja, profesjonalne systemy zarządzania, 
foresight naukowy i technologiczny, sieci informacji, usługi 
umożliwiające wejście na rynki międzynarodowe) [Cooke 
1996],

– aktywność kulturalna [Dziembowska-Kowalska i Funck 1999],
– stawki podatków lokalnych [Buettner 2001],
– jakość życia [Rogerson 1999],
– korzystny klimat dla ludzi kreatywnych [Florida 2000],
– regionalny system produkcji i regulacji, obejmujący z jednej 

strony regionalne i zewnętrzne przedsiębiorstwa, z drugiej na-
tomiast ekonomiczne i społeczne wzorce komunikacji, struk-
tury organizacyjne przemysłu oraz polityczne mechanizmy 
koordynacyjne [Krätke 1996],

– usługi sektora otoczenia biznesu [Martinelli 1991],
– uwarunkowania strukturalne (m.in. polityka krajowa i efek-

tywność krajowej gospodarki), cechy fi rm (m.in. rozwój sek-
tora MSP, siła decyzyjna zlokalizowanych przedsiębiorstw), 
środowisko biznesowe (m.in. wielkość, jakość i koszty 
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czynników produkcji, środowisko społeczne i spójność spo-
łeczna), zdolność do innowacyjności i uczenia się (m.in. do-
stęp do sieci informacji, szkoły wyższe i jednostki B+R) 
[Begg 1999],

– rozwój gospodarki opartej na wiedzy [Huggins i in. 2008, Czyż 
2010],

– zasoby wiedzy, klasa kreatywna [Bontje i Musterd 2009],
– kompleks interakcji pomiędzy czynnikami wejścia (wydatki 

na B+R, przedsiębiorczość, udział fi rm sektora GOW, ludność 
według funkcjonalnych grup wieku), wyjścia (m.in. wartość 
dodana na mieszkańca, eksport, import, stopa zatrudnienia, 
produktywność) i rezultatu (m.in. pensje, stopa bezrobocia) 
[Huggins i Thompson 2010],

– rozwój zależny od ścieżki (path dependency): określona tra-
jektoria rozwoju wpływa na kompetencje o charakterze klu-
czowym, które determinują charakter produkcji, rozwój nauki 
i powstawanie innowacji [Boschma 2004],

– połączone czynniki przewagi konkurencyjnej fi rm oraz bilansu 
płatniczego danego obszaru wynikające z przewag kompara-
tywnych [Budd i Hirmis 2004].

Czynniki konkurencyjności terytorialnej były przy tym przedmio-
tem wielu klasyfi kacji. Kresl [1995] podzielił czynniki konkurencyj-
ności na dwa rodzaje: gospodarcze i strategiczne. Gospodarcze uwa-
runkowania obejmują czynniki produkcji, infrastruktury, lokalizację 
fi rm i obiektów komunalnych. Strategiczne z kolei to skuteczność 
rządzenia, strategie rozwoju, rozwój partnerstwa publiczno-pry-
watnego i elastyczność instytucjonalna. Wśród innych sposobów 
podziału czynników konkurencyjności terytorialnej można wymie-
nić m.in.: endo- i egzogeniczne [Hryniewicz 2000], twarde i mięk-
kie [Grabow i in. 1995], pierwotne i wtórne [Gawlikowska-Hueckel 
i Umiński 2000].

Od 2005 r. Światowe Forum Ekonomiczne na podstawie cząst-
kowych wskaźników konkurencyjności wyznacza światowy wskaź-
nik konkurencyjności (Global Competitiveness Index – GCI) jako 
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najbardziej syntetyczny wskaźnik pomiaru tego zjawiska na pozio-
mie krajowym, uwzględniający uwarunkowania mikro- i makroeko-
nomiczne poszczególnych państw. Opiera się przy tym na dwunastu 
elementach ułożonych w trzy grupy [The Global Competitiveness… 
2010]:

– podstawowe czynniki rozwoju: układ instytucjonalny, po-
ziom rozwoju infrastruktury, środowisko makroekonomicz-
ne, zdrowie, opieka zdrowotna i edukacja na poziomie pod-
stawowym,

– czynniki efektywności ekonomicznej: edukacja na poziomie 
wyższym i szkolenia, efektywność funkcjonowania rynku, 
efektywność rynku pracy, rozwój rynku fi nansowego, przygo-
towanie technologiczne, wielkość rynku,

– czynniki innowacyjności: doświadczenie sektora biznesu, in-
nowacyjność.

W ostatnich latach w debacie na temat konkurencyjności regio-
nów obserwować można przesunięcie punktu ciężkości z tradycyj-
nych „twardych” czynników rozwoju (m.in. korzyści aglomeracji, 
renta gruntowa, dostępność infrastruktury biurowej, infrastruktura 
techniczna, lokalne i krajowe systemy podatkowe) w kierunku wzro-
stu znaczenia czynników „miękkich” (m.in. warunki życia, estetyka 
i życie kulturalne, tolerancja dla alternatywnych stylów życia i róż-
norodności etnicznej, atrakcyjność dla turystów) [Bontje i Musterd 
2009].

Kompleksowego przeglądu uwarunkowań konkurencyjności tery-
torialnej dokonała m.in. Leśniak [2006], Szafranek [2010]. Leśniak 
[2006] wyróżniła czternaście zasadniczych grup czynników kon-
kurencyjności, odpowiadających poszczególnym problemom sfery 
społeczno-gospodarczej [tab. 3]. Jak zauważyła Szafranek [2010], 
w analizie konkurencyjności ważna jest przy tym nie liczba stoso-
wanych zmiennych, ale uwzględnienie możliwie szerokiego zakresu 
tematycznego.
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Tabela 3. Czynniki konkurencyjności terytorialnej

Lp. Rodzaje 
czynników Przykłady

1 Renta 
położenia

położenie w pobliżu międzynarodowych szlaków 
komunikacyjnych (TINA, TEN)
centralne położenie (dobra dostępność 
komunikacyjna)
położenie przygraniczne

2 Czynniki 
ekonomiczne

zróżnicowana struktura sektorowa gospodarki
stopień powiązań zewnętrznych i wewnętrznych 
przedsiębiorstw
wysoki udział działalności usługowej w struktu-
rze przedsiębiorstw
rozwój przedsiębiorczości (głównie MSP), w tym 
z kapitałem zagranicznym
sytuacja na rynku pracy

3 Czynniki 
demografi czne

struktura według płci i wieku
przyrost ludności w regionie, powiecie, gminie

4 Kapitał ludzki

wykwalifi kowana i wykształcona siła robocza
skłonność do kształcenia ustawicznego (lifelong 
learning)
wiedza i umiejętności ludzi

5 Kapitał 
społeczny

skłonność ludności do zrzeszania się w różnego 
typu organizacjach
uczestnictwo bezpośrednie w podejmowaniu 
decyzji wyborczych w państwie
poczucie więzi i tożsamości regionalnej oraz 
lokalnej

6 Innowacyjność

obecność instytucji B&R, jednostek szkolnictwa 
wyższego
zdolność do wytwarzania i absorpcji innowacji
powiązania aktorów w regionie (learning region)
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Lp. Rodzaje 
czynników Przykłady

7

Jakość otocze-
nia (środowi-
ska) i rozwój 
turystyki

zróżnicowanie krajobrazu
dobra jakość powietrza, wód, gleby
bogactwo lasów, obecność miejsc przyrody 
chronionej
obecność infrastruktury turystycznej o wysokim 
standardzie i jej wykorzystanie

8 Czynniki 
kulturowe kultywowanie tradycji, zwyczajów, wierzeń

9 Otoczenie 
biznesu

obecność instytucji otoczenia biznesu (sekcja J i K)
organizacja targów, zwłaszcza międzynarodowych

10 Infrastruktura 
techniczna

rozbudowa i dywersyfi kacja sieci transportu 
(transport multimodalny: autostrady, koleje, rzeki, 
lotniska) i telekomunikacji
zainwestowanie w infrastrukturę „środowiskową” 
(wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków 
z uzdatnianiem wody)

11 Infrastruktura 
społeczna

sprawny system edukacji, sprawna sieć usługowa 
z zakresu ochrony zdrowia

12
Działalność 
samorządu 
lokalnego

skłonność do zrzeszania się w związkach celo-
wych, stowarzyszeniach (także transgranicznych)
współpraca w ramach miast, gmin, regionów 
partnerskich
wpływ na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, 
marketing terytorialny
dostępność instytucji publicznych
silne przywództwo

13 Sytuacja 
w kraju

ogólna kondycja gospodarcza i społeczna, klimat 
polityczny
przyjęty model polityki regionalnej (fi nansowa-
nie) i polityk sektorowych
sytuacja fi nansów państwa
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Lp. Rodzaje 
czynników Przykłady

14 Czynniki mię-
dzynarodowe

zobowiązania państwa wynikające z umów i przy-
należności do organizacji międzynarodowych
możliwość korzystania z funduszy zagranicznych 
(np. UE)
internacjonalizacja gospodarki

Źródło: Leśniak 2006.

3.4. Krytyka koncepcji konkurencyjności 
terytorialnej

Odnoszenie zjawiska konkurencyjności do układów przestrzen-
nych stanowi przedmiot szerokiej dyskusji i sporów, przede wszyst-
kim na gruncie literatury naukowej. Koncentracja problematyki kon-
kurencyjności na terytorialnym wymiarze wydaje się zdaniem Kitson 
i in. [2004] wysoce problematyczna. O ile bowiem koncepcja kon-
kurencyjności jest zasadna dla poziomu pojedynczego przedsiębior-
stwa, o tyle dla poziomu regionów czy krajów już nie. Handel mię-
dzynarodowy nie jest bowiem grą o sumie zerowej, a teoria przewagi 
komparatywnej wskazuje, iż specjalizacja w produkcji dóbr i usług 
może przynosić poszczególnym obszarom korzyści nawet w sytua-
cji, gdy w wymiarze absolutnym nie posiadają one przewagi konku-
rencyjnej. Dodatkowo bardzo duże problemy wiążą się z pomiarem 
konkurencyjności i jednoznaczną interpretacją wyników uzyskanych 
badań.

Jak wskazuje Boschma [2004], zasadniczy problem związany 
z konkurencyjnością terytorialną wynika z faktu, iż obszary (regiony), 
w przeciwieństwie do fi rm, nie mogą wejść ani wyjść z danego rynku. 
Nie mogą również zaprzestać działalności (np. w wyniku bankruc-
twa). Jego zdaniem o konkurencyjności terytorialnej można mówić 
wtedy, gdy aktorzy są zakorzenieni w kontekście terytorialnym, który 
w znacznym stopniu determinuje ich środowisko działania i stopień 
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efektywności. W sytuacji braku takich związków stosowanie tego po-
jęcia jest wysoce dyskusyjne.

Z kolei Budd i Hirmis [2004] zauważają, iż konkurencyjność tery-
torialna jest rezultatem, a nie podstawą efektywności ekonomicznej 
mierzonej przy pomocy bardzo różnorodnych wskaźników. Nie moż-
na bowiem powiedzieć, iż regiony – jak podmioty gospodarcze – są 
zaangażowane w proces konkurencji wszechstronnie i bezpośrednio.

Zasadniczą krytykę pojęcia konkurencyjności terytorialnej prze-
prowadził również Krugman [1994, 1996]. Jego zdaniem kluczową 
kwestią wynikającą z tej koncepcji jest konieczność udzielenia odpo-
wiedzi na pytanie, co w praktyce oznacza istnienie konkurencyjności 
krajów. Powinna ona powodować, iż naród, który przegrywa rywa-
lizację z innymi pod względem produktywności lub pod względem 
technologicznym, winien stanąć wobec takiego samego kryzysu jak 
fi rma, która nie może dostosować swoich kosztów wytwarzania do 
kosztów innych jednostek [Krugman 1996]. Państwa nie konkuru-
ją, ponieważ nie zachowują się jak fi rmy konkurujące na globalnym 
rynku. Stąd wszelkie rankingi i porównania konkurencyjności są po-
zbawione sensu w odniesieniu do gospodarek narodowych [Krugman 
1994]. Nie można mówić o konkurencyjności państw, ponieważ do-
brobyt krajów jest określany przez ich całkowity poziom produktyw-
ności, a nie przez międzynarodowe rankingi [Kohler 2006].

Istotnym problemem wiążącym się z omawianym zagadnieniem 
jest to, iż jakkolwiek czynniki konkurencyjności fi rm są stosunko-
wo proste do identyfi kacji, ponieważ wyznacza je ich rentowność, to 
w odniesieniu do miejsc znaczenie poszczególnych czynników po-
zostaje niejasne [Malecki 2002]. Jak zauważa Gardiner i in. [2004], 
nie zostało przy tym dotychczas określone do końca, jak właściwie 
należy rozumieć konkurencyjność regionów, miast czy miejscowości. 
W jakim sensie mogą one konkurować i w jaki sposób należy mierzyć 
to zjawisko? Jakie wreszcie są powiązania między konkurencyjno-
ścią a dobrobytem gospodarczym? Pomimo bardzo bogatej literatury, 
przedmiotu pytania te są wciąż otwarte [Gardiner i in. 2004].

Zdaniem Bristowa [2005] jakkolwiek konkurencyjność regional-
na jest szalenie ważnym i bardzo często podnoszonym problemem 
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kształtującym politykę rozwoju gospodarczego, to jednak dotychcza-
sowy dyskurs na ten temat cechuje chaos. Samo pojęcie bywa defi -
niowane na różne sposoby, czasami z punktu widzenia mikro cza-
sami makroekonomicznych przesłanek. W efekcie nie jest do końca 
jasne, kiedy może być osiągnięta pełna konkurencyjność. Ponadto 
towarzyszy temu słabo rozwinięte podłoże konceptualne wskazujące 
jednoznacznie, w jaki sposób regiony konkurują ze sobą, prosperują 
i rozwijają się pod względem gospodarczym oraz na ile możne je 
utożsamiać z pojedynczą fi rmą.

W efekcie – zdaniem Smita [2010] – konkurencyjność jest jednym 
z najbardziej nadużywanych i jednocześnie niezrozumianych pojęć 
w literaturze popularnej i naukowej. Nie ma zgody co do tego, jak 
wyjaśniać, mierzyć i przewidywać międzynarodową konkurencyj-
ność krajów i czy w ogóle jest to możliwe w obiektywny sposób. 
Można przy tym zauważyć, iż nie przeszkadza to jednocześnie w bar-
dzo szerokim jej stosowaniu, przede wszystkim w kreowanej polityce 
rozwoju poszczególnych układów terytorialnych.

Wydaje się, iż w warunkach globalizacji stosownie porównań 
i tworzenie rankingów efektywności ekonomicznej poszczególnych 
obszarów jest zjawiskiem nieuchronnym. Porównania takie mogą 
służyć pożytecznym celom, związanym np. z reorientacją polityki re-
gionalnej. Jednakże pozbawione uzasadnienia wydaje się traktowanie 
regionów jako uczestników wyścigu, w którym są tylko zwycięzcy 
i przegrani [Kitson i in. 2004].

3.5. Konkurencyjność podmiotów gospodarczych

Zagadnieniem silnie związanym z konkurencyjnością terytorial-
ną jest konkurencyjność podmiotów gospodarczych (fi rm). Zdaniem 
Gorzelaka i Jałowieckiego [2000] warunki, jakie układy terytorial-
ne stwarzają dla prowadzenia działalności gospodarczej, są istotnym 
czynnikiem określającym konkurencyjność fi rm. Warunki nieko-
rzystne prowadzą albo do upadku fi rmy, albo też do jej relokacji do 
miejsc o lepszych warunkach lokalizacji. W niektórych wypadkach 
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konkurencyjność fi rm może być niezależna od konkurencyjności re-
gionu (np. w odniesieniu do korporacji transnarodowych) [Bristow 
2005]. Dicken i Malmberg [2001] zwrócili uwagę na bardzo dużą 
złożoność relacji między fi rmami i terytorium, na obszarze którego 
one działają. Wskazali również, iż wzajemne relacje między fi rmami 
i terytoriami są generalnie jak dotychczas słabo wyjaśnione.

Koncepcja konkurencyjności w odniesieniu do fi rm obejmuje dwa 
zasadnicze aspekty [O’Farrell i in. 1992]: wydajność (osiąganie wy-
znaczonych celów po możliwie najniższych kosztach) oraz efektyw-
ność (zdolność do określenia właściwych celów). Obiektywny po-
miar konkurencyjności dotyczyć powinien z jednej strony potencjału 
konkurencyjnego (wskaźniki konkurencyjności kosztowej, cenowej, 
produktywności, wskaźniki technologiczne), z drugiej natomiast wy-
dajności (wskaźniki udziału eksportu, zależności eksportowej, dyna-
miki eksportu oraz rentowności). Wyniki badań przeprowadzonych 
w fi rmach działających na obszarze Szkocji i Wielkiej Brytanii su-
gerują, iż kluczowe czynniki konkurencyjności fi rm mają charakter 
przestrzennie zlokalizowany i dotyczą przede wszystkim uwarunko-
wań lokalnych (poziom konkurencji, lokalny popyt, zróżnicowanie 
i zakres potrzeb klientów, presja ukierunkowana na jakość i efektyw-
ność wykorzystania zasobów). Najważniejsza przy tym wydaje się 
być siła lokalnej oraz regionalnej konkurencji [O’Farrell i in. 1992].

Stan konkurencji pomiędzy fi rmami zależy od pięciu podstawo-
wych sił konkurencyjnych [ryc. 3; Porter 1992]:

– groźby wejścia nowych graczy na rynek, zależnej przede 
wszystkim od barier wejścia,

– możliwości substytucji wytwarzanych dóbr i usług,
– siły przetargowej klientów, wymuszającej zmiany jakościowe, 

zakresu obsługi oraz cen,
– siły przetargowej dostawców dóbr i usług oraz osób świadczą-

cych pracę,
– stanu rywalizacji obecnych konkurentów.

Siły te odzwierciedlają fakt, że konkurencja w danym sekto-
rze jest czymś więcej niż tylko relacjami między dotychczasowymi 
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uczestnikami gry. Celem strategii konkurencji jednostki gospodarczej 
w danym sektorze jest wyszukanie takiej pozycji, w której przedsię-
biorstwo najlepiej może się bronić przed tymi siłami albo spożytko-
wać je na własną korzyść.

Rycina 3.  Uwarunkowania konkurencji w odniesieniu do podmiotów 
gospodarczych

Potencjalni konkurenci

Konkurenci w sektorze
– 

przetargowa
dostawców

przetargowa

Źródło: Porter 1992.

W ujęciu Turoka [2004] konkurencyjność podmiotów gospodarczych 
obejmuje trzy najważniejsze determinanty rozwoju gospodarczego:

– zdolność lokalnych fi rm do sprzedaży swoich produktów na 
rynkach zewnętrznych (handel),

– wartość tych produktów i efektywność, z jaką są one produko-
wane (produktywność),

– wykorzystanie lokalnych zasobów ludzkich, kapitałowych 
i naturalnych (np. zatrudnienie).

Korzyści z konkurencji pomiędzy fi rmami wiążą się więc z dwo-
ma aspektami. Przede wszystkim uruchamia ona mechanizm selekcji 
jednostek nieefektywnych na rzecz nowych podmiotów, wprowadza-
jących nowe produkty i techniki ich wytwarzania. Ponadto zapewnia 
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silne bodźce zachęcające istniejące fi rmy do zmian wewnętrznych 
[Turok 2004].

Lindahl i Beyers [1999] podkreślają, iż fi rmy reagują na warunki 
panujące w ich otoczeniu poprzez modyfi kację własnych kompeten-
cji (wewnętrznych możliwości rozwoju oraz powiązań z dostawcami 
i kooperantami) oraz sposobów kształtowania relacji z konkurentami. 
Składniki te są ściśle ze sobą powiązane i ostatecznie determinują 
poziom konkurencyjności danej jednostki. Strategia konkurencji fi rm 
jest wi ęc kombinacją celów, do których zmierzają, i środków, za po-
mocą których starają się do nich dojść. Podstawowe strategie kon-
kurencji przedsiębiorstw zależą więc od czynników zróżnicowania 
kosztów oraz zakresu rynku docelowego. Na tej podstawie można 
wydzielić następujące rodzaje strategii fi rm [ryc. 4; Porter 1980]:

1) strategia przywództwa kosztowego – stwarza najszersze możli-
wości rywalizacji, umożliwia bowiem zarówno konkurowanie 
ceną, jak i podwyższanie jakości bez konieczności odpowied-
niego podnoszenia ceny; jej realizacja jest możliwa za pomocą 
trzech głównych sposobów:
a) wysokiej rotacji aktywów,
b) niskich bezpośrednich i pośrednich kosztów operacyjnych,
c) kontroli łańcucha zamówień w celu zapewnienia niskich 

kosztów;
2) strategia zróżnicowania – zorientowana jest na unikalność ofe-

rowanych dóbr i usług (np. poprzez ich jakość); strategia zróż-
nicowania ma zastosowanie, gdy rynek jest konkurencyjny 
i nasycony, klienci mają bardzo specyfi czne potrzeby, a fi rma 
ma unikalne zasoby i możliwości, dzięki którym może zaspo-
koić te potrzeby w taki sposób, że są trudne do skopiowania;

3) strategia koncentracji – skupia się na zajęciu poszczególnych 
nisz rynkowych.

Źródłem przewagi konkurencyjnej jest dobra znajomość tego 
rynku oraz indywidualnych potrzeb klientów, co prowadzi często do 
uzyskania pozycji dominującej. Często towarzyszy temu budowanie 
silnej lojalności klientów.
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Rycina 4. Strategie konkurencji podmiotów gospodarczych

Źródło: Porter 1980.

Konkurencja między przedsiębiorstwami zależy od ich wiel-
kości i rodzaju działalności, przy czym między fi rmami podobnej 
wielkości oraz o podobnym profi lu działania jest z reguły większa 
[Gomes-Casseres 1997].

Barnett [1997] zauważa, iż w odniesieniu do fi rm należy roz-
graniczyć dwa rozumienia pojęcia konkurencyjności. W pierw-
szym oznacza ono indywidualne zdolności do generowania zy-
sków i przetrwania. W drugim natomiast wiąże się z generowaniem 
silnej presji konkurencyjnej odczuwalnej przez inne organizacje 
(zdolność do ograniczenia szans przetrwania innym jednostkom). 
Relacje między indywidualną zdolnością do przetrwania a wywie-
raniem presji są przy tym często pochodną wielkości fi rm – więk-
szą zdolność do przetrwania wykazują duże fi rmy, nawet w sytua-
cji, gdy w porównaniu do fi rm małych cechują się znacznie niższą 
konkurencyjnością.

Z kolei zdaniem Boschmy [2004] konkurencyjność fi rm zależy za-
równo od zasobów wewnątrzorganizacyjnych (zawartych np. w pro-
cedurach i kompetencjach), jak i zewnętrznych (np. komplementarne 
źródła wiedzy i kapitał relacyjny). Przy tym nie wystarcza swobodny 
dostęp do zasobów zewnętrznych. Efektywny transfer wiedzy wy-
maga zdolności do identyfi kacji i umiejętności jej wykorzystania. 
Ponadto potrzebuje efektywnych mechanizmów koordynacji proce-
su jej wymiany pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Przekazanie 
wiedzy ukrytej zależy przede wszystkim od siły i stabilności wzajem-
nych relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu.
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Dotychczasowe badania konkurencyjności fi rm nie budzą tak wie-
lu kontrowersji jak badania konkurencyjności terytorialnej. Zasadni-
czym przedmiotem dyskusji jest znaczenie poszczególnych czyn-
ników determinujących konkurencyjność oraz skuteczność działań 
zmierzających do ich modyfi kacji.

3.6. Relacje współpracy i konkurencji

Dotychczasowe badania zależności pomiędzy relacjami współpra-
cy i konkurencji prowadzone były przede wszystkim w odniesieniu 
do podmiotów gospodarczych. Stąd w znacznej mierze uwzględniają 
one kontekst fi rm. Jakkolwiek mechanizmy relacji współpracy i kon-
kurencji między układami terytorialnymi są generalnie podobne, to 
jednak należy mieć na uwadze ich specyfi kę wynikającą z uwarunko-
wań formalnoprawnych oraz odmiennych obiektywnych możliwości 
i zakresu współpracy oraz konkurencji.

Istotnym problemem dotyczącym badań relacji między fi rmami 
jest fakt, iż jakkolwiek dotychczasowy dorobek teoretyczny i empi-
ryczny w tym zakresie jest bardzo duży, to jednocześnie towarzy-
szy temu chaos pojęciowy i metodologiczny [Oliver i Ebers 1998]. 
Utrudnia to dokonanie jednoznacznej syntezy tych badań oraz obiek-
tywne przeprowadzenie porównań i oceny ich wyników. W efekcie 
również dyskurs związany z relacjami współpracy i konkurencji jed-
nostek terytorialnych staje wobec podobnych problemów.

Przeważająca część badań z zakresu relacji pomiędzy fi rmami pro-
wadzona jest z dwóch głównych perspektyw [Sobrero i Schrader 1998]:

– strategicznych właściwości i korzyści ekonomicznych wynika-
jących z rozwoju relacji z punktu widzenia fi rm, przemysłu czy 
większych społeczności,

– roli kapitału społecznego, zaufania oraz powtarzalności inte-
rakcji.

W badaniach przestrzennych relacji biznesowych, jak wska-
zuje Alvarado i Granados [2009], dominują podejścia związane 
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z klastrami i dystryktami przemysłowymi. Większość prac dotyczą-
ca międzynarodowych powiązań gospodarczych obejmuje przy tym 
fi rmy międzynarodowe, ich asymetryczne stosunki z oddziałami, re-
lacje z klientami i dostawcami działającymi w innych regionach. Naj-
ważniejszą rolę w wyjaśnianiu polityki współpracy odgrywają teorie 
sieciowe [Church i Reid 1996].

Pod względem teoretycznym układy związane współpracą stano-
wią wyzwanie badawcze, ponieważ [Stępień 2010]:

– są oparte o transakcje hybrydowe, stanowią bowiem skompli-
kowane połączenie transakcji rynkowych i hierarchicznych, 
przy czym udział obu tych składowych jest bardzo zmienny, 
w zależności od indywidualnych okoliczności,

– wymagają wzajemnego zaufania, dyfuzji informacji i wiedzy 
oraz niskiego stopnia formalizacji, w efekcie czego są trudne 
do modelowania i operacjonalizacji,

– z racji swej skomplikowanej natury są zagadnieniem multidy-
scyplinarnym.

Na istotną okoliczność związaną z relacjami współpracy i konku-
rencji jednostek terytorialnych oraz fi rm wskazuje przy tym Szafranek 
[2010]. Celem konkurencyjności regionów nie jest bowiem pokonanie 
rywali, ale poprawa własnego potencjału wewnętrznego. Stąd regiony 
mogą pełnić jednocześnie rolę konkurentów oraz sprzymierzeńców 
potencjalnie częściej niż podmioty gospodarcze. Ponadto z uwagi 
na fakt, iż układy terytorialne działają na nieco innych zasadach niż 
fi rmy, wejście w relacje współpracy czy konkurencji może nie wy-
nikać z wymogów rynku, ale subiektywnej i autonomicznej decyzji 
(np. o charakterze politycznym czy wynikającej z presji społecznej). 
Dlatego też badanie wzajemnych relacji jednostek terytorialnych nie-
sie ze sobą znacznie więcej niepewności odnośnie do rzeczywistych 
motywów określonych zachowań. Z kolei w ujęciu Szmigiel [2008] 
relacje konkurencji stanowią pierwszy etap rozwoju relacji transgra-
nicznych. Wraz z rozwojem wzajemnych powiązań przeważają relacje 
współpracy. Wydaje się jednak, iż w realnych warunkach obserwowa-
ne jest raczej współwystępowanie obu relacji, a nie ich rozłączność.
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Poziom współpracy terytorialnej wspierającej wzajemną konku-
rencyjność zależy przy tym od wielu czynników. Wyniki przeprowa-
dzonego przez Hawkinsa [2010] badania porozumień o współpracy 
gospodarczej między samorządami w USA sugerują, iż kluczową rolę 
odgrywają w tym wypadku ich zasoby endogeniczne. Przede wszyst-
kim wzajemny poziom zaufania, częste komunikowanie się pomię-
dzy partnerami, spójność sieci powiązań, pozycja danej jednostki 
w ramach sieci relacji, forma instytucjonalna partnerów.

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na inten-
sywność relacji współpracy i konkurencji jest globalizacja gospodar-
ki, w tym upowszechnianie się w skali świata znaczenia zasadniczych 
czynników lokalizacyjnych. W warunkach, gdy rynki międzynarodo-
we są otwarte i kiedy znajomość najnowszych technologii wytwarza-
nia oraz nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych staje się dostępna 
na całym świecie, fi rmy w obszarach o niskich kosztach wytwarza-
nia stają się bardziej konkurencyjne. W konsekwencji fi rmy działa-
jące na obszarach o wysokich kosztach zmuszone są przeciwdziałać 
upowszechnianiu się najważniejszych zasobów wiedzy, względnie 
powinny powinny być zdolne do tworzenia, nabywania, gromadze-
nia i wykorzystywania wiedzy skodyfi kowanej trochę szybciej niż 
ich konkurenci. W konsekwencji znaczna część fi rm uczy się ści-
słej współpracy z dostawcami, klientami i konkurentami [Maskell 
i Malmberg 1999]. Procesy tworzenia i wykorzystywania wiedzy są 
przy tym silnie uzależnione przede wszystkim od konkretnych lokal-
nych możliwości, takich jak zasoby instytucji, struktur społecznych 
i kulturowych [Maskell i Malmberg 1999]. W efekcie to lokalne, a nie 
regionalne zasoby odgrywają najważniejszą rolę w procesach roz-
woju ekonomicznego oraz tworzenia powiązań pomiędzy równymi 
aktorami. Współpraca i wspólne uczenie się są przy tym kluczowe 
dla procesu budowy relacji sieciowych mających na celu poprawę 
innowacyjności i konkurencyjności fi rm i regionów [Asheim 2011].

Powiązania pomiędzy fi rmami zlokalizowanymi na określonym 
terytorium mogą mieć bardzo różnorodny charakter. Z funkcjonalne-
go punktu widzenia obejmują one transakcje (łączące klientów i do-
stawców), konkurencję (dotycząca jednostek wytwarzających ten sam 
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produkt lub rynku czynników produkcji), współpracę technologiczną 
(udział we wspólnych projektach badawczo-rozwojowych lub soju-
sze strategiczne), transfer wiedzy (przepływ wiedzy pomiędzy fi rma-
mi z lub bez intencji obu stron). Z kolei z punktu widzenia terytorium 
wynikają one z bliskości geografi cznej (skutkującej wzajemnym „mo-
nitoringiem” oraz wchodzeniem w interakcje w działaniach na lokal-
nym rynku pracy oraz w odniesieniu do władz lokalnych) oraz wspól-
nych instytucjonalno-organizacyjnych ram działania (m.in. wspólne 
środowisko lokalne obejmujące formalne i nieformalne zasady postę-
powania, „klimat biznesu”) [Dicken i Malmberg 2001].

Jak podkreśla Maskell i Lorenzen [2004], istotnym motywem na-
wiązywania współpracy przez podmioty gospodarcze oraz instytucje 
jest dążenie do ograniczenia kosztów transakcyjnych. Firmy działają-
ce na określonym rynku mają tendencję do swobodnego kształtowa-
nia warunków transakcji, w tym wyboru dowolnych partnerów, z któ-
rymi wchodzą w relacje oparte o zakup/sprzedaż lub konkurencję. 
Jednakże, w wielu wypadkach, osiągają one korzyści, jeżeli całość 
lub część tych transakcji będzie miała charakter powtarzalny (np. ten 
sam partner, te same warunki). Istnieją przy tym dwie zasadnicze 
strategie postępowania:

– rozwoju sieci powiązań, gdy grupa klientów, dostawców i pro-
duktów jest dość stabilna,

– rozwoju klastrów w sytuacji braku stabilności.

Rozwój sieci współpracy możliwy jest przede wszystkim wtedy, 
gdy pozwoli obniżyć koszty transakcyjne do poziomu, w którym 
korzyści przewyższają koszty jej utworzenia i pozwalają na transfer 
wiedzy i zwiększenie efektywności. Jeśli to się powiedzie, wzajemne 
relacje nasilają się i pozwalają na poszerzanie sieci powiązań. Jed-
nym z najważniejszych efektów tworzenia sieci jest budowa zaufa-
nia, co pozwala znacząco ograniczyć ryzyko transakcyjne [Maskell 
i Lorenzen 2004].

Na bardzo istotną zależność związaną z kształtowaniem rela-
cji wskazuje praca Parkera [2000]. Firmy uzależnione od bardzo 
zmiennych warunków działania, w tym w szczególności zmian 
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technologicznych, oraz zmuszone sprostać dużej różnorodności pro-
duktów na rynku są szczególnie otwarte na zachowania współpracy. 
W tym kontekście rozwój współpracy jest nie tylko kwestią wyboru 
określonej strategii działania, ale nieodzownym elementem rozwoju 
gospodarki opartej na wiedzy.

Relacje pomiędzy fi rmami są uzależnione również od czynnika 
odległości. Badania Bengtssona i Kocka [2000] wskazują, iż fi rmy 
połączone wspólnymi zależnościami, działające w większej odległo-
ści od nabywców, przejawiają większe zainteresowanie współpracą, 
podczas gdy fi rmy zlokalizowane bliżej klientów mają tendencję do 
intensywnej rywalizacji. Również w odniesieniu do jednostek tery-
torialnych najsilniejsza konkurencja o inwestorów prywatnych jest 
obserwowana często pomiędzy jednostkami sąsiadującymi [Goetz 
i Kayser, za: Hawkins 2010].

Polenske [2004] do charakterystyki rozwoju regionów w drodze 
poprawy funkcjonowania mechanizmów konkurencji, współdziałania 
oraz współpracy zaproponowała model 3C (competition, co-opera-
tion, collaboration). W podejściu tym wprowadza dodatkowo poję-
cie współdziałania (collaboration), defi niowanego jako bezpośredni 
udział dwóch lub większej liczby podmiotów w projektowaniu, pro-
dukcji lub wprowadzaniu do obrotu określonego produktu. Relacje 
między podmiotami mają w tym wypadku charakter wewnętrzny 
i pionowy, czasami obejmują oddziały w tej samej fi rmie lub w ramach 
łańcucha dostaw. Z kolei współpraca (co-operation) to porozumienie 
dwóch lub większej liczby podmiotów (formalne lub nieformalne) od-
nośnie do udostępniania informacji, wsparcia menedżerskiego, szko-
leń, dostarczania kapitału lub przekazywania informacji rynkowej. 
Relacje wśród tych podmiotów są zazwyczaj zewnętrzne i poziome.

Tworzenie relacji pomiędzy fi rmami zależy od zaufania oraz ich 
wzajemnej bliskości, która może mieć wymiar:

– fi zyczny (geografi czny),
– organizacyjny – interakcja, wspólne praktyki w miejscu pracy, 

szkolenia,
– kulturalny – wspólny język, komunikacja, zwyczaje, konwen-

cje, normy społeczne,



87

3.6. Relacje współpracy i konkurencji

– czasowy,
– technologiczny,
– elektroniczny – forma i intensywność elektronicznej komunikacji.

Relacje pomiędzy konkurencją, współdziałaniem oraz współpra-
cą nie są stałe i mogą się zmieniać zależnie od sektora gospodarki, 
w czasie, przestrzeni i zależności od typów podmiotów gospodar-
czych. Jeśli fi rma zobowiązuje się do współpracy lub współdziałania, 
czerpie wewnętrzne lub zewnętrzne korzyści prowadzące do wzmoc-
nienia jej pozycji konkurencyjnej. Obniżenie kosztów nie stanowi 
przy tym głównego powodu wchodzenia w nowe relacje, ważniejsze 
jest w tym wypadku zwiększenie dostępu do rynku, kontrola rynku 
lub wzmocnienie regionalnych połączeń [Polenske 2004].

Do najważniejszych wyznaczników współpracy fi rm zdaniem Hu-
bera [2003] należą:

– wielkość jednostki, przy czym mniejsze jednostki częściej 
przejawiają niechęć do zachowań kooperacyjnych,

– dotychczasowe doświadczenia we współpracy i integracja 
z dotychczasowymi partnerami – im bardziej zaawansowane 
formy przybierała, tym skłonność do wchodzenia w relacje 
biznesowe była większa.

Odległość fi zyczna według P. Hubera odgrywa drugorzędną rolę, 
głównie dotyczy relacji opartych na prawach własności. Szanse na 
zbudowanie niehierarchicznych, transgranicznych sieci gospodar-
czych opartych tylko na czynniku bliskości geografi cznej są relatyw-
nie małe [Huber 2003].

Współpraca traktowana bywa jako środek ograniczający zagroże-
nie konkurencji między powiązanymi jednostkami, ale stanowi rów-
nież odpowiedź na rosnące zagrożenie konkurencji w skali globalnej 
[Toczyski 2002]. Rozwój współpracy zdaniem Teague i Hendersona 
[2006] przyczynia się w znacznej mierze do poprawy pozycji konku-
rencyjnej. Wynika to z:

– korzyści skali, m.in. łączenie zasobów, wspólne świadczenie 
usług publicznych,
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– ograniczenia znaczenia barier wynikających z niedoskonałości 
rynku, m.in. asymetrii informacji,

– zmniejszenia kosztów transakcyjnych wynikających z braku 
wiedzy o możliwościach rynkowych, które są potencjalnie do 
wykorzystania, różnic w przepisach, systemie organizacyjnym 
gospodarki.

Na nieco odmienne uwarunkowania powiązań pomiędzy fi rmami 
wskazuje Dicken i Malmberg [2010]. Firmy, podobnie jak wszystkie 
inne formy organizacji społecznej, są zasadniczo i nieodłącznie tery-
torialne. Wynika to z faktu, iż muszą się dostosowywać do czynnika 
odległości geografi cznej i zmian przestrzennej dostępności niezbęd-
nych zasobów i możliwości biznesowych. Ponadto działalność fi rm 
ma konkretny wymiar terytorialny (np. obszar rynku zbytu, zasięg 
ich rynku pracy, obszar „zasilania” w dobra i usługi). W tym kon-
tekście mogą mieć one bardzo zróżnicowany zasięg oddziaływania: 
od lokalnego po globalny. Złożoność podmiotów gospodarczych jest 
głęboko zakorzeniona w ich terytorialności. Można stąd wnioskować, 
iż również ich zdolność do konkurencji i skłonność do współpracy 
także – przynajmniej częściowo – wynika z tej terytorialności [Dic-
ken i Malmberg 2010]. Jest więc dość mocno zróżnicowana w prze-
strzeni. Bardzo ważną rolę w relacjach pomiędzy fi rmami odgrywa 
w tym kontekście czynnik bliskości geografi cznej. Jak wskazuje Por-
ter [1990], dotyczy to nie tylko fi rm i ich dostawców, ale także klien-
tów oraz konkurentów.

Istotnym elementem wpływającym na charakter relacji transgra-
nicznych może być występowanie tzw. czynnika integrującego (inte-
grating factor). Istnienie podobieństw uwarunkowań rozwoju po obu 
stronach granicy w określonych warunkach może wywierać bardzo 
silny wpływ lub wręcz trwale determinować kierunki współpracy 
(lub konkurencji) [Dołzbłasz i Raczyk 2010b].

Współpraca fi rm w lokalnym (regionalnym) wymiarze jest po-
strzegana jako możliwość konkurowania na rynku globalnym. Doty-
czy to nie tylko krajów wysoko rozwiniętych, ale także krajów roz-
wijających się, gdzie zjawiska takie również występują, jakkolwiek 
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ich charakter bywa odmienny. Przeprowadzone na przykładzie Bra-
zylii badania wskazują, iż istnieje związek między współpracą fi rm 
a ich efektywnością. Podmioty współpracujące z innymi wykazywały 
się większą efektywnością działania niż jednostki niewspółpracują-
ce [Schmitz 1999]. Jednocześnie jednak niektóre formy współpracy 
(klastry) nie zawsze przyczyniają się do poprawy efektywności eko-
nomicznej. Co więcej, w niektórych wypadkach mogą one nawet spo-
wodować jej osłabienie [Schmitz 1999].

Wśród najważniejszych korzyści wynikających z różnych typów 
współpracy fi rm można wymienić [Contractor i Lorange 1988]:

– ograniczenie ryzyka, m.in. dywersyfi kacja produktów, ograni-
czenie kosztów stałych, zmniejszenie inwestycji kapitałowych, 
szybsze płatności,

– korzyści skali i racjonalizację – niższe koszty przy większej 
produkcji, niższe koszty dzięki wykorzystaniu przewag kom-
paratywnych partnerów,

– transfer technologii – wymiana patentów, synergia technolo-
giczna,

– blokowanie konkurencji – wspólne przedsięwzięcia w celu 
zwiększenia barier wejścia na rynek nowych graczy, współpra-
ca z potencjalnym konkurentem,

– przezwyciężenie ograniczeń władz w zakresie handlu i inwes-
tycji – współdziałanie z lokalnym partnerem,

– rozpoczęcie międzynarodowej ekspansji fi rm niemających 
wcześniej doświadczenia w tym zakresie – korzyści z wymia-
ny wiedzy między fi rmami,

– quasi-integracja pionowa, komplementarny udział partnerów 
w łańcuchu produkcji – dostęp do technologii, zasobów, kapi-
tałów, kanałów dystrybucji, korzyści z percepcji marki.

Rozwój relacji współpracy oraz konkurencji niesie ze sobą także 
szereg zagrożeń. Oparcie się tylko na strategii konkurencji może po-
wodować postrzeganie relacji z innymi jednostkami jako grę o sumie 
zerowej (sukces jednej strony zawsze jest porażką drugiej), czego 
efektem jest ograniczenie dostępu do dóbr o znaczeniu strategicznym. 
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Powoduje więc raczej działania związane z tworzeniem barier dostę-
pu do ich specyfi cznych kompetencji. Ponadto nie uwzględnia gę-
stej sieci stosunków społecznych, w której fi rma funkcjonuje (brak 
zaufania), co przekłada się na trudności w dostępie do zasobów re-
lacyjnych (więzi z otoczeniem). Przekłada się także na rozwój stra-
tegii związanej z prywatyzacją zysków i komunalizacją strat, która 
w dłuższej perspektywie jest niekorzystna dla funkcjonowania całe-
go systemu [Lado i in. 1997]. Z kolei dominacja relacji współpracy 
może być niekorzystna w sytuacji, gdy transakcje między fi rmami są 
anonimowe i znana jest skala ich zyskowności, gdy przyszłe relacje 
są mało istotne dla jednej ze stron oraz gdy brak jest mechanizmów 
pogarszających wizerunek fi rm zachowujących się oportunistycznie. 
Zagrożenia współpracy wynikają w takiej sytuacji przede wszystkim 
z możliwości jednostronnego wykorzystania przez jednostki koope-
rujące zasobów danej fi rmy. Ponadto rozwój współpracy może pro-
wadzić do pogorszenia elastyczności działania jednostek i w efekcie 
do obniżenia ich efektywności [Lado i in. 1997].

Istotnym problemem związanym z kształtowaniem relacji fi rm 
jest subiektywizm ich oceny. Przeprowadzone badania stwierdzają, iż 
dwie fi rmy działające w identycznych warunkach rynkowych mogą 
zupełnie różnie oceniać swoich konkurentów [Chen i in. 2007]. Po-
nadto każda fi rma posiada swój indywidualny, unikatowy profi l ryn-
kowy oraz wyposażenie w zasoby. W efekcie pary konkurujących 
fi rm nie stwarzają dla siebie takiego samego zagrożenia (presji kon-
kurencyjnej). Można więc mówić o asymetrii konkurencji. W takim 
układzie rozważania, co konkurent myśli o danej fi rmie, są równie 
ważne jak badanie, co dana jednostka myśli o konkurencie [Chen 
1996]. Wydaje się przy tym, iż tak samo asymetrycznie kształtuje 
się postrzeganie relacji współpracy. Wskazuje to jednocześnie na ko-
nieczność zachowania dużej ostrożności w badaniach dokonujących 
próby obiektywnej oceny współpracy lub konkurencji.

Efektem istnienia konkurencji jest pojawienie się presji konku-
rencyjnej. Może być ona rozważana z punktu widzenia sektora go-
spodarki, działu, grupy fi rm lub układu dwóch konkurentów. Określa 
siły, które zmierzają do przejścia ze statycznego stanu relacji między 
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fi rmami do dynamicznej interakcji pomiędzy rywalami. Może być 
rozważana zarówno z punktu widzenia obiektywnie istniejącego zja-
wiska, jak i jako wynik subiektywnej percepcji rzeczywistości [Chen 
i in. 2007].

Wiele sektorów gospodarki coraz powszechniej stosuje zarzą-
dzanie oparte o sieć relacji społecznych, przede wszystkim o niefor-
malnym charakterze. Zdaniem Candace i in. [1997] kluczowym ele-
mentem zrozumienia, jak mechanizmy społeczne wpływają na sieci 
powiązań, jest strukturalne zakorzenienie fi rm (structural embedded-
ness). Jest ono defi niowane jako zakres, w jakim poszczególne pary 
jednostek mają relacje nie tylko ze sobą, ale także z innymi jednost-
kami (również o charakterze pośrednim). Strukturalne zakorzenienie 
jest więc funkcją tego, jak wiele jednostek pozostaje we wzajemnych 
interakcjach, jakie jest prawdopodobieństwo interakcji w przyszłoś-
ci, jak chętnie uczestnicy rozmawiają o tych interakcjach.

Koncepcja wyposażenia społecznego (osadzenia w sieci kontak-
tów społecznych) wskazuje, iż znaczna część zachowań fi rm wynika 
z sieci społecznych, w których funkcjonują. Wcześniejsze doświad-
czenia wynikające z relacji z innymi jednostkami, poziom zaufania 
mogą wpływać na ograniczenia zachowań egoistycznych, nastawio-
nych tylko na własny, krótkookresowy zysk [Granovetter 1985]. Zu-
kin i Di Maggio [1990] wydzielają przy tym następujące zasadnicze 
formy wyposażenia społecznego:

– strukturalne,
– kognitywne,
– polityczne,
– kulturowe.

Jak wskazuje Domański [2001], wyposażenie społeczne obejmu-
je m.in. lokalną przedsiębiorczość, kulturę przemysłową, zdolności 
innowacyjne, solidarność społeczną, środowisko zaufania. Elemen-
ty postaw związane z wykonywaniem pracy mają przy tym istotny 
wpływ na wydajność, jakość produkcji czy lojalność pracowników. 
Również badania Uzzi [1997] wskazują, iż zatomizowane relacje 
między fi rmami zajmują ograniczone miejsce w życiu ekonomicznym 
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i że transakcje o szczególnym znaczeniu dla rozwoju przedsiębiorstw 
są zakorzenione w sieci relacji społecznych, które są źródłem pozy-
tywnych i unikatowych dla nich efektów, niemożliwych do wytwo-
rzenia za pomocą innych sposobów.

Społeczne zakorzenienie jest bardzo zmienne, a jego przyczyny 
i skutki są wypadkową wielu specyfi cznych okoliczności. Poszcze-
gólne sieci powiązań posiadają różne proporcje relacji współpracy 
i konkurencji, konieczne jest także korzystanie z różnych metod, aby 
móc je wychwycić. Obserwowana jest przy tak duża różnorodność 
relacji, iż można się zastanawiać, czy w ogóle jest możliwe istnienie 
jednego, uniwersalnego modelu równowagi między optymalnym po-
ziomem konkurencji i współpracy [Staber 1998].

Istotną rolę w wyjaśnianie relacji współpracy i konkurencji odgry-
wa koncepcja klastrów, zapoczątkowana przez Portera [1990, 1998, 
2000], i stosowana powszechnie do analizy rozwoju regionalnego, 
zarówno na gruncie naukowym, jak i aplikacyjnym. Zgodnie z de-
fi nicją Portera [1998] klastry oznaczają geografi czną koncentrację 
powiązanych ze sobą fi rm, wyspecjalizowanych dostawców dóbr 
i usług, fi rm w branżach pokrewnych i związanych z nimi instytu-
cji (np. uniwersytetów, agencji i stowarzyszeń), które konkurują, ale 
również współpracują.

Czynnikami wspierającymi powstawanie klastrów są zbiorowe 
procesy uczenia się oraz niestabilność i niepewność rynku. W takich 
warunkach następuje organizowanie się fi rm w sieci, w których bu-
dowane są bliskie relacje między klientami i dostawcami. Jednakże 
gdy rynek charakteryzuje się również szybkimi zmianami wzorców 
produktów i krótkim cyklem ich życia, a do ich wytworzenia wyma-
gane są szeroko zakrojone badania, występuje naturalna tendencja do 
tworzenia klastrów [Cumbers i MacKinnon 2004].

W świetle literatury przedmiotu gospodarka oparta o klastry lub 
inne formy koncentracji i integracji przestrzennej stanowi centralny 
punkt innowacyjności i konkurencyjności współczesnej przestrzeni 
ekonomicznej. Również sfera polityki regionalnej w coraz większym 
stopniu uwzględnia koncepcję klastrów, tak dla tradycyjnych, jak 
i nowoczesnych sektorów gospodarki [Harrison i in. 2004].
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Leibovitz [2004] wyróżnia przy tym trzy zasadnicze typy klastrów 
przemysłowych:

– oparty o korzyści ekonomiczne wynikające z bliskości geogra-
fi cznej, m.in. redukcja kosztów, wzrost wydajności,

– kompleks przemysłowy, charakteryzujący się stabilnymi po-
wiązaniami handlowymi między fi rmami, skutkujący ciągło-
ścią, stabilnością, przewidywalnością i planowaniem poszcze-
gólnych działań,

– sieci społecznej, w której kluczowe znaczenie odgrywa współ-
praca i zaufanie pomiędzy przedsiębiorstwami i pokrewnymi 
instytucjami, pozwalające przezwyciężyć niedoskonałości ryn-
ku, obniżyć ryzyko innowacji i ułatwić proces uczenia się.

Jednakże – jak wskazuje Wolfe i Gertler [2004] – mimo iż w ostat-
nich latach koncepcja ta cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, to 
jednak obecne zrozumienie kluczowych czynników rozwoju klastrów 
należy uznać za niezadowalające. Nie jest nawet jasne, czy istnieje 
unikalny paradygmat rozwoju klastrów, który miałby zastosowanie 
zarówno do analizy regionów, jak i sektorów gospodarczych. Brak 
jest także zgody, czy i jak ich powstawanie może być inicjowane 
poprzez realizację świadomych działań o charakterze politycznym 
[Wolfe i Gertler 2004, Leibovitz 2004, Simmie 2004, Benneworth 
i Henry 2004]. Wiele prac podejmujących problematykę klastrów 
przedstawia w rzeczywistości prostą koncentrację fi rm lub wskazu-
je na powiązania instytucjonalne i organizacyjne, których jednak nie 
potwierdzają empiryczne dowody [Simmie 2004]. Koncepcja ta nie 
wyjaśnia w zadowalający sposób wszystkich pojęciowych, teoretycz-
nych i empirycznych problemów, powinna więc być stosowana bar-
dzo ostrożnie [Steiner i Hartmann 2006].

Istotnym problemem związanym z takimi analizami jest fakt, iż 
badania oparte na studiach przypadku mają niewielką moc uogólnia-
jącą, zwłaszcza w kontekście obserwacji, iż rozwój klastrów często 
jest wynikiem unikatowych okoliczności. Stąd uniwersalny model 
ich powstawania wydaje się bardzo trudny do stworzenia [Cumbers 
i MacKinnon 2004, Maskell i Lorenzen 2004].
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Duże znaczenie w badaniach relacji współpracy i konkurencji 
mają analizy różnych typów i form interakcji pomiędzy fi rmami 
(m.in. podwykonawstwo, alianse strategiczne, joint ventures, nabycie 
udziałów). Stanowią one efekt rozwoju powiązań społecznych i orga-
nizacyjnych wynikających z przepływu środków, B+R, komunikacji 
biznesowej, naśladownictwa kulturowego, koordynacji produkcji, 
sprzedaży, popytu i podaży dóbr i usług na różnych etapach ich wy-
twarzania. Tworzenie powiązań sprzyja zwiększeniu efektywności 
i elastyczności działania [Rozenblat 2010].

Najczęściej występującymi rodzajami powiązań pomiędzy fi rma-
mi są podwykonawstwo, alianse strategiczne [Dicken i Thrift 1992] 
oraz joint ventures [Grabher 2002]. Alianse strategiczne w skali glo-
balnej (współpraca niezależnych fi rm w celu osiągnięcia określonych 
celów) charakteryzują się przy tym bardzo dużą dynamiką wzrostu. 
Stają się ponadto centralnym punktem strategii konkurencyjnej reali-
zowanej przez wielkie korporacje [Grabher 2002].

Prowadzone badania teoretyczne i empiryczne wskazują na szereg 
istotnych prawidłowości w układzie różnych typów wzajemnych powią-
zań pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Jak wskazuje Kumar [2010], 
na podstawie badań empirycznych dotyczących joint ventures należy 
stwierdzić, że efekty wynikające ze współpracy i wspólnych korzyści 
są silniejsze niż zachowania niekooperatywne i korzyści indywidualne. 
Joint ventures są korzystne jednocześnie dla obu stron je tworzących, 
ponieważ oparte są o mechanizm gry o sumie dodatniej. Można je trak-
tować głównie jako środek dostępu do uzupełniających się zasobów part-
nerów, a nie jako środek do czerpania korzyści kosztem innych. Istotnym 
elementem sprzyjającym powstawaniu joint ventures jest doświadczenie 
w ich tworzeniu oraz istniejące sieci współpracy. Ich brak powoduje zna-
czący wzrost zachowań niekooperatywnych, co znacząco obniża efek-
tywność funkcjonowania joint ventures [Kumar 2010].

Z kolei badania aliansów strategicznych wskazują, iż efektyw-
ność tworzonych powiązań pomiędzy fi rmami jest wynikiem procesu 
uczenia się. W efekcie istnienie prostych powiązań pomiędzy jed-
nostkami przekłada się na tworzenie środowiska współpracy i ogra-
niczanie zachowań niekooperatywnych [Kale i Singh 2007].
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Badania prowadzone przez Pindard-Lejarraga i Gutierrez [2010] 
na przykładzie Hiszpanii wskazały, iż strategia fi rm zdominowana 
przez konkurencję może być bardziej zyskowna niż strategia zo-
rientowana na współpracę. Dzieje się tak jednak tylko w sytuacji, 
gdy liczba konkurentów jest niewielka. Jednocześnie jednak efekty 
strategii współpracy są generalnie zawsze dodatnie. Wskazuje to, iż 
dla rozwijających się rynków podejście oparte na konkurencji jest 
bardziej dochodowe, podczas gdy dla rynków rozwiniętych silne 
więzi współpracy stanowią skuteczne zabezpieczenie przed presją 
konkurencyjną. Z kolei badania Gnyawali i Park [2009] pokazują, iż 
ok. 50% relacji współpracy (mierzonych w oparciu o alianse strate-
giczne) dotyczy fi rm w obrębie tej samej dziedziny wytwarzania lub 
w obrębie bezpośrednich konkurentów. Badania fi rm wchodzących 
w alianse strategiczne na świecie wskazują również, iż podobieństwa 
w kulturze i praktykach zarządzania odgrywają istotną rolę w wyboru 
partnerów [Belderbosa i in. 2011].

Ważnym aspektem rozwoju transgranicznych powiązań gospo-
darczych jest stopień internacjonalizacji fi rm. Umiędzynarodowie-
nie można przy tym określić jako proces zwiększania zaangażowa-
nia fi rm w operacjach międzynarodowych [Welch i Luostarinen za: 
Pignatti 2011]. Kutschker i Bäurle [1997] wskazują trzy zasadnicze 
wymiary, na podstawie których można ocenić poziom internacjona-
lizacji. Są to:

1) liczba i odległość geografi czna od zagranicznych rynków, na 
których działają,

2) liczba działań, które są przeprowadzane w innych krajach,
3) poziom integracji tych działań.

Jednym z podstawowych ograniczeń procesu internacjonalizacji 
fi rm wydaje się brak wiedzy. Na podstawie badań zachowań szwedz-
kich fi rm Johanson i Vahlne [1977] zaproponowali tzw. Model Uppsa-
la procesu internacjonalizacji. Opiera się on na uznaniu konieczności 
adaptacji fi rm wchodzących na nowy rynek, związanej z poznawa-
niem nowych uwarunkowań rynkowych, kulturowych i politycznych. 
Dopiero wraz ze zdobywanym doświadczeniem (proces uczenia się) 
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zmniejsza się niepewność działania, co umożliwia stopniowe wcho-
dzenie na coraz wyższe poziomy internacjonalizacji: eksport poprzez 
niezależnych agentów – sprzedaż poprzez jednostki zależne – pro-
dukcję dóbr i usług.

Chociaż większość badań empirycznych wydaje się potwierdzać 
przebieg internacjonalizacji jako procesu sekwencyjnych zmian 
związanych z uczeniem się i dostosowywaniem do nowych warun-
ków, to jednak niektóre z nich stoją w sprzeczności z ogólnie przy-
jętym wzorem. W niektórych wypadkach występuje tendencja do 
wchodzenia na rynki psychicznie odległe bez przejściowych etapów 
i od razu w postaci najbardziej zaawansowanej [Vahlne i Nordstrom 
1993]. Należy przy tym podkreślić, iż generalnie relatywnie niewie-
le teoretycznych i empirycznych prac poświęcono procesom inter-
nacjonalizacji działalności usługowej. Wynika to z trudności takich 
badań.

Analizując kształtowanie się relacji współpracy i konkurencji na 
pograniczu, należy również uwzględnić fakt, iż w instytucjonalnym 
i sformalizowanym wymiarze główną rolę we współpracy transgra-
nicznej odgrywają instytucje sektora publicznego. Natomiast relacje 
konkurencji obserwowane w praktyce życia gospodarczego najczę-
ściej występują w obrębie podmiotów prywatnych. Konkurencja wol-
norynkowa stanowi przy tym jeden z najważniejszych mechanizmów 
selekcji fi rm, a podejmowane przez nie inicjatywy współpracy są 
podporządkowane krótko- lub długookresowym celom wzrostu kon-
kurencyjności. Z reguły tylko wtedy zresztą mają one szanse sukce-
su. W odniesieniu do sektora publicznego brak mechanizmu selekcji 
(jednostka terytorialna nie może być postawiona w stan likwidacji) 
powoduje, iż mogą one dokonywać wyboru zarówno dobrych, jak 
i nieefektywnych strategii postępowania. Podporządkowanie ich 
relacjom współpracy lub konkurencji jest przy tym bardzo często 
efektem wyborów o charakterze politycznym. Z uwagi na olbrzymią 
złożoność uwarunkowań rozwoju poszczególnych obszarów racjo-
nalność tych działań jest przy tym bardzo trudna do zweryfi kowania. 
Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy pozbawiona jest wsparcia 
analitycznego w postaci prowadzonych badań naukowych.
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Współpraca transgraniczna prowadzi zwykle do zwiększenia 
przewag komparatywnych regionów nią objętych, zmniejsza kosz-
ty transakcyjne, pozwala na wspólny podział zasobów i na kontrolę 
konkurencji. Współpraca transgraniczna może również zmniejszać 
dysproporcje w układzie rdzeń-peryferie poprzez włączanie peryferii 
w procesy integracyjne i rozwojowe. Konkurencja z innymi ugrupo-
waniami gospodarczymi jest bardzo często bodźcem do nawiązywa-
nia wspólnych inicjatyw [Cappellin 1992]. Camagni [1992] sugeru-
je, że współpraca transgraniczna może mieć pozytywny wpływ na 
procesy rozwojowe przede wszystkim wtedy, gdy dotyczy regionów 
o zróżnicowanym poziomie dobrobytu. Współpraca obszarów po-
dobnie i jednocześnie słabo rozwiniętych nie przyniesie w tym kon-
tekście pozytywnych skutków.

Jednocześnie należy pamiętać o unikatowości poszczególnych ob-
szarów pograniczy w zakresie rozwoju relacji współpracy i konkuren-
cji. Stąd każdorazowo analizy takie powinny uwzględniać szereg oko-
liczności, wśród których najważniejszą rolę odgrywają [Krätke 1996]:

– specyfi czne dodatkowe koszty transakcyjne wynikające z róż-
nic w gospodarczych, kulturowych normach i przepisach oraz 
różnic językowych (np. opłaty za porady prawne, tłumaczenia, 
koszty wynikające z niedostatku transgranicznych połączeń 
komunikacyjnych); postrzegana suma tych kosztów może być 
dość wysoka w porównaniu z ogólnymi korzyściami wynikają-
cymi ze współpracy transgranicznej [Van Geenhuizen i Van der 
Knaap 1996],

– relacje zaufania niezbędne do funkcjonowania struktur współ-
pracy i sieci kontaktów opierające się w znacznej części na po-
czuciu tożsamości; jest ono trudniejsze do osiągnięcia w obsza-
rach o różnych tradycjach, mentalności i regułach zachowań,

– występowanie lub brak efektów sąsiedztwa – opierają się one 
o założenie, iż bliskość geografi czna przekłada się na zasób 
wiedzy o kraju sąsiada, sprzyja rozwojowi umiejętności komu-
nikacji oraz w perspektywie prowadzi do rozwoju powiązań 
biznesowych; wbrew obiegowym opiniom nie występują one 
automatycznie we wszystkich regionach przygranicznych,
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– charakter i kierunki powiązań gospodarczych – intensyfi kacja 
tych powiązań pomiędzy krajami sąsiadującymi nie musi wią-
zać się z intensyfi kacją powiązań obszaru pogranicza; sytuacja 
taka występuje dość często i równie często pozostaje przy tym 
niezauważona.

Dokonując przeglądu literatury przedmiotu, należy podkreślić, 
iż relacje współpracy i konkurencji w układach transgranicznych są 
relatywnie bardzo słabo poznane. Dotychczasowe badania z reguły 
pomijały bowiem aspekt granicy. Obserwować można przy tym do-
minację badań współpracy władz lokalnych i regionalnych, w tym 
przede wszystkim o zinstytucjonalizowanym charakterze. Analiz 
uwzględniających podmioty gospodarcze lub powiązania nieformal-
ne jest relatywnie niewiele.

3.6.1. Relacje współpracy i konkurencji w teorii gier

Istotne znaczenie w wyjaśnianiu zachowań współpracy oraz kon-
kurencji ma teoria gier. Dostarcza ona bowiem narzędzi matema-
tycznych dla zbadania działań strategicznych i reakcji graczy przy 
realizacji różnych celów. Kluczowymi elementami gry są gracze (in-
stytucje), potencjalne strategie dla każdej fi rmy i wypłaty dla wszyst-
kich możliwych akcji. Gracze określają preferowany kierunek dzia-
łań na podstawie spodziewanych wypłat [Ketchen i in. 2004].

Jednym z istotniejszych wniosków wynikających z obserwacji za-
chowań graczy jest to, iż w grach o sumie zerowej wygraną zapewnia 
wybór strategii konkurencji [ryc. 5]. Każda strata przeciwnika ozna-
cza zysk dla danego gracza, dlatego preferowane są wszystkie działa-
nia, które zmierzają do generowania strat u przeciwnika [Aitken-Turff 
i Jackson 2006]. Jednakże, jak wskazuje Brandenburger i Nalebuff 
[1996], w realnym życiu gry tego typu występują bardzo rzadko.

W grach o sumie różnej od zera uwzględnić należy dwie dodatkowe 
strategie: współpracy oraz strategie mieszane. W strategii opartej na 
czystej współpracy wypłaty graczy są równe. Interesy graczy są zależne 
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od siebie tak, że nie mogą osiągnąć zakładanych celów indywidualnie. 
W efekcie niezależnie od tego, ilu graczy bierze w niej udział, każdy 
otrzymuje taką sama wypłatę [ryc. 6; Aitken-Turff i Jackson 2006].

Rycina 5. Zachowania strategiczne graczy w grze o sumie zerowej

Gracz 1
wypłaty 1 2 3 4 5 6 7 8 9
strategia – – – – – – X – –

Gracz 2
wypłaty 9 8 7 6 5 4 3 2 1
strategia – – – – – – X – –

Źródło: Aitken-Turff i Jackson 2006.

Ryc ina 6.  Zachowania strategiczne graczy w grze opartej na czystej 
współpracy

Gracz 1
wypłaty 1 2 3 4 5 6 7 8 9
strategia – – – – – – – X –

Gracz 2
wypłaty 1 2 3 4 5 6 7 8 9
strategia – – – – – – – X –

Gracz 3
wypłaty 1 2 3 4 5 6 7 8 9
strategia – – – – – – – X –

Źródło: Aitken-Turff i Jackson 2006.

Z kolei J. Nash na gruncie strategii mieszanej udowodnił, że każ-
da gra dwuosobowa o sumie niezerowej ma co najmniej jeden punkt 
równowagi (równowaga Nasha) – taki, który oznacza wynik najlep-
szy dla pierwszego gracza z punktu widzenia przewidywanego posu-
nięcia gracza drugiego (i na odwrót). Punkt równowagi nie zawsze 
jest przy tym rozwiązaniem najbardziej efektywnym. Wybór mniej 
efektywnej strategii w realnych zachowaniach może być przy tym 
wynikiem trzech zasadniczych okoliczności [Dixie i Nalebuff 2009]:

1) kolizji między interesem indywidualnym a interesem grupo-
wym, np. w przypadku dylematu więźnia;
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2) racjonalności ocen i zachowań graczy, ale opartych na niepra-
widłowych przesłankach; wynika to ze strategicznej niepew-
ności odnośnie do zachowania drugiego gracza i nieprawidło-
wej oceny jego zachowania, w oparciu o którą podejmowane 
są decyzje o strategii gracza pierwszego;

3) nieefektywnej koordynacji, gdy wybrane zostaje rozwiązanie 
zadowalające obie strony, ale nie najefektywniejsze.

Wybór najefektywniejszej strategii zależy od wielu elementów, 
przy czym szczególną rolę odgrywają zasady, normy społeczne, 
prawne, kulturowe, sieć instytucji publicznych, wzajemna komuni-
kacja, umowy, uzgodnienia o charakterze formalnym i nieformal-
nym. Rozwój współpracy może stanowić w tym kontekście istotne 
źródło zmniejszania niepewności strategicznej i wyboru strategii 
najefektywniejszych przez wszystkich uczestników gry [Dixie i Na-
lebuff 2009]. Bardzo często więc to kontekst, w którym przedsiębior-
stwa działają, determinuje ich zachowania konkurencyjne [Ketchen 
i in. 2004].

W oparciu o wnioski płynące z teorii gier zachowania związane ze 
współpracą mogą być wspierane przez takie mechanizmy jak [Hel-
bing i Johansson 2010]:

– powtarzalność interakcji,
– reputacja,
– klastry współpracy,
– sankcje,
– sukces napędzany migracji,
– bodźce ekonomiczne.

Jak zauważa Helbing i Johansson [2010] w oparciu o teorię gier, 
sytuacje kontaktu osób o różnych preferencjach i odmiennych ocze-
kiwaniach (np. osób pochodzących z różnych krajów) nie prowadzą 
w prosty sposób do konfl iktu i mogą przejawiać się też w zachowa-
niach kooperatywnych. Wskazuje to, iż jakkolwiek specyfi ką ob-
szarów pograniczy jest z reguły odmienność i różnorodność, może 
ona stanowić również element spajający. Charakter i siła relacji 
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istniejących w układach przygranicznych relacji są więc zależne od 
indywidualnych uwarunkowań i w żaden sposób nie są z góry deter-
minowane samym faktem istnienia granicy.

3.6.2. Relacje współpracy i konkurencji 
w teoriach sieciowych

W literaturze naukowej od lat 80. XX w. relacje sieciowe zostały 
uznane za jedną z najważniejszych zasad organizacji interakcji po-
między fi rmami. Sieci gospodarcze mogą być opisane jako zestawy 
powiązanych ze sobą stosunków wymiany pomiędzy podmiotami 
uczestniczącymi w określonej działalności. Mogą one dotyczyć [Van 
Geenhuizen i Van der Knaap 1996]:

– aktorów, m.in. fi rm, ich dostawców, klientów, konkurentów,
– zasobów, m.in. ludzkich, fi zycznych, fi nansowych,
– działań, m.in. przetwarzanie, transakcje itp.,
– interakcji – relacji między podmiotami,
– siły i zależności – jako wyniku wywieranej siły,
– wiedzy, m.in. aktorów, zasobów, relacji,
– kanałów powiązań – mediów, które ułatwiają interakcje, 

np. drogi.

Zasadniczą przyczyną wzrostu znaczenia powiązań sieciowych 
we współczesnej gospodarce jest upowszechnianie się sieci pod-
dostawców, stanowiące wynik rozwoju łańcuchów produkcji oraz 
dezintegracji pionowej podmiotów gospodarczych [Grabher 2002]. 
Analizy struktury przestrzennej transgranicznych sieci mogą być 
przeprowadzane przy użyciu aparatu matematycznego opracowane-
go w teorii grafów. Traktuje ona sieć jako system węzłów i krawędzi, 
i jest szeroko wykorzystywana przez geografów do opisu struktur 
przestrzennych [Van Geenhuizen i Van der Knaap 1996].

Istniejące sieci powiązań pomiędzy fi rmami określane są rów-
nież pojęciem network governance. Jones i in. [1997] defi niują je 
jako sieć wybranych, względnie trwale związanych, działających 
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w zorganizowany sposób autonomicznych organizacji (fi rm i insty-
tucji sektora NGO), zaangażowanych w wytwarzanie dóbr lub usług 
na bazie elastycznych umów określających zakres koordynacji i za-
bezpieczenia wzajemnej wymiany. Umowy te mają charakter niefor-
malnych umów społecznych. Pojęciami stosowanymi zamiennie są 
w tym kontekście również m.in. sieci społeczne (social networks) czy 
grupy biznesowe (business groups). Efektywność i siła wzajemnej 
współpracy opiera się przede wszystkim na społecznej koordynacji 
i kontroli (socjalizacja zawodowa, sankcje zbiorowe, reputacja). Ta-
kie istniejące sieci fi rm działają jak jeden podmiot w tych działaniach, 
które wymagają wspólnej aktywności; w innych dziedzinach przed-
siębiorstwa te często są zaciekłymi konkurentami (np. fi rmy przemy-
słu fi lmowego zaangażowane w produkcję fi lmu).

Na poziomie sieci biznesowych procesy współpracy i konkuren-
cji, synergii, uczenia się i elastycznego stowarzyszania prowadzą do 
wytworzenia integracji pionowej lub poziomej. Poziome sieci współ-
pracy powstają wówczas, gdy fi rmy współpracują w celu uzyskania 
korzyści skali. Pionowe sieci są oparte natomiast na komplementar-
ności relacji. Elementem, który najbardziej wzmacnia powstawanie 
sieci interakcji, są miasta [Rozenblat 2010].

Właściwości sieci powiązań w realnym świecie są konsekwencją 
dwóch komplementarnych mechanizmów: wzrostu elementów w sie-
ci i reguły preferencyjnego dołączania węzłów [Barabasi i Albert 
1999]. Elementy z największą liczbą powiązań są preferowane do 
wejścia w interakcje przez jednostki, które włączają się do sieci. Tym 
samym początkowe różnice w liczbie powiązań będą powodować 
dalszą ich koncentrację (bogatsi stają się bogatszymi). Mechanizm 
ten zdaniem Barabasiego i Alberta [1999] może wyjaśniać procesy 
nierówności społecznych i ekonomicznych tworzące się w warun-
kach konkurencji systemów.

Sieci w tym wypadku mają charakter bezskalowy, to znaczy wy-
stępuje w nich niewielka liczba dominujących węzłów ze względu 
na liczbę powiązań z innymi punktami sieci. Sieci takie cechują się 
również potęgowym rozkładem liczebności węzłów. Powyższe cechy 
zostały empirycznie potwierdzone w odniesieniu do badań Internetu, 
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sieci współpracy naukowej i artystycznej, cytowań, sieci ekologicz-
nych, połączeń telefonicznych, powiązań gospodarczych itd. [por. 
Biłozór i Szuniewicz 2008]. Istniejące modele analizy sieciowej nadal 
jednak nie uwzględniają wszystkich aspektów spotykanych w real-
nym życiu, zwłaszcza w odniesieniu do zjawisk społecznych.

Jak wskazuje Biłozór i Szuniewicz [2008], sieci bezskalowe są 
znacznie odporniejsze na wszelkie przypadkowe zaburzenia (zdarze-
nia losowe), które mogą zdewastować ich strukturę. Dzięki niejedno-
rodnej budowie zawsze pozostają połączenia, które w dalszym ciągu 
utrzymują całą sieć w stanie aktywności. Kluczem do zrozumienia 
działania całego układu jest w tym kontekście identyfi kacja i analiza 
funkcjonowania głównych węzłów takiej sieci.

Zachowanie powyższych prawidłowości w relacjach transgranicz-
nych może powodować, iż będą one de facto determinowane zacho-
waniami niewielkiej liczby najważniejszych aktorów poszczególnych 
układów lokalnych i regionalnych. W tym kontekście badania prze-
prowadzone przez Gnyawali i Madhavan [2006] wskazują, iż fi rmy 
dość istotnie różnią się w zdolnościach do zdobycia korzyści (i uzy-
skania przewag konkurencyjnych) wynikających z istniejącej sieci 
współpracy. Ponadto przedsiębiorstwa, które zajmują lepszą pozycję 
w sieciach współpracy, są w stanie lepiej rozwijać swoje zdolności 
konkurencyjne, a relacje współpracy-konkurencji cechują się przy 
tym dużą unikalnością

W stopniu, w jakim biznes tworzy powiązania i gromadzi doświad-
czenia dotychczasowej współpracy i konkurencji, ich uwarunkowań 
i osiągniętych wyników, przekłada się na skłonność przedsiębiorców 
do nawiązywania wzajemnych relacji. Nieco inne mechanizmy to-
warzyszą powstawaniu sieci prostych (podwójnych), potrójnych, czy 
złożonych z wielu partnerów. Wśród głównych cech charakteryzują-
cych powstawanie relacji między fi rmami można wskazać [Alvarado 
i Granados 2009]:

– w wymiarze przestrzennym ma poziomie lokalnym pierwszą 
relacją jest z reguły konkurencja,

– jeżeli dominującą relacją jest współpraca następnie tenden-
cja do limitowania liczby członków biorących w niej udział, 
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ponieważ im więcej fi rm uczestniczy w sieci, tym bardziej 
trudniejsza jest realizacja określonego celu,

– jeżeli powiązania między fi rmami oparte są w głównej mierze 
o mechanizm współpracy, ułatwia to umiędzynarodowienie 
MSP,

– powiązania wielu przedsiębiorstw wywodzą się najczęściej 
z rozrostu sieci prostych; dzieje się tak w sytuacji, gdy przed-
siębiorcy dostrzegają, iż korzyści uzyskane ze współpracy 
określonej liczby jednostek są niższe, niż w sytuacji, gdy dołą-
cza się do współpracy nową fi rmę,

– rozwój relacji współpracy pozwala MSP uzyskać lepszą pozy-
cję negocjacyjną w kontaktach z dużymi przedsiębiorstwami, 
zmniejszając tymsamym asymetrię znaczenia fi rm różnej wiel-
kości w powstających sieciach powiązań.

Vartianen [1995 za: Church i Reid 1996] wskazuje, iż sieci relacji 
oparte o mechanizm konkurencji stanowią zagrożenie dla procesów 
rozwojowych, zwłaszcza w odniesieniu do obszarów peryferyjnych. 
Ponieważ w wielu wypadkach peryferyjność stanowi atrybut obsza-
rów pogranicza, występowanie silnych relacji konkurencji na tych 
terenach może tę peryferyjność utrwalać. Większość autorów pod-
kreśla przy tym, iż w sieciach opartych na współpracy pozytywne 
efekty współdziałania przeważają nad negatywnymi [Church i Reid 
1996]. Jednym z ważnych skutków współpracy transgranicznej jest 
jej wpływ na konkurencję i współpracę między władzami lokalnymi 
i miejskimi. Na przykładzie badań współpracy angielsko-francuskiej 
przedsięwzięcia fi nansowane w ramach programu Interreg prowadzi-
ły w dłuższej perspektywie do wzrostu konkurencji sąsiednich władz 
lokalnych. Rozwój sieci współpracy może więc nieuchronnie, przy-
najmniej w pewnych obszarach tematycznych, prowadzić do wzrostu 
konkurencji [Church i Reid 1996].

Istotnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie relacji 
współpracy i konkurencji jest zmiana dotychczasowego modelu 
organizacji produkcji opartego na integracji fi rm i tworzeniu trwa-
łych sieci powiązań. Rozwój nowoczesnej gospodarki i zwiększenie 
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efektywności uczenia się sprzyja tworzeniu elastycznych i czasowych 
(także krótkookresowych) relacji między fi rmami. Funkcjonowanie 
w stabilnej sieci pozwala na rozwiązywanie większości problemów 
poprzez istniejące długoterminowe relacje. Obecnie obserwowany 
wzrost znaczenia relacji elastycznych i tymczasowych wymaga jed-
nak działalności innych, specyfi cznych instytucji kształtujących śro-
dowisko biznesowe [Lorenzen 2007]. Wydaje się przy tym, iż rozwój 
sieci współpracy o charakterze transgranicznym w odniesieniu do 
podmiotów gospodarczych jest możliwy zarówno w warunkach sta-
bilności, jak i braku stabilności wzajemnych relacji. W tym ostatnim 
przypadku wymaga on jednak bardzo dobrze rozwiniętego systemu 
instytucji wspierających oraz wysokiego poziomu kapitału społecz-
nego (zwłaszcza komponentów tego kapitału opartych na zaufaniu). 
Tym samym możliwość wytworzenia się takich powiązań będzie 
mocno zróżnicowana w zależności od rodzaju analizowanego pogra-
nicza oraz intensywności procesów kształtujących (modyfi kujących) 
jego charakter.

W wielu krajach Europy współpraca transgraniczna i sieci powią-
zań stały się istotnym elementem polityki rozwoju przestrzennego 
[Church i Reid 1996]. W szczególności wiąże się to ze wzrostem zna-
czenia tej problematyki w UE, w tym reorientacji polityki z „państwo-
-centrycznej” na ukierunkowaną na transnarodową politykę sieciową 
[Dang-Nguyen i in. 1994]. Efektem tego jest wzrost badań powiązań 
horyzontalnych układów lokalnych i regionalnych.

W ramach problematyki współpracy coraz większą rolę odgrywa 
badanie związków pomiędzy czasowymi formami współpracy (jak 
realizacja wspólnego projektu przez dwóch lub większą liczbę part-
nerów) a funkcjonowaniem bardziej trwałych sieci relacji [Grabher 
2002]. W tradycyjnym ujęciu projekt oznaczał układ standardowych 
praktyk organizacyjnych podjętych w ramach realizacji określonego 
celu czy idei. Tworzenie i prowadzenie projektów w istocie opiera się 
na infrastrukturze społecznej, która zbudowana jest wokół sieci, miej-
scowości, instytucji i fi rm. Czasowe formy współpracy nie są więc 
prostą substytucją współpracy, ponieważ towarzyszy im wiele wza-
jemnych współzależności. Wspólne przedsięwzięcia transgraniczne 
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(np. projekty wspierane przez UE) tworzą przede wszystkim sieć 
o charakterze tymczasowym (dla realizacji określonego celu). Należy 
przy tym zauważyć, iż czasami (choć nie zawsze) projekty te są podej-
mowane i realizowane już w ramach istniejących i ukształtowanych 
powiązań. Z drugiej strony skutecznie realizowane przedsięwzięcia 
mogą skutkować wytworzeniem się nieformalnych lub formalnych 
organizacji sieciowych o bardziej trwałym charakterze [Chekalina 
2007]. Mechanizmy przejścia z tymczasowych do trwałych relacji są 
jednak bardzo złożone, a zbudowanie jednego uniwersalnego modelu 
takiego przejścia wydaje się bardzo trudne (lub w ogóle niemożliwe).

Rozwój sieci relacji – zarówno w wymiarze miękkim (sieci spo-
łeczne), jak i twardym (infrastruktura) – wskazywany jest jako pod-
stawowy warunek konkurencyjności gospodarki lokalnej i regional-
nej [Malecki 2002]. Podstawowe problemy tworzenia i rozbudowy 
transgranicznych relacji sieciowych obejmują [Van Geenhuizen i Van 
der Knaap 1996]:

– transport, w tym m.in. brak spójności sieci infrastruktury oraz 
połączeń transportu zbiorowego,

– bariery społeczno-kulturowe, m.in. język, percepcję przestrzeni,
– bariery ekonomiczno-instytucjonalne, m.in. zasady organizacji 

gospodarki, stosowanie różnych walut, odmienność przepisów 
prawnych,

– różnice technologiczne, m.in. odmienne standardy wytwarza-
nia.

3.6.3. Współ-konkurencja jako szczególna 
forma relacji

Teoria, praktyka i skala badań w zakresie planowania i zarządzania 
strategicznego różnego rodzaju instytucji przez wiele lat była zdomi-
nowana przez paradygmat konkurencji. Konkurencja zwiększa efek-
tywność ekonomiczną na trzy zasadnicze sposoby [Lado i in. 1997]:

1) umożliwia dokonywanie optymalnej alokacji ograniczonych 
zasobów fi rmy;
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2) stanowi bodziec do innowacji i przedsiębiorczości;
3) zmniejsza koszty transakcyjne pomiędzy stronami wymiany 

dóbr i usług.

Podejście konkurencyjne sprowadza się do osiągnięcia przewag 
konkurencyjnych poprzez korzystną zmianę strukturalnych parame-
trów danej dziedziny gospodarowania, albo też rozwój trudnych do 
skopiowania specyfi cznych kompetencji.

Alternatywny – stosunkowo nowszy – paradygmat współpracy 
wskazuje, iż świat składa się z sieci wzajemnych relacji rozwijanych 
i wspieranych w trakcie współpracy, w celu pozyskania wzajemnych 
korzyści. Każda z tych perspektyw wyjaśnia tylko częściowo istnie-
jącą rzeczywistość. Stąd, zdaniem wielu badaczy, konieczna wydaje 
się synteza obu podejść [Lado i in. 1997].

Obserwowany rozwój relacji współpracy oraz relacji konkurencji 
pomiędzy fi rmami powoduje, iż coraz częściej wdrażają one strategię 
tzw. współ-konkurencji10 (coopetition), łączącej zalety zarówno kon-
kurencji, jak i współpracy [Fernandez 2010]. Istotą współ-konkuren-
cji jest to, iż fi rmy współpracują ze sobą w celu zwiększenia udziału 
w rynku, a następnie konkurują przy jego podziale [Brandenburger 
i Nalebuff 1996].

Jak wskazuje Abdallah i Wadhwa [2009], szczegółowe uwarunko-
wania wyjaśniające mechanizmy takich zachowań nie zostały jeszcze 
dobrze poznane. Wynika to z faktu, iż literatura przedmiotu koncen-
truje się albo na badaniu relacji konkurencji, albo relacji współpracy. 
W tym kontekście wskazuje się, iż z jednej strony fi rmy działające 
na określonym obszarze mają sprzeczne interesy, ponieważ dążą do 
zwiększania efektywności ekonomicznej kosztem innych jednostek 
i że powinny rozwijać swoje zdolności i poszerzać własne zasoby 

10 W literaturze polskiej pojęcie coopetition nie doczekało się jednoznaczne-
go odpowiednika. Boćko [2010] proponuje stosowanie terminu koopetycja. Z kolei 
Janiak [2002] stosuje dla tego pojęcia polski odpowiednik współ-konkurencja. Wy-
daje się, iż to ostatnie sformułowanie w najlepszy i intuicyjny sposób oddaje ideę 
angielskiego pojęcia coopetition, dlatego też w pracy przyjęto stosowanie terminu 
współ-konkurencja.
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w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej. Z drugiej strony podkreś-
la się także, iż fi rmy mogą zwiększyć swoją efektywność poprzez 
rozwój współpracy związanej np. z wspólnym wykorzystywaniem 
komplementarnych zasobów.

Upowszechnianie koncepcji współ-konkurencji wynika również 
z faktu, iż obserwowany jest wzrost znaczenia jednocześnie obu 
składowych tej relacji. Jak wskazuje Peng i in. [2010], w ramach 
istniejących sieci współpracy mogą pojawiać się również tendencje 
do wzrostu wewnętrznej konkurencji. Działania konkurencyjne w ra-
mach sieci współpracy mogą przybierać przy tym różne formy: mię-
dzy partnerami w obszarach nieobjętych współpracą (np. współpraca 
w ramach B+R i konkurencja na rynku produktów) lub między fi rma-
mi niewspółpracującymi bezpośrednio [Gnyawali i Madhavan 2006]. 
Badania przeprowadzone wśród fi rm międzynarodowych wskazują 
przy tym, iż wzrost konkurencji wiąże się ze wzrostem współpracy 
Luo [2004]. Innymi słowy, współwystępowanie obu relacji staje się 
coraz bardziej powszechne, w miarę nasilania się presji konkurencyj-
nej z jednej oraz możliwości kooperacyjnych z drugiej strony.

Współ-konkurencja umożliwia zwiększenie korzyści skali, ogra-
niczenie ryzyka i lepsze wykorzystanie wspólnych zasobów. Wydaje 
się być przy tym szczególnie istotna dla dziedzin wytwarzania wyko-
rzystujących innowacje i badania naukowe. W szczególności dotyczy 
również sektora MSP, które mają szczególne problemy związane z fi -
nansowaniem działalności B+R, ryzykiem i niepewnością rozwoju 
technologicznego, brakiem zasobów niezbędnych do realizacji inno-
wacji na dużą skalę [Gnyawali i Park 2009].

Wśród najważniejszych zalet relacji współ-konkurencji wymienić 
można [Morris i in. 2007]:

– dostęp do zewnętrznych źródeł wiedzy i zasobów naukowych,
– zmniejszenie (podział) kosztów,
– krótszy czas realizacji i bardziej stabilne dostawy surowców 

(półproduktów),
– korzyści skali,
– poprawę reakcji na oczekiwania konsumentów,
– zwiększenie elastyczności działania,
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– poprawę kontroli nad niepewnością rynku (bezpieczeństwo),
– „twórcze napięcie” – ciągłe dążenie do innowacji i zwiększa-

nia efektywności.

Jednocześnie wskazać można wiele zagrożeń rozwoju relacji 
współ-konkurencji [Morris i in. 2007]:

– dodatkowe koszty fi nansowe i związane z poświeceniem czasu 
na budowanie relacji,

– utratę kontroli nad kluczowymi zasobami własnymi,
– opóźnienie procesu inwestycyjnego i innowacyjnego,
– zmniejszenie sprzedaży, zysków i liczby pracowników,
– problemy związane z prowadzeniem niezależnych strategii 

marketingowych i jednocześnie realizacją wspólnych, ogól-
nych celów.

Dagnino i Padula [za: Stein 2010] wyróżniają następujące podsta-
wy funkcjonowania relacji współ-konkurencji:

1) relacje fi rm są zarówno źródłem, jak i miejscem wymiany gos-
podarczego tworzenia wartości;

2) relacje fi rm oparte na grze o sumie dodatniej mogą doprowa-
dzić do wzajemnego, ale niekoniecznie sprawiedliwego po-
działu korzyści dla partnerów, ze względu na presję konkuren-
cyjną o różnym charakterze;

3) relacje w grze o sumie zmiennej opierają się na częściowo 
zbieżnych interesach poszczególnych jednostek.

Jednocześnie zdaniem Dagnino i Padula [za: Stein 2010] we współ-
czesnych uwarunkowaniach gospodarki należy przejść z myślenia 
w kategoriach tylko współpracy, czy tylko konkurencji, na poziom 
współ-konkurencji. Tylko syntetyczne ujecie obu relacji pozwala bo-
wiem najlepiej opisać charakter obserwowanych zjawisk przestrzeni 
społeczno-ekonomicznej. Na podstawie intensywności współpracy 
i konkurencji Luo [2004] zaproponował typologię współ-konkurencji 
[ryc. 7]. Wyróżnia ona cztery typy relacji: rywali, współ-konkuren-
tów, jednostki wyobcowane oraz partnerów.
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Rycina 7.  Typologia współ-konkurencji w oparciu o intensywność 
współpracy i konkurencji

Wyszczególnienie
Intensywność współpracy

niska wysoka

Intensywność 
konkurencji

wysoka rywal (interes, rywali-
zacja, zaspokajanie)

współ-konkurent (kom-
promis, wpływanie)

niska wyobcowany (ustępli-
wość, unikanie)

partner (dostosowanie 
się, kooptacja, adaptacja)

Źródło: Luo 2004.

Abdallah i Wadhwy [2009] zauważają, że najważniejsze, zasadni-
cze źródła determinujące efektywność procesu współ-konkurencji to:

1) zasoby sieciowe – fi rmy wnoszące istotne zasoby do wspólnej 
sieci relacji zwiększają swoje zdolności do współpracy; jedno-
cześnie fi rmy zajmujące istotną pozycję w tej sieci cechują się 
większą zdolnością do konkurencji;

2) zdolność absorpcyjna – fi rmy o wysokiej potencjalnej pojem-
ności absorpcyjnej (zbiór organizacyjnych procedur i proce-
sów, dzięki którym przedsiębiorstwo nabywa i przyswaja wie-
dzę) zwiększają swoje zdolności do współpracy; z kolei fi rmy 
o wysokim poziomie realizacji zdolności absorpcyjnej (zbiór 
organizacyjnych procedur i procesów, dzięki którym przedsię-
biorstwo transformuje i wykorzystuje wiedzę) zwiększają swo-
ją zdolność do konkurencji;

3) zarządzanie relacjami – fi rmy silnie rozwijające swoją wiary-
godność zwiększają zdolności do współpracy z partnerami, na-
tomiast fi rmy ukierunkowane na redukcję oportunizmu zwięk-
szają zdolność do konkurencji.

W tym kontekście zdolność do współ-konkurencji jest wynikiem 
synergii konkurencji i współpracy, a nie ich opozycji względem sie-
bie. Najważniejsze wymiary relacji współ-konkurencji – według 
Morrisa i in. [2007] – obejmują przy tym:
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– wzajemne korzyści uczestników relacji, a nie korzyści o jedno-
stronnym tylko charakterze,

– zaufanie, które determinuje w ogóle długoterminowość związ-
ków fi rm,

– zobowiązanie, które oznacza pragnienie utrzymania wartości 
relacji przez czas trwania relacji.

Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych Morris 
i in. [2007] stwierdzili, iż pomiędzy powyższymi wymiarami istnie-
ją silne zależności o charakterze dodatnim. Stąd silne relacje współ-
-konkurencji powinny mieć swoje odzwierciedlenie w każdym z po-
wyższych wymiarów jednocześnie.

Wśród badań współ-konkurencji można wyróżnić kilka głównych 
podejść [Gnyawali i Madhavan 2006]:

1) jak aktywność współpracy (mierzona np. liczbą powiązań ko-
operacyjnych) wpływa na poziom konkurencyjności (mierzo-
ny liczbą działań konkurencyjnych);

2) jak aktywność współpracy wpływa na wzorce konkurencji;
3) jak istniejące wzorce relacji współpraca-konkurencja wpływa-

ją na konkurencję.

Każda z tych alternatyw może być realizowana na trzech podsta-
wowych poziomach analizy:

– sektorów gospodarki,
– grup, np. struktury i zachowania grup konkurentów,
– podmiotów gospodarczych, np. wzorce zachowań i poziom 

współpracy oraz konkurencji.

Z punktu widzenia istniejących sieci powiązań pomiędzy fi rma-
mi Gnyawali i Madhavan [2001] wskazali, iż najważniejszą rolę 
w kształtowaniu zachowań konkurencyjnych odgrywają zasoby sie-
ciowe, obejmujące przepływ informacji, przepływ aktywów oraz 
stan przepływów, jak również zdolność fi rm do dostępu i korzystania 
z tych zasobów.
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3.7. Relacje współpracy i konkurencji 
na pograniczu polsko-niemieckim

Pomimo bardzo obszernej literatury związanej z funkcjonowaniem 
gospodarki UE, bardzo niewiele miejsca poświęcono jak dotychczas 
roli granic w działalności podmiotów gospodarczych [Cieślik 2005]. 
W literaturze ekonomicznej granice rozważane są w kontekście wol-
nego handlu, protekcjonizmu czy skutków integracji. Jakkolwiek 
wpływ granic był uwzględniany już w klasycznych pracach W. Chri-
stallera czy A. Löscha, to jednak dotyczyło to głównie czynników lo-
kalizacji fi rm w obszarach pogranicza, a nie transgranicznych relacji 
pomiędzy fi rmami. Jak dotychczas w całościowy sposób nie zbadano 
jeszcze, jakie mechanizmy leżą u źródeł kształtowania transgranicz-
nych stosunków gospodarczych [Van Houtum 1998].

Granice są z natury obszarem sprzeczności w bardzo wielu aspek-
tach: bramy i bariery, ochrony i uwięzienia, bezpieczeństwa i jego 
braku, kontaktu i konfl iktu, identyfi kacji i różnicowania, wreszcie 
współpracy i konkurencji. Te pozorne dychotomie mogą się prze-
platać wraz z upływem czasu, miejsca, ale także mogą współistnieć 
jednocześnie u tych samych osób lub funkcjonować w ramach tych 
samych instytucji, z których część ma regularnie do czynienia z prze-
strzenią dwóch sąsiednich krajów [Anderson i O’Dowd 1999].

Istnienie granic prowadzi do zmniejszenia efektywności ekono-
micznej regionów w aspekcie rynku pracy i PKB. Głównym tego 
powodem jest ograniczenie mobilności zasobów pracy oraz niski po-
ziom relacji pomiędzy fi rmami. Dlatego zasadniczym celem polity-
ki współpracy powinno być przełamywanie bariery granicy  właśnie 
w tych dziedzinach [Van Gorp 2009]. Rozwój ekonomiczny obsza-
rów pogranicza zależy przy tym od następujących elementów [Krätke 
1996]:

– różnorodności przestrzeni instytucjonalnej, w tym różnorodno-
ści podmiotów gospodarczych,

– relacji współpracy i poziomu rozwoju struktur negocjacyjnych 
po obu stronach granicy,
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– efektywności funkcjonowania formalnych kanałów komunika-
cji oraz sieci instytucji promujących innowacje, transfer wie-
dzy i współpracę.

Obecność granicy stwarza również szereg szans. Podmioty gos-
podarcze mogą wykorzystywać przewagi płynące z funkcjonowania 
w różnych krajach i różnych warunkach otoczenia ekonomicznego 
(m.in. wykorzystanie niższych kosztów pracy, przepisów prawnych, 
wejście na nowy rynek zbytu). Bliskość przestrzenna może rów-
nież stanowić źródło tworzenia sieci innowacji [Heidenreich 1999]. 
Transgraniczne powiązania gospodarcze mogą stać się bowiem 
istotnym elementem regionalnych i krajowych systemów innowacji 
[Heidenreich 1999, Koschatzky 2000]. Badania pokazują jednak, iż 
dotychczasowy poziom realnych powiązań ponadgranicznych w tym 
zakresie jest bardzo mały [Koschatzky 2000].

Van Geenhuizen i Van der Knaap [1996] – podsumowując wy-
niki badań prowadzone w UE w latach 90. XX w. – wskazują, iż 
generalnie poziom transgranicznych relacji był niski, nawet na gra-
nicach o bardzo otwartym charakterze (np. holendersko-belgijskiej). 
Podobne wnioski wysunął McCallum [1995] na przykładzie granicy 
amerykańsko-kanadyjskiej, gdzie sam fakt istnienia granicy kilku-
nastokrotnie zmniejszał wielkość obrotów handlowych, pomimo jej 
bardzo dużej przepuszczalności, występowania podobieństw kulturo-
wych, instytucjonalno-prawnych czy językowych.

Granica wywiera istotny wpływ na handel międzynarodowy, po-
nieważ jej istnienie związane jest z różnymi politykami, odległością 
fi zyczną i psychiczną, różnicami w gustach klientów itd. Czynnik 
granicy odgrywa istotne znaczenie nawet w wypadku, gdy dotyczy 
zintegrowanych i kulturowo homogenicznych krajów (jak np. Ka-
nada i USA). Jego zasadniczą przyczyną są – jak zauważa Turrini 
i Van Ypersele [2010] – różnice w systemie prawnym. Przekraczanie 
granicy wiąże się w wyniku ich oddziaływania z osłabianiem pozycji 
przetargowej dostawców dóbr i usług. W efekcie fi rmy wolą szukać 
partnerów w ramach tego samego kraju niż za granicą.
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Skala znaczenia granicy jako bariery handlu znalazła także potwier-
dzenie w badaniach krajów UE [Chen 2004, Gil-Pareja i in. 2006]. 
Wewnątrzkrajowe przepływy handlowe są zgodnie z nimi od czterech 
do sześciu razy większe niż w układzie transnarodowym. Najmniejsze 
znaczenie granicy obserwowano przy tym w państwach dużych, które 
najwcześniej rozpoczęły proces integracji (np. Niemcy, Francja, Wło-
chy). W państwach o mniejszym potencjale gospodarczym – później 
włączonych w procesy integracyjne i znajdujących się dalej od głów-
nego rdzenia gospodarczego wspólnoty (Hiszpania, Portugalia i Fin-
landia) – znaczenie to było wyraźnie większe [Chen 2004].

Postępujący proces integracji oraz konkurencyjności gospodarki 
w UE powoduje, iż siła regionów gospodarczych jest coraz bardziej 
zależna od ich specyfi cznych zasobów instytucjonalnych, w tym po-
wiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, a nie prostego wykorzystania 
niskich kosztów czynników produkcji [Krätke i Borst 2007]. Współ-
praca terytorialna w latach 2007-2013 stała się kluczowym instrumen-
tem polityki spójności terytorialnej UE. W porównaniu do początków 
kształtowania polityki współpracy transgranicznej (np. w ramach 
programów Interreg I, II) nastąpiły w jej zakresie istotne zmiany. 
O ile wcześniej była ona ukierunkowana przede wszystkim na zaco-
fane (peryferyjne) regiony borykające się z szeregiem problemów go-
spodarczych, o tyle obecnie stanowi element stymulowania rozwoju 
społeczno-gospodarczego w całej UE [Mora 2011].

Jakkolwiek granica stanowi istotny element osłabiający rozwój 
powiązań gospodarczych, to jednak badania wskazują istnienie sze-
regu skutków wzajemnych interakcji. Mora [2011] – na podstawie 
analizy stowarzyszeń regionów granicznych – udowadnia, iż regiony 
sąsiadujące mają wzajemny wpływ na ich specjalizację gospodarczą. 
Siła tego wpływu jest z kolei związana z długością i intensywnością 
współpracy. Współpraca transgraniczna o charakterze instytucjonal-
nym może więc przekładać się na ukierunkowywanie rozwoju ekono-
micznego [Mora 2011].

Ważnym elementem budowania sieci relacji fi rm w obszarze po-
granicza może być istnienie ukrytych powiązań opartych na rodzi-
nie, pochodzeniu etnicznym, wyznaniu, niskiej odległości fi zycznej 
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i psychicznej, aktywności lokalnej, przynależności do wspólnych 
organizacji itd. [Strihan 2008]. Przyczyniają się one do zwiększenie 
bezpośrednich kontaktów oraz zwiększają poziom wzajemnego za-
ufania. Badania empiryczne fi rm belgijskich potwierdzają, iż czynnik 
etniczny, językowy jest nawet ważniejszy dla kształtowania sieci po-
wiązań transgranicznych fi rm niż czynnik odległości [Strihan 2008].

Modele, które zostały dotychczas opracowane do badania pro-
cesu internacjonalizacji przedsiębiorstw, są tworzone najczęściej 
dla dużych korporacji międzynarodowych. Problematyczne jednak 
wydaje się stosowanie tych modeli do jednostek sektora MSP [Van 
Houtum 1998], które odgrywają dominującą rolę, jeśli chodzi o licz-
bę jednostek. Rozszerzenie UE jest wyjątkowym wydarzeniem dla 
studiowania internacjonalizacji procesów wytwarzania dóbr i usług 
w poszczególnych krajach [Defever 2006]. Pozwala bowiem śledzić 
jednocześnie przebieg bardzo wielu opisanych w literaturze etapów 
rozwoju internacjonalizacji oraz poszukiwać prawidłowości tego 
procesu. Z tego punktu widzenia pogranicze polsko-niemieckie sta-
nowi doskonały obiekt badań.

W krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w obszarze po-
granicza polsko-niemieckiego, znaczący wpływ na rozwój współ-
pracy i konkurencji wywarły niewątpliwie dwa zasadnicze czynniki: 
transformacja systemowa układu społeczno-gospodarczego (liberali-
zacja handlu, prywatyzacja) wraz z nasileniem procesów dywergen-
cji przestrzennej oraz przeobrażenia polityczne zmieniające funkcje 
i znaczenie granic [Williams i in. 2001].

Szczegółowy przegląd zasadniczych uwarunkowań rozwoju 
transgranicznych powiązań gospodarczych na pograniczu polsko-
-niemieckim w oparciu o literaturę przedmiotu pozwala podkreślić 
następujące jego cechy:

1) obszary położone po obu stronach granicy w większości moż-
na zaliczyć do strukturalnie słabych pod względem rozwoju 
społeczno-ekonomicznego [Gruchman i in. 2002];

2) głębokie przeobrażenia systemu społeczno-ekonomicznego po 
zmianach ustrojowych lat 90. XX w. [Krätke 1996] obserwo-
wane są po obu stronach granicy jednocześnie;
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3) charakterystyczne są dynamiczne zmiany funkcji granicy po 
roku 1990 – od silnej izolacji do pełnej integracji [Krätke 
1996];

4) niski poziom usieciowienia regionalnych gospodarek po obu 
stronach granicy [Krätke 2002];

5) niski poziom rozwoju kapitału społecznego na pograniczu, 
w tym niski poziom zaufania [Krätke 2002, Janc 2006];

6) dominację krótkookresowych strategii przetrwania wynikającą 
ze słabości ekonomicznej obszarów peryferyjnych, brak długo-
terminowej perspektywy budowania trwałych relacji;

7) dominację fi rm małych w strukturze wielkościowej gospo-
darki jako następstwo transformacji systemowej Polski i Nie-
miec Wschodnich (upadek dużych podmiotów państwowych, 
procesy podziału i dezintegracji jednostek powstałych przed 
zmianami systemowymi w 1989 r.); zgodnie z obserwacjami 
Barnetta [1997] przekładać się to może na silniej odczuwal-
ną presję konkurencyjną i mniejszą skłonność do wschodzenia 
w relacje współpracy;

8) postawy niechęci wobec obcokrajowców z kraju sąsiada, ob-
serwowane zarówno po stronie niemieckiej [Ahlheim i Heger 
2000], jak i polskiej;

9) bagaż historyczny okresu wojny, stereotypy i uprzedzenia, nie-
chęć do obcokrajowców, obawa przed dominacją (po stronie 
polskiej) i presją konkurencyjną (po stronie niemieckiej) [He-
idenreich 1999];

10) relatywnie dużą barierę kulturową [Krätke 2002, Leibenath 
i Knippschild 2005, Meinhof i Galasiński 2005, Tujdowski 
2009] oraz barierę językową [m.in. Jańczak 2009, Wilkinson 
2009];

11) postawy obawy przed konkurencją zza granicy, obserwowane 
w znacznej mierze przed akcesją Polski do UE na obszarze 
przygranicza niemieckiego [Krätke 2002];

12) w zakresie organizacyjno-prawnych aspektów konkurencyjno-
ści daleko idącą zbieżność zasad i metod ochrony konkurencji; 
w odniesieniu do Polski i Niemiec, z uwagi na członkostwo 
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obu krajów w UE, warunki funkcjonowania i konkurowania 
fi rm na obszarze pogranicza wydają się generalnie zbliżone 
[Parisi 2010];

13) bardzo duże dysproporcje poziomu rozwoju gospodarczego 
pomiędzy polską i niemiecką stroną [ESPON in progres… 
2004];

14) nieco peryferyjne położenie całości pogranicza w odniesieniu 
do najbardziej rozwiniętych obszarów UE [Krätke 1996];

15) dominującą rola Berlina w kształtowaniu struktur gospodar-
czych niemieckiej części pogranicza, zagrożenie marginaliza-
cją pozostałych obszarów [Krätke 1996, Krätke i Borst 2007];

16) znaczna część fi rm po stronie niemieckiej w wyniku procesów 
związanych z transformacją systemową stała się częścią pod-
miotów zachodnioniemieckich (gdzie z reguły zlokalizowane 
są ich centrale), tracąc często również samodzielność decy-
zyjną; w tym kontekście utraciły one perspektywę pogranicza 
i zostały włączone w istniejące sieci powiązań gospodarczych 
opartych głównie o jednostki Niemiec Zachodnich; ich wpływ 
na stymulowanie rozwoju pogranicza jest więc marginalny 
[Krätke 1996, 1999];

17) z uwagi na niedorozwój sfery gospodarczej pogranicza również 
nowo powstające przedsiębiorstwa preferują raczej rozbudowę 
powiązań sieciowych z jednostkami Niemiec Zachodnich niż 
powiązań o charakterze transgranicznym [Krätke 1996];

18) bardzo zróżnicowane uwarunkowania rozwoju gospodarki po 
stronie polskiej, istotne znaczenie układu metropolitalnego 
Szczecina [Dołzbłasz i Raczyk 2010a];

19) istniejące teoretyczne konstrukcje rozwoju (np. „banan” 
wschodnioeuropejski) są tworzone mechaniczne i nie odzwier-
ciedlają realnych zjawisk sfery społecznej i ekonomicznej, 
które cechują się daleko większa złożonością i przestrzennym 
zróżnicowaniem [Krätke 1996];

20) przemysłowy charakter znacznej części obszarów pogranicza 
jako spuścizna okresu gospodarki socjalistycznej oraz relatyw-
nie niski poziom kompetencji pracowników po obu stronach 
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granicy sprawiają, że tworzenie sieci powiązań biznesowych 
opartych na nowoczesnych strukturach gospodarczych oraz in-
nowacje są mocno utrudnione [Heidenreich 1999];

21) dynamiczny rozwój handlu przygranicznego (zwłaszcza w po-
czątkowym okresie transformacji systemowej) oraz specy-
fi cznych form usług jako efekt specyfi ki obszarów pogranicza 
cechujących się znacznymi różnicami w poziomie cen [Ko-
mornicki i Miszczuk 2010];

22) fi rmy z kapitałem zagranicznym na obszarze Niemiec Wschod-
nich są znacznie częściej niż w pozostałych regionach Niemiec 
nastawione na sprzedaż w Europie Zachodniej i za granicą; 
często są one traktowane jako przyczółek do ekspansji w kra-
jach Europy Środkowo-Wschodniej; ponadto są one bardziej 
zintegrowane w ramach międzynarodowego podziału pracy, co 
wynika z braku lokalnych dostawców i kooperantów [Belitz 
i in. 2000];

23) jakkolwiek podstawowym uwarunkowaniem konkurencyjno-
ści obszarów Niemiec Wschodnich (na tle np. reszty kraju) 
wydają się niższe koszty pracy, to jednak towarzyszy temu niż-
sza produktywność; badania empiryczne wskazują przy tym, 
iż najwięcej miejsc pracy powstaje tam nie w sektorach, gdzie 
różnice płacowe są szczególnie widoczne, ale w obrębie fi rm 
małych i średnich, gdzie wynagrodzenia są na poziomie zbli-
żonym do krajowego [Görzig i Gornig 2001];

24) jednostki terytorialne po obu stronach granicy są zróżnico-
wane zarówno pod względem wielkości, jak i wyposażenia 
kompetencyjnego, co stanowi konsekwencję różnic ustrojo-
wych i systemów administracyjnych Polski i Niemiec [Leśniak 
2006]; utrudnia to niewątpliwie nawiązywanie relacji współ-
pracy.

Rozwój współpracy transgranicznej w aspekcie ekonomicznym 
w odniesieniu do pogranicza polsko-niemieckiego miał charakter eta-
powy [Stryjakiewicz 1998]. Pierwsza faza wiązała się przede wszyst-
kim z rozwojem handlu przygranicznego (bazarowego). W warunkach 
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Polski obejmował on przede wszystkim handel detaliczny oraz usługi 
dla ludności, cechował się bardzo dużą różnorodnością form organi-
zacyjnych oraz przybierał bardzo często charakter nieformalny (szara 
strefa). W fazie drugiej istotną rolę odgrywała poprawa i rozbudo-
wa infrastruktury technicznej oraz systemu regulacyjnego i instytu-
cjonalnego współpracy. W ostatnim etapie następuje intensyfi kacja 
transferu kapitału, wzrost liczby i znaczenia powiązań sieciowych. 
Można też przypuszczać, iż ten ostatni etap w największym stopniu 
związany jest z kształtowaniem relacji współpracy oraz konkurencji.

Pomimo wieloletnich już doświadczeń w zakresie rozwoju współ-
pracy, wsparcia polityki współpracy środkami UE oraz postępujących 
procesów integracji, zdaniem  Krätkego i Borsta [2007] perspekty-
wy rozwoju regionu transgranicznego na granicy polsko-niemieckiej 
pozostają nadal otwarte. Obszar ten jest wciąż zagrożony rozwojem 
o charakterze podzielonym istnieniem dawnej granicy i utrwaleniem 
tych podziałów w przyszłości.

Kluczowym wydarzeniem w rozwoju internacjonalizacji fi rm 
w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej były przemiany sys-
temowe zapoczątkowane w 1989 r. Odczuwalny jest jednak brak 
opracowań empirycznych procesu internacjonalizacji tego obszaru, 
w szczególności o charakterze dynamicznym. W badaniach relacji 
transgranicznych fi rm obszarów pograniczy można wyróżnić trzy 
zasadnicze podejścia. Syntetyczne ich porównanie zawarto w tab. 4. 
Dotyczą one [Van Houtum 1998]:

– kosztów transakcyjnych,
– sieci międzynarodowych,
– dystansu psychicznego.
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Duże znaczenie w badaniach kształtowania się transgranicz-
nych relacji odgrywa model INTERFACE (International For-
mation of Autonomous Co-operation between Enterprises), opra-
cowany na podstawie analizy przeprowadzonej na pograniczu 
belgijsko-holenderskim przez Van Houtuma [1998]. Wyróżnia on 
następujące etapy w procesie rozwoju transgranicznych stosunków 
gospodarczych:

1) kontakt – pełni bardzo ważną rolę jako rozpoznanie środo-
wiska działania przedsiębiorcy; zależy od czynników zwią-
zanych z przestrzenią uczuć (m.in. dystans mentalny, kultu-
rowy, ocena granicy, identyfi kacja z obszarem), przestrzenią 
poznania (dystans poznawczy, dystans fi zyczny, mapa ko-
gnitywna pogranicza), przestrzenią działania (kontakt per-
sonalny/zawodowy, bezpośredni/pośredni, preferencje kon-
taktów);

2) przyciąganie – jest efektem oddziaływania czynników podo-
bieństwa, komplementarności, atrakcyjności (w tym atrakcyj-
ności przestrzennej) i bliskości przestrzennej;

3) interakcja – oznacza etap, w którym przedsiębiorcy rozpatrują 
(negocjują) ewentualny związek. Zależy przede wszystkim od 
wysokości kosztów transakcyjnych oraz poziomu zaufania po-
między partnerami;

4) transakcja – oznacza zatwierdzenie umowy (formalnej i niefor-
malnej) dotyczącej interakcji pomiędzy fi rmami;

5) związek (relacja) – oznacza powtarzalność transakcji pomię-
dzy fi rmami; może mieć charakter kontroli (m.in. joint ventu-
re, fuzja, udział w przedsiębiorstwie), związku produkcyjnego 
(m.in. dostarczanie lub outsourcing dóbr), związku usługowe-
go (m.in. outsourcing usług) czy związku transakcji rynko-
wych (m.in. wspieranie sprzedaży, reklama);

6) sukces – związany z powodzeniem realizacji wszystkich po-
przednich etapów.

Model INTERFACE może być stosowany do wszystkich podmio-
tów gospodarczych, niezależnie od wielkości i przedmiotu działania.
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Na podstawie badań fi rm austriackich dla horyzontu czasowe-
go 20 lat Ninan i Puck [2010] wyróżnili trzy zasadnicze strategie 
internacjonalizacji, obejmujące ponad 80% wszystkich zachowań 
fi rm:

1) stopniowy, coraz większy poziom zaangażowania od najprost-
szych form (eksport) do bardziej zaawansowanych (inwestycje 
bezpośrednie);

2) realizację zaawansowanych form internacjonalizacji (inwesty-
cje bezpośrednie) od razu, z pominięciem faz przejściowych;

3) konsekwentną realizację niezaawansowanych form internacjo-
nalizacji (np. eksport).

Dwie ostatnie formy zaprzeczają przedstawionemu wcześniej 
Modelowi Uppsala, ponieważ wiążą się z niezmiennością stosowa-
nej strategii. Badania potwierdziły także związek dystansu psychicz-
nego z dystansem geografi cznym, co ma swoje przełożenie w cha-
rakterze rozprzestrzeniania się powiązań fi rm z przestrzeni [Ninan 
i Puck 2010].

Obserwowany bardzo wysoki poziom dysproporcji na pograniczu 
może implikować różnorakie konsekwencje. Jak wskazuje Rodrígu-
ez-Pose i Tselios [2010], związek między nierównością a procesami 
wzrostu jest daleki od pełnego zrozumienia i wyjaśnienia, zwłaszcza 
w układach regionalnych. Wskazują na to zarówno badania na grun-
cie nauk ekonomicznych, socjologicznych, jak i politycznych. Moż-
na przy tym zauważyć trzy najważniejsze nurty badań teoretycznych 
i empirycznych, wskazujących że:

– nierówności w rozwoju towarzyszą wzrostowi i mogą go napę-
dzać,

– nierówności przyczyniają się do zaburzenia procesów wzrostu,
– nierówności w pewnych warunkach zarówno napędzają wzrost, 

jak i go ograniczają.

Z punktu widzenia poszerzania zasięgu oddziaływania podmio-
tów gospodarczych obszar Europy Środkowo-Wchodniej oferuje 
szczególnie duże możliwości dla fi rm, które chcą rozszerzyć swoją 
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działalność za granicą. Związane są one z dużym i chłonnym ryn-
kiem, niskimi kosztami zasobów pracy, dobrym poziomem kwa-
lifi kacji pracowników. Zdaniem Scharra [2001] doświadczenia 
z obszarów pograniczy o bardzo dużych dysproporcjach społeczno-
-gospodarczych wskazują, iż stwarzają one bardzo dobre potencjalne 
warunki rozwoju, ponieważ w oparciu o przewagi komparatywne za-
chęcają do transgranicznego podziału pracy. Wymaga to intensyw-
nej współpracy i tworzenia sieciowych powiązań pomiędzy fi rmami, 
zwłaszcza w obrębie sektora MSP. Ponadto ponieważ rynki krajów 
rozwijających się cechują się mniejszą konkurencją niż dojrzałe ryn-
ki krajów wysoko rozwiniętych, koszty wejścia na nie powinny być 
relatywnie niższe [por. Tsai i Eisingerich 2010]. Z tego punktu widze-
nia poziom internacjonalizacji fi rm polskich i niemieckich powinien 
być nieco asymetryczny, ponieważ wejście na rynek niemiecki może 
być trudniejsze niż na rynek polski. Skala tej asymetrii powinna od-
zwierciedlać różnice w barierach wejścia z jednej oraz poziom kon-
kurencyjności fi rm z drugiej strony.

Również Bogun [2008] wskazuje, iż czynnik odległości kulturo-
wej ma z reguły charakter asymetryczny. W tym kontekście jego rola 
będzie inna dla fi rmy niemieckiej wchodzącej na rynek polski, niż 
polskiej na niemiecki. Wynika to m.in. z różnic w organizacji, ada-
ptacyjności fi rm, znaczenia progów kulturowych itd. Istnienie relacji 
ekonomicznych o charakterze asymetrycznym jest zdaniem Krätke-
go i Borsta [2007] prawidłowością obserwowaną w wielu państwach 
świata, w szczególności tam, gdzie jedna strona ma przewagę w po-
dziale dochodów czy płac.

Bardzo istotną kwestią związaną z procesem internacjonalizacji 
fi rm są efekty mnożnikowe. Jak stwierdza Domański i Gwosdz [2010], 
odzwierciedlają one powiązania tkwiące w gospodarkach lokalnych 
i regionalnych. Siła tych efektów zależy od przestrzennej skali (naj-
mniejsze są w skali lokalnej, większe – regionalnej i krajowej) oraz 
jest zróżnicowana według sektorów i działów gospodarki (z reguły 
wyższa jest w usługach). Z reguły również fi rmy o lokalnym/regio-
nalnym zasięgu działania wywołują większe efekty mnożnikowe niż 
np. korporacje międzynarodowe.
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W oparciu o badania dotyczące fi rm ukraińskich Bogun [2008] 
wskazuje, iż Model Uppsala (stopniowej internacjonalizacji w ukła-
dzie: eksport – joint venture – spółka zależna) wydaje się trafny dla 
fi rm pochodzących z krajów transformującej się gospodarki i wcho-
dzących na rynek krajów wysoko rozwiniętych. Adekwatne mechani-
zmy powinny być więc obserwowane w odniesieniu do fi rm polskich 
wchodzących na rynek niemiecki. Z kolei zagraniczne fi rmy rozsze-
rzające działalność na rynek krajów transformujących się zachowują 
się niezgodnie z tym modelem, preferując najpierw tworzenie jedno-
stek w pełni zależnych (spółki zależne), a dopiero w miarę poznania 
rynku i partnerów gospodarczych – przedsięwzięć wspólnych (joint 
venture). Wskazuje to, iż polityka kreowania transgranicznej współ-
pracy gospodarczej powinna uwzględniać spodziewane istotne różni-
ce w jej przebiegu zarówno w odniesieniu do polskiej, jak i niemiec-
kiej strony.

Podmioty z kapitałem niemieckim należą do jednej z najważniej-
szych grup inwestorów zagranicznych w Polsce, zarówno pod wzglę-
dem liczby spółek z kapitałem zagranicznym, jak i pod względem 
wielkości zainwestowanego kapitału. Stwarza to obiektywnie bardzo 
duże potencjalne możliwości intensyfi kacji wzajemnych powiązań 
gospodarczych. W odniesieniu do obszarów pogranicza zasadniczym 
problemem jest jednak fakt, iż najważniejsze międzynarodowe po-
wiązania ekonomiczne zachodzą nie pomiędzy regionami przygra-
nicznymi, a między głównymi węzłami rozwoju ekonomicznego 
(m.in. układy metropolitalne). Ponadto relacje na pograniczu polsko-
-niemieckim (podobnie jak w szerszym kontekście w układzie Euro-
py Zachodniej i Wschodniej) charakteryzują się dominacją efektów 
„tunelu” [Krätke 2002]. W praktyce oznacza to występowanie rela-
cji jednostek z silnych gospodarczo obszarów Niemiec Zachodnich 
oraz obszarów rdzeniowych w Polsce. Zgodnie z badaniami Krätkego 
i Borsta [2007] ponad 95% fi rm niemieckich lokalizujących w Polsce 
spółki zależne pochodziło z Niemiec Zachodnich, a tylko niecałe 5% 
z terenów byłego NRD (w tym przede wszystkim Berlina). Potwier-
dzają to również badania Zagodzińskiej i Szefl era [1998] – w począt-
kowym okresie transformacji fi rmy niemieckie wybierały lokalizacje 
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związane przede wszystkim ze stolicą Polski oraz wybrane miasta 
metropolitalne kraju. W kolejnych latach dynamicznie zwiększyła 
się liczba nowych przedsięwzięć w bezpośredniej bliskości od grani-
cy, ale nie wiązało się to ze znaczącą modyfi kacją alokacji kapitału. 
Obszar pogranicza charakteryzuje się również inną strukturą zagra-
nicznych przedsięwzięć. Jak podkreślają Krätke i Borst [2007], w od-
niesieniu do inwestycji zagranicznych w Polsce z udziałem kapitału 
niemieckiego obszary pogranicza zachodniego przyciągały działal-
ność opierającą się na strategii niskich kosztów. Inwestycje związa-
ne z transferem technologii i intensywnym wykorzystaniem wiedzy 
koncentrowały się przede wszystkim w układach metropolitalnych.

Dotychczasowy udział terenów pogranicza w nawiązywaniu 
wspólnych polsko-niemieckich kontaktów gospodarczych był więc 
w zasadzie niewielki. Wynikał on w znacznej mierze z jego peryfe-
ryjności. Istotnym powodem niskiego poziomu relacji na pograniczu 
polsko-niemieckim jest fakt, iż obszar po obu stronach granicy podda-
ny był od lat 90. intensywnym procesom transformacji. Jak wskazuje 
Bogun [2008], gospodarki transformujące się cechuje duża dynamika 
zmian połączona z nieprzewidywalnością, co zgodnie z koncepcjami 
internacjonalizacji oraz teoriami sieciowymi istotnie hamowało two-
rzenie relacji między podmiotami gospodarczymi.

Problemem związanym z kształtowaniem relacji na obszarach po-
granicza jest także fakt, iż współpraca transgraniczna jest zdomino-
wana z reguły przez działania sektora publicznego oraz, w mniejszym 
stopniu, pozarządowego. Kluczem do współpracy gospodarczej są 
natomiast relacje transgraniczne między fi rmami sektora prywatnego.

Mimo iż naturalną rzeczą jest przewaga powiązań pomiędzy jed-
nostkami w ramach poszczególnych krajów, to jednak relacje trans-
graniczne mogą znacząco poprawić możliwości funkcjonowania 
i konkurowania na rynku, niezależnie od jego wielkości. Współpraca 
fi rm na pograniczu polsko-niemieckim jest słabo rozwinięta, a naj-
ważniejszą przyczyną takiego stanu rzeczy są strukturalne słabości 
gospodarek obszarów leżących po obu stronach granicy. Ponadto 
istotną rolę odgrywa bardzo niski poziom współpracy intrarregional-
nej pomiędzy fi rmami z tego samego kraju. Jak udowadnia Krätke 
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[2002], w Brandenburgii udział regionalnych fi rm w łańcuchu do-
staw sektora przemysłu wynosił ok. 15%, podczas gdy w regionach 
o rozbudowanych sieciach powiązań ekonomicznych (np. Badenia-
-Wirtembergia) przekraczał on 50%. Prawdopodobnie podobna sy-
tuacja występuje w całym obszarze pogranicza. Zwiększenie relacji 
transgranicznych będzie więc niemożliwe do osiągnięcia bez intensy-
fi kacji relacji wewnątrzkrajowych.

Badania Herbsta [2000] prowadzone wśród fi rm z obszaru Europy 
Środkowo-Wschodniej pokazują, że kontakty handlowe przedsiębior-
ców z przedsiębiorstwami Europy Zachodniej stanowiły istotny ele-
ment poprawy ich konkurencyjności i zwiększenia liczby zachowań 
innowacyjnych, głównie w sferze organizacyjnej (m.in. wprowadzanie 
nowoczesnych metod zarządzania, podnoszenie kwalifi kacji pracowni-
ków, działania marketingowe). Jednocześnie jednak polskie podmioty 
gospodarcze z obszaru przygranicza polsko-niemieckiego cechowały 
się relatywnie mniejszą otwartością i nowoczesnością niż fi rmy z in-
nych terenów kraju. Potwierdza to spostrzeżenia Krätke [2002], iż ja-
kość i intensywność powiązań fi rm nie wiąże się z odległością od gra-
nicy, a poziomem rozwoju ekonomicznego danego obszaru.

Badania wśród fi rm przeprowadzone w latach 1997-2000 na pol-
sko-niemieckim pograniczu wskazują szereg interesujących zależno-
ści [Scharr 2001]:

1) jakkolwiek polskie przedsiębiorstwa cechują się znacznym 
stopniem współpracy handlowej z Niemcami, to dotyczy to 
głównie terenów bardziej oddalonych od granicy (Niemcy 
Zachodnie); współpraca fi rm przybiera głownie formy nieka-
pitałowe, a przedsięwzięcia jak joint ventures czy inwestycje 
bezpośrednie należą do rzadkości;

2) wśród głównych barier dla wchodzenia polskich przedsię-
biorstw na rynek niemiecki wskazano wewnętrzną słabość 
fi rm, problemy kadrowe; z kolei zainteresowanie ekspansją 
na rynek Polski jednostek niemieckich było osłabiane niskimi 
perspektywami zarobku oraz brakiem zachęt fi nansowych;

3) badanie nie wykazało bardzo istotnych barier dla rozwoju 
współpracy transgranicznej; prawdopodobieństwo współpracy 
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wzrastało w obrębie jednostek niemieckich wraz z wielkością, 
innowacyjnością i doświadczeniem we współpracy; w odnie-
sieniu do fi rm polskich czynniki te nie były jednak istotne;

4) strona polska miała pozytywne oczekiwania odnośnie do per-
spektyw wzrostu po akcesji kraju do UE; po stronie niemiec-
kiej oczekiwania były neutralne;

5) polskie i niemieckie fi rmy generalnie podobnie oceniały naj-
ważniejsze czynniki lokalizacyjne;

6) istotną rolę osłabiającą współpracę odegrał brak informacji 
o potencjalnych partnerach;

7) czynnikiem osłabiającym współpracę są bardzo duże bariery 
wejścia na rynek, zwłaszcza w obrębie sektorów ściśle regulo-
wanych przez państwo (np. zawody regulowane).

Dokonując całościowego przeglądu literatury naukowej, należy 
zauważyć, iż oprócz badań prowadzonych na poziomie krajów sze-
reg prac dotyczył również ściśle terenów pograniczy. Obejmowały 
one m.in. obszar:

– Meksyku i Stanów Zjednoczonych – Picou i Peluchon 1995, 
Patrick i Renforth 1996, Sargent 1997, Yoskowitz i Pisani 2002,

– Holandii i Belgii – Van Houtum 1998,
– Austrii i krajów Europy Środkowo-Wschodniej – Huber 2003, 

Ninan i Puck 2010,
– Ukrainy i krajów Europy Środkowo-Wschodniej – Bogun 

2008,
– Niemiec i krajów Europy Środkowo-Wschodniej – Engelhard 

i Eckert 1995,
– Niemiec i Polski – Gruchman i in. 2002, Krätke 2002, Krätke 

i Borst 2007, Dołzbłasz i Raczyk 2012,
– Francji i Niemiec – Koschatzky 2000,
– Walonii i Flandrii – Strihan 2008.

Empiryczne badanie podmiotów gospodarczych na pograni-
czu polsko-niemieckim realizowano w badaniach Gruchmana i in. 
[2002]. Objęło ono jednak relatywnie niewielką populację jednostek 
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(poniżej 40 jednostek z polskiego i 20 niemieckiego przygranicza) 
z działów gospodarki związanych z turystyką (polska strona) i elek-
troniką (strona niemiecka). Miało więc dość ograniczony charakter, 
przy czym ujęcie różnych grup podmiotów po obu stronach grani-
cy powoduje, iż uzyskane wyniki należy traktować z dużą ostroż-
nością. Zasadnicze wnioski przeprowadzonej analizy wskazywały, iż 
[Gruchman i in. 2002]:

– ok. 8% badanych jednostek posiadało gospodarcze powiązania 
z zagranicą,

– 2% respondentów prowadziło działalność gospodarczą 
w Niemczech, rozumiejąc ją często jako świadczenie usług dla 
gości zagranicznych,

– z podmiotów prowadzących działalność w Niemczech nega-
tywne doświadczenia związane z inwestowaniem miało 10%,

– 23% fi rm polskich deklarowało chęć zaangażowania gospodar-
czego w Niemczech,

– 3% działało gospodarczo w Niemczech, to znaczy w badanym 
obszarze przygranicznym,

– wśród fi rm posiadających doświadczenia we współpracy 
z partnerem niemieckim 38% zdeklarowało dalszą chęć współ-
pracy,

– spośród form współpracy 33% respondentów polskich najchęt-
niej wybrałoby formę umowy kooperacyjnej, 22% współpracę 
bezumowną, a 17% joint venture. W grupie przedsiębiorców 
niemieckich preferowany były: joint venture, umowy koopera-
cyjne i eksport,

– 70% polskich respondentów deklaruje znajomość języka nie-
mieckiego; z kolei żaden niemiecki przedsiębiorca nie znał ję-
zyka polskiego,

– podstawowe bariery współpracy po stronie polskiej obejmo-
wały: niedostatecznie zorganizowany systemem informacji 
o potencjalnych partnerach, ograniczony dostęp do kredytów, 
brak wykwalifi kowanej kadry menedżerskiej, małą aktywność 
instytucji otoczenia biznesu, specyfi kę okresu transformacji 
(szybka adaptacja do zmian),
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– podstawowe bariery współpracy po stronie niemieckiej doty-
czyły: braku doświadczenia w działalności zagranicznej, men-
talności pracowników z Polski, złej sytuacji fi nansowej pol-
skiego partnera, różnic w strukturach przedsiębiorstw, błędów 
w stylach zarządzania, niewystarczających zasobów fi nanso-
wych, braku informacji, małej liczby kontaktów.

Badanie praktycznie wykazało brak wspólnych, transgranicznych 
relacji gospodarczych.

Badania międzynarodowej kooperacji między przedsiębiorstwa-
mi międzynarodowymi pochodzenia niepolskiego oraz polskimi 
podmiotami produkcyjnymi prowadziła również Stępień [2010] 
w ramach projektu pt. „Uwarunkowania i efekty międzynarodowej 
kooperacji przemysłowej w Polsce”. Pokazały one, iż jakkolwiek de-
klaratywny poziom zadowolenia z kooperacji był wysoki, to jednak 
jego realne przełożenie na wzrost konkurencyjności fi rm było trudne 
do udowodnienia. Główną barierę dla rozwoju współpracy i czerpa-
nia z niej największych korzyści stanowił niski poziom wzajemnego 
zaufania, ograniczona wymiana informacji, brak częstych spotkań 
o nieformalnym charakterze.

Na trwałość zróżnicowań rozwoju w obszarach pograniczy wska-
zuje przykład Niemiec Wschodnich. Jakkolwiek od politycznego po-
łączenia Niemiec Wschodnich i Zachodnich minęło ponad 20 lat, to 
jednak pod względem gospodarczym obszary te nadal dzieli bardzo 
wiele. Tereny Niemiec Wschodnich ze względu na niską wydajność, 
wysokie bezrobocie i słabo rozwiniętą gospodarkę sieciową charak-
teryzują się relatywnie niskim poziomem atrakcyjności dla inwestycji 
podmiotów prywatnych, w tym w szczególności dla bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych. Na podstawie badań bezpośrednich in-
westycji zagranicznych w latach 1997-2002 stwierdzono, iż istotnym 
czynnikiem przyciągającym w odniesieniu do Niemiec wschodnich 
są przede wszystkim koszty pracy, popyt lokalny oraz rozwój powią-
zań sieciowych [Spies 2010].

Przekładając na grunt pogranicza polsko-niemieckiego doświad-
czenia wynikające z analiz, które dla Hiszpanii przeprowadzili 
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Pindard-Lejarraga i Gutierrez [2010], można się spodziewać, iż po-
nieważ lokalne i regionalne rynki podlegały i podlegają ciągle bardzo 
silnym zmianom uwarunkowań (transformacja systemowa, akcesja 
Polski do UE, wejście Polski do strefy Schengen), mają one charakter 
rynków rozwijających się, opartych głównie na konkurencji. W przy-
szłości natomiast oczekiwać należy wzrostu powiązań kooperacyj-
nych, ponieważ powinno to wynikać z logiki zachowań podmiotów 
gospodarczych. Odrębną kwestią pozostaje natomiast, czy będą to 
powiązania transgraniczne, czy głównie wewnątrzkrajowe. W efek-
cie dalszy rozwój relacji pomiędzy fi rmami na pograniczu polsko-
-niemieckim może obrać jeden z dwóch kierunków [Krätke i Borst 
2007]:

– defensywny – oparty na niskich kosztach wytwarzania po pol-
skiej stronie, dominujący dotychczas,

– ofensywny – związany z wykorzystywaniem kompetencji, 
transferem technologii, procesami uczenia się itd.

W świetle powyższych rozważań ostateczny kierunek przeobrażeń 
na obszarze całego pogranicza ze względu na intensywność zmian 
sfery społeczno-ekonomicznej, obserwowaną we wszystkich skalach 
przestrzennych, nadal pozostaje sprawą otwartą.
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relacji polsko-niemieckich 

obszarów pogranicza

Funkcjonowanie systemów społeczno-gospodarczych na pogra-
niczu polsko-niemieckim ma bardzo różnorodne uwarunkowania. 
W największym stopniu zdeterminowane jest przez:

– stan zagospodarowania ziem współczesnego pogranicza pol-
sko-niemieckiego od czasów historycznych,

– ewolucję funkcji granicy polsko-niemieckiej, od końca II woj-
ny światowej do dnia dzisiejszego,

– współczesną rentę położenia (korzyści położenia),
– ustalenia dotyczące rozwoju obszarów, zawarte w koncepcjach 

polsko-niemieckich powstałych od początku lat 90. XX w.

4.1. Uwarunkowania historyczne od drugiej 
połowy XIX w. do 1945 r.

Stan zagospodarowania i możliwości rozwoju zdeterminowane są 
przez uwarunkowania historyczne, dlatego obecny poziom rozwoju 
obszarów pogranicza polsko-niemieckiego jest wypadkową proce-
sów zagospodarowywania tych ziem przez wieki.

W wielowiekowych dziejach rozwoju tych ziem, poza państwem 
Piastów w X-XII w. i okresem po II wojnie światowej, tereny te 
w większości nie stanowiły pogranicza polsko-niemieckiego, ponieważ 
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politycznie należały do państw niemieckich, bądź – jak w części Dol-
nego Śląska – państwa czeskiego [por. Kaczmarczyk 1960]11. W wyni-
ku ustaleń powersalskich wszystkie powiaty dzisiejszych województw 
przygranicznych (prócz powiatów Sulechów i Świebodzin) znalazły 
się w granicach Rzeszy [por. Atlas Ziem Odzyskanych… 1947].

Fakt przynależności tych ziem do państwa niemieckiego miał 
ogromny wpływ na rozwój i konkurencyjność obszarów współcze-
snego pogranicza. Największe znaczenie miał okres od drugiej po-
łowy XIX w. do dnia dzisiejszego, kiedy to obszary Drugiej Rze-
szy Niemieckiej (Cesarstwo Niemieckie) przechodziły rewolucję 
przemysłową. Był to czas pod jurysdykcją kolejno Drugiej Rzeszy 
Niemieckiej (1871-1914 r.), Republiki Weimarskiej, Trzeciej Rzeszy 
Niemieckiej, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL) i Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej (NRD), Trzeciej Rzeczpospolitej Polskiej 
oraz Republiki Federalnej Niemiec (od przełomu 1989-1990 r.).

W latach 1871-1914 Druga Rzesza Niemiecka była – mimo drob-
nych, przejściowych kryzysów – jednym z najbardziej uprzemysło-
wionych i dynamicznie rozwijających się państw świata (drugim po 
USA). Wyrażało się to w rozbudowie bazy materialnej, wzroście 
zatrudnienia, produkcji przemysłowej i rozbudowie zakresu świad-
czenia usług oraz w większej różnorodności i jakości wytwarzanych 
dóbr [por. Łuczak 1984]. Z początkiem 1872 r. wprowadzano sze-
reg reform (np. monetarną, celną, skarbową, systemu podatkowego, 
łączności) umożliwiających ujednolicenie systemów państw i szyb-
ką integrację ekonomiczną Rzeszy. Wysoki rozwój gospodarczy był 
możliwy dzięki wprowadzaniu wynalazków technicznych w strefi e 
produkcyjnej. Jądrem rozwojowym, ze względu na obfi te bogactwa 
naturalne (metale kolorowe, węgiel), były tereny centralne Drugiej 
Rzeszy. Jej tereny wschodnie – ze względu na brak surowców oraz 

11 Granice najbardziej zbliżone do współczesnych Polska miała za panowania 
Mieszka I, gdy granica polsko-niemiecka prawie całkowicie pokrywała się ze współ-
czesną. Jedynie niewielki obszar zachodniej części Dolnego Śląska i południowo-
-zachodniej części Ziemi Lubuskiej należał do państwa niemieckiego. Za panowania 
Bolesława Chrobrego państwo polskie posiadało terytorium najbardziej rozwinięte 
na zachód (w jego skład wchodziły Łużyce).
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peryferyjne położenie – były słabiej zurbanizowane i zagospodaro-
wane, dominowała tu produkcja rolna. Ten dualizm rozwojowy pań-
stwa niemieckiego postępował właściwie już od początku XIX w.

Konsekwencją „niedorozwoju” wschodnich obszarów były znacz-
ne ruchy przestrzenne ludności, określane jako Ostfl ucht („ucieczka 
ze wschodu”)12 [Labuda 1971]. Migrowano głównie za ocean, do 
centralnych części Rzeszy oraz aglomeracji. Na początku XX w. 60% 
ludności Niemiec żyło w miastach, a największym z nich był Berlin 
(ponad 2 mln mieszkańców). Na pozycji szóstej plasował się Breslau 
(Wrocław; powyżej 500 tys. ). Niewielki wówczas Posen (Poznań) 
z ok. 157 tys. mieszkańców zajmował trzydziestą trzecią lokatę.

Konsekwencją wybuchu I wojny światowej był znaczny ubytek 
liczby ludności (w latach 1914-1918 o prawie 1 mln), spadek przyro-
stu naturalnego oraz produkcji przemysłowej o ok. 48%, co wynikało 
z ograniczonego dostępu do surowców.

Po I wojnie światowej obszary współczesnego pogranicza polsko-
-niemieckiego należały do proklamowanej Republiki Weimarskiej, 
która od wschodu graniczyła z Rzeczpospolitą Polską. W wyniku 
zniszczeń wojennych oraz konieczności płacenia nałożonych odszko-
dowań doszło do wzrostu infl acji, w rezultacie stan zagospodarowa-
nia ziem niemieckich znacznie podupadł. Na ziemiach Prus Wschod-
nich i Zachodnich, w wyniku akcji osadniczych w latach 1924-1929, 
powstało wiele nowych gospodarstw rolnych. Słaba kondycja fi nan-
sowa nowoprzybyłej ludności, a także wysokie koszty prowadzenia 
gospodarstw (zwłaszcza koszty zakupu maszyn rolniczych) przyczy-
niły się do zadłużenia wielu z nich.

Na początku lat 30. XX w. dziesięć okręgów niemieckich13 (sta-
nowiących współczesne pogranicze) graniczących wzdłuż 1846 km 

12 Historycznie ziemie wschodnioniemieckie obejmowały Pomorze, Prusy 
Wschodnie i Zachodnie, Wschodnią Brandenburgię i Śląsk. Współcześnie mówiąc 
o wschodnich Niemczech, myśli się raczej o wschodnich (nowych) krajach związko-
wych (Neue Bundesländern), tzn. Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Brandenburgii, 
Berlinie, Saksonii, Turyngii, Saksonii-Anhalt [Zernack 1993].

13 Były to okręgi: Gumbinnen, Allenstein, Westpreusen, Köslin, Grenzmark 
Posen-Westpreusen, Frankfurt/Oder, Legnitz, Breslau, Oppeln.
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granicy bezpośrednio z Polską miało najniższą gęstość zaludnienia 
ze wszystkich obszarów granicznych Niemiec (średnio 83 osób/km2) 
[por. Buchofer 1994]. Również zagospodarowanie infrastrukturalne 
należało do najsłabszych w Rzeszy. Poziom zainwestowania w dro-
gi o nawierzchni twardej wynosił zaledwie 43% (51% dla całych 
Niemiec). Wyrazem niewielkiej popularności wschodnich krańców 
Rzeszy w tamtym okresie było niewielkie zainteresowanie turystów 
zagranicznych, mimo tamtejszych bardzo wysokich walorów przy-
rodniczych. Jedynie 2% turystów zagranicznych w latach 1935-1936 
przybyłych na tereny Rzeszy odwiedzało okręgi na wschód od Odry 
i Nysy Łużyckiej [Buchofer 1994]14.

Częściowe upośledzenie rozwojowe wschodniej części państwa 
niemieckiego nieznacznie osłabło przed i podczas II wojny świato-
wej. Znalazło to odzwierciedlenie we wzroście zaludnienia15 oraz 
rozwoju przemysłu (np. tekstylnego w Guben), a w rezultacie przy-
czyniło się do częściowej aktywizacji tych obszarów [Ciok 2002]. 
Jednym z lepiej rozwiniętych obszarów przemysłowych Trzeciej 
Rzeszy był obszar Sudetów Środkowych.

4.2. Zmiana funkcji granicy polsko-niemieckiej 
w latach 1945-2004

Okres powojenny przyniósł istotne zmiany polityczne i gospodarcze 
Polsce i Niemiec: demilitaryzacja Niemiec, podział na strefy okupacyj-
ne, powstanie dwóch państw niemieckich. Rosyjska s trefa okupacyj-
na w Niemczech rozciągała się na zachód od granicy Polski na Odrze 
i Nysie Łużyckiej, natomiast tereny polskiego przygranicza stały się 

14 W sumie na terenie Rzeszy Niemieckiej w latach 1935-1936 gościło 6,5 mln 
turystów zagranicznych (7,4% ogółu turystów) [Buchofer 1994].

15 Po dojściu Hitlera do władzy kontynuowano osadnictwo chłopów na zie-
miach wschodnich Trzeciej Rzeszy. Było to swego rodzaju uzasadnieniem dla kon-
cepcji rozszerzenia niemieckiej Lebensraum (przestrzeni życiowej), gdyż do tej pory 
były to tereny o małej gęstości zaludnienia. W czasie II wojny światowej ziemie 
wschodnie Rzeszy stanowiły schronienie dla ludności z centralnych części państwa, 
które były celem licznych bombardowań.
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jej bezpośrednim zapleczem komunikacyjnym i strategicznym, gdzie 
stacjonowało ok. 100 tys. żołnierzy radzieckich [Friszke 2003].

Istotny wpływ na rozwój gospodarczy obszarów pogranicza polsko-
-niemieckiego w okresie powojennym miały zasadniczo trzy elementy:

– ustalenie granicy polsko-niemieckiej,
– zastany stan zagospodarowania przestrzennego,
– działania aktywizujące i współdziałanie PRL oraz NRD na 

rzecz normalizacji i rozwoju gospodarki powojennej.

Obecny kształt granicy polsko-niemieckiej został ustalony na 
konferencji w Poczdamie (17.7.-2.8.1945 r.). Do wytyczenia szcze-
gółowej granicy w terenie przystąpiono po utworzeniu NRD oraz 
podpisaniu 6.7.1950 r. Układu Zgorzeleckiego. Akt demarkacyjny 
podpisano jednak dopiero 27.1.1951 r. we Frankfurcie nad Odrą 
(tzw. Akt Frankfurcki). Ostatecznie granica miała przebiegać „od 
Morza Bałtyckiego wzdłuż linii na zachód od miejscowości Świnouj-
ście i dalej wzdłuż rzeki Odry i dalej do miejsca, gdzie wpada Nysa 
Łużycka oraz wzdłuż Nysy Łużyckiej do granicy z Czechosłowacją” 
(art. I Układu Zgorzeleckiego)16.

Konsekwencje działań wojennych i ustanowienia granicy były 
wielopłaszczyznowe i obejmowały m.in.: akcje repatriacyjne lud-
ności, zniszczenia wojenne, podział miast granicznych, przerwanie 
ciągów infrastruktury komunalnej oraz przerwanie sieci komunika-
cyjnej [Ciok 2002b].

Wysiedleniom z polskich ziem zachodnich podlegali Niemcy 
oraz Polacy, którzy podpisali pierwszą lub drugą grupę Volkslisty17. 

16 Istniały koncepcje wytyczenia granicy na Odrze i Nysie bądź na Nysie 
Kłodzkiej. Kompletne zestawienie koncepcji – w tym także geografów polskich 
– dotyczących granicy powojennej zawiera praca Eberhardta [2004]. Delegacja ro-
syjska obstawała przy opcji Odra-Nysa Łużycka, wiedziała bowiem, że przy podzia-
le Niemiec na strefy okupacyjne nic na tym nie traci. Ostateczne wyznaczenie gra-
nicy zachodniej Polski miało nastąpić na konferencji pokojowej z Niemcami, która 
jednak nigdy nie doszła do skutku [Roszkowski 2002].

17 Akcjom repatriacyjnym towarzyszyła weryfi kacja narodowa głównie na 
obszarach Śląska, Warmii i Mazur. Na obszarach polskich miała pozostać ludność, 
która zadeklarowała się jako Polacy. W późniejszym okresie napływała również lud-
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Opuszczanie ziem przyłączonych do Polski odbywało się etapami 
[Friszke 2003]. Znaczna część uciekała już zimą 1944-1945 r. Do 
1947 r. terytoriom państwa opuściły ok. 3 mln Niemców (docelowo 
miało być ich 3,5 mln), z czego 60% wysiedlono do radzieckiej strefy 
okupacyjnej, natomiast resztę do strefy brytyjskiej. W maju 1948 r. 
wysiedleńcy stanowili 43,6% ludności Meklemburgii, 24,4% Bran-
denburgii i 17,2% Saksonii [Stankowski 1992, Lisiecki (red.) 1995, 
Osękowski i Szczegóła 1999]18. Końcowy etap przesiedleń to począ-
tek lat 50. XX w. i akcja łączenia rodzin, w wyniku której wyjechała 
pozostała część Niemców. Większość prowincji dzisiejszych landów 
wschodnich zyskała, w stosunku do 1939 r., na gęstości zaludnienia 
średnio 25-45%; tylko nieliczne, jak przygranicze części Brandenbur-
gii, zanotowały jej spadek [por. Badstübner i in. 1989].

Na obszary opuszczone przez Niemców napływali repatrianci 
z ZSRR, głównie z terenów przedwojennie polskich, reemigran-
ci z innych państw (z Niemiec, Francji, Rumunii, Jugosławii) oraz 
ludność z centralnych części Polski. Ludność autochtoniczna stano-
wiła nieco ponad 2% ogółu [por. Turnau 1949; Ciok 1990]. W kon-
sekwencji sytuacja ludnościowa na obszarze pogranicza polsko-
-niemieckiego zmieniła się diametralnie. W bardzo krótkim czasie 
na tych terenach ludność została całkowicie wymieniona19. Akcje 
osiedleńcze trwały z przerwami do 1959 r., jednak największe ich 
nasilenie przypadało na lata 1945-1948. Do 1949 r. na ziemiach za-
chodnich osiedliło się 4,5 mln osób, czyli znacznie przekroczono 
liczbę ludności, która została wysiedlona, zwiększyła się również 
gęstość zaludnienia [Markiewicz 1964]. Największy wzrost licz-
by ludności dotyczył szczególnie obszarów miejskich [Eberhardt 

ność żydowska (zwłaszcza na Dolny Śląsk i Pomorze Zachodnie), ukraińska i grecka 
(Dolny Śląsk, Ziemia Lubuska).

18 W przygranicznych powiatach Saksonii osiedlili się głównie Niemcy z Dol-
nego Śląska (38% ludności tego obszaru, w Görlitz 46%). Do Brandenburgii przesie-
dlono ludność z Ziemi Lubuskiej, w Meklemburgii przesiedleńcy pochodzili głównie 
z Pomorza i Prus Wschodnich [Frantzioch 1987 za: Trosiak 1993, s. 86].

19 Szczegółowe zasady, jakimi kierowano się w akcjach przesiedleńczych 
z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie, wskazuje m.in. praca Kiełczewskiej 
i Glucka [1945].
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1989]. Również na obszarach współczesnych nowych krajów związ-
kowych w Niemczech w 1950 r., w stosunku do okresu przedwojen-
nego, liczba ludności wzrosła o ponad 1,5 mln (do ponad 18 mln), 
przy czym od tamtego czasu notowano już tylko jej spadek [por. 
Sperling 1994].

Aby zapewnić bezpieczeństwo Polsce w razie ponownego zagro-
żenia ze strony Niemiec, wszystkie powiaty przygraniczne przezna-
czono pod osadnictwo wojskowe [Osękowski 2000]. Z drugiej strony 
granicy, na obszarach niemieckich, stacjonowały wojska rosyjskie.

Ogromne zniszczenia wojenne wpłynęły w sposób zasadniczy na 
tempo obudowy na pograniczu. W większości celem bombardowań 
aliantów były obiekty przemysłowe, mosty, infrastruktura. Dla zobra-
zowania sytuacji warto przypomnieć, że odbudowy wymagało 75% 
ogólnej długości linii kolejowych, połowa wszystkich mostów dro-
gowych i kolejowych, 73% ogólnej liczby zakładów przemysłowych. 
Wartość niszczonych budynków mieszkaniowych i komunalnych 
miast oceniono na 5 mld zł [Kolipiński i Szynkier 1968, Gruchman 
1985]. Działania wojenne spowodowały ogromne zniszczenia w rol-
nictwie. Zaraz po wojnie zniszczonych i uszkodzonych było 28% 
wszystkich gospodarstw, które pozostawiane same sobie ulegały do-
datkowej dewastacji, natomiast aż 78% gruntów ornych stanowiły 
odłogi [Markiewicz 1964].

Największe zniszczenia dotyczyły obszarów miast, m.in. Wro-
cławia, Szczecina, Rzepina, Berlina. Stopień zniszczeń w niektórych 
miastach dochodził nawet do 90-95%, jak w przypadku Kostrzyna 
i Gubina. To, czego nie zniszczono w działaniach wojennych, zostało 
zdewastowane bądź wywiezione przez wojska Armii Czerwonej po 
wojnie.

W wyniku podziału miast granicznych po polskiej stronie zna-
lazły się najczęściej ich przedmieścia (Zgorzelec, Słubice), rzad-
ko centra (Gubin). Wiązało się to z przecięciem naturalnych cią-
gów funkcjonalnych, które głównie zostały na zachodnim brzegu 
Odry i Nysy Łużyckiej. Konsekwencją ustalenia granicy było także 
przerwanie ciągów infrastruktury komunalnej. Nowo powstałe pol-
skie części miast podzielonych zostały pozbawione podstawowych 



140

4. Uwarunkowania rozwoju relacji polsko-niemieckich…

urządzeń komunalnych: wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni 
ścieków, co wymuszało współpracę w tej dziedzinie jeszcze przez 
długi czas po wojnie [Brol 1994]. Przykładowo Zgorzelec został 
pozbawiony źródła poboru wody oraz oczyszczalni ścieków, miasto 
Görlitz odcięto od źródła zaopatrzenia w gaz. Do 1972 r. Zgorze-
lec był zaopatrywany w wodę pochodzącą z ujęcia Görlitz, również 
ścieki komunalne odprowadzano do oczyszczalni po niemieckiej 
stronie miasta.

Doszło także do przerwania spójności sieci komunikacyjnej 
na pograniczu. Główne trakty kolejowe przed wojną biegły z za-
chodu na wschód. Odcinki, które biegły wcześniej po zachod-
niej stronie Odry i Nysy Łużyckiej (południkowe połączenia 
miast nadgranicznych) oraz stacje kolejowe zostały po stronie 
niemieckiej. W wyniku tego wschodnie części miast blisko po-
łożonych nie posiadały połączeń kolejowych północ-południe, 
np. Zgorzelec-Gubin, Gubin-Słubice.

Bardzo duży wpływ na normalizację stosunków polsko-niemiec-
kich i rozwój powojennej gospodarki obszarów pogranicza polsko-
-niemieckiego miały działania aktywizujące i współpraca PRL oraz 
NRD. Natężenie i efektywność poszczególnych działań zależna jest 
od funkcji granicy i jej zmiany. Ciok [1979, 1990, 2002b] wyróż-
nił cztery etapy ewolucji funkcji granicy polsko-niemieckiej (A – do 
1945 r., B – 1945 r., C – 1945 r.-lata 90., D – po wstąpieniu do UE), 
od nieprzepuszczalnej do całkowicie przepuszczalnej w rezultacie 
najdalej posuniętej integracji po obu stronach granicy [ryc. 8].

W pierwszym okresie po wojnie (lata 1945-50) wytyczona gra-
nica miała charakter bariery silnie sformalizowanej. W świadomości 
mieszkańców obszarów przygranicznych Polski i Niemiec domi-
nowało poczucie tymczasowości zastanej sytuacji (także w kwestii 
ustalenia granicy). W klimacie bardzo napiętych stosunków politycz-
nych, pomiędzy strefą wpływów rosyjskich w Niemczech a zachod-
nimi ziemiami Polski, nie można było oczekiwać innych kontaktów 
jak te, które wynikały z konieczności gospodarczego funkcjonowa-
nia obszarów (np. w zakresie gospodarki komunalnej, komunika-
cji). W obrębie poszczególnych systemów krajowych podejmowano 
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działania mające na celu odbudowę i integrację funkcjonalną z resztą 
kraju. W Polsce wyrazem tego było utworzenie w 1945 r. Minister-
stwa Ziem Odzyskanych [Trosiak 1993].

Rycina 8.  Schemat powiązań funkcjonalno-przestrzennych na pogra-
niczu polsko-niemieckim

B C D

 
A – do 1945 r.; B – 1945 r.; C – 1945 r.-lata 90.; D – po wstąpieniu do UE

Źródło: Ciok 1990, 2004a.

Lata 1951-60 przyniosły stopniową poprawę stosunków polsko-
-niemieckich, co było możliwe dzięki podpisaniu Układu zgorzelec-
kiego. Od połowy lat 50. podejmowano pierwsze próby współpracy, 
przez co rola granicy jako bariery malała. W latach 1950-58 ziemie 
zachodnie, tak jak cała Polska, przechodziły pierwszy etap industria-
lizacji. Nacisk położono wówczas na rozwój przemysłu ciężkiego-
-wydobywczego oraz, w drugim etapie końca lat 50., rozwój prze-
mysłu maszynowego i chemicznego. Proces ten wpłynął na wzrost 
rangi tych obszarów w produkcji globalnej całego kraju. Dotyczyło 
to również rolnictw  a, zwłaszcza pod koniec dziesięciolecia [Gruch-
man 1985].

Decyzje o zniesieniu szeregu ograniczeń wojskowych i adminis-
tracyjnych dotyczących ruchu ludności w polskiej strefi e przygranicz-
nej w latach 60., podpisanie układu o współpracy, przyjaźni i pomocy 
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wzajemnej z 1967 r. zaowocowały w latach 1961-1971 częściowym, 
a w latach 1972-1980 całkowitym otwarciem granicy i bezwizowym 
ruchem granicznym20. Decyzja ta znacząco wpłynęła na podniesienie 
atrakcyjności obszarów przygranicznych dla wysoko wykwalifi ko-
wanych kadr, ożywienie życia gospodarczego, kulturalnego i tury-
stycznego. Okres ten zaowocował szeregiem ułatwień i wspólnych 
posunięć gospodarczych, które uwzględniały potrzeby i potencjał 
przygranicza polskiego i niemieckiego. Przykładem jest zatrudnianie 
polskich pracowników w niemieckiej strefi e przygranicznej, zwłasz-
cza kobiet w przemyśle lekkim, co zmniejszyło nadwyżkę siły robo-
czej po stronie polskiej i defi cyt po niemieckiej [Ciok 1979].

Od roku 1975 współpraca odbywała się dużo bardziej rozważnie 
ze strony niemieckiej, ponieważ, jak się okazało, nie wytrzymała ona 
tak dużego naporu migrantów z Polski. Zaostrzenie sytuacji spowo-
dowały również trudności gospodarcze w Polsce i dodatkowe par-
cie na rynek NRD [Osękowski i Szczegóła 1999]. Lata 70. w polskiej 
części przygranicza to czas tzw. wielkiego pchnięcia, czyli realiza-
cji strategii równomiernego inwestowania we wszystkie branże, co 
w rezultacie doprowadziło do znacznych dysproporcji rozwojowych 
w obrębie samego pogranicza [Gruchman 1985].

Koniec lat 70. oraz początek 80. to okres zerwania intensywnej 
współpracy przez NRD, przez co granica stała się do 1990 r. (zjedno-
czenie Niemiec) barierą we wzajemnych kontaktach. Głównym po-
wodem była konieczność „izolacji” NRD od wydarzeń, które miały 
miejsce w Polsce (powstanie Solidarności, fale strajków).

Nowy etap w rozwoju stosunków społeczno-gospodarczych mię-
dzy Polską i Niemcami to początek lat 90. XX w. Był to okres po-
czątku demokratycznych i wolnorynkowych przemian w Polsce, 
upadku muru berlińskiego, zjednoczenia Niemiec (3.10.1990 r.), 
upadku bloku radzieckiego. Zjednoczenie Niemiec realizowało się 
na dwóch płaszczyznach: wewnątrzniemieckiej i międzynarodo-
wej. Przy tej okazji pojawiła się ponownie sprawa polska związana 

20 Przekraczanie granicy odbywało się na podstawie dowodu osobiste-
go. W myśl zawartej umowy o bezpaszportowym i bezwizowym ruchu ludności 
z 21.11.1971 r. przewidywano pobyt na terytorium państwa do trzech miesięcy.
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z zagwarantowaniem dotychczasowego przebiegu granicy zachod-
niej Polski i rezygnacją z roszczeń terytorialnych ze strony Niemiec21. 
Kwestia ta uregulowania została w podpisanym 14.11.1990 r. przez 
Polskę i Republikę Federalną Niemiec (RFN) Traktacie o potwierdze-
niu istniejących granic (traktat graniczny), natomiast warunki i zasa-
dy współpracy w nowych realiach systemowych określał podpisany 
17.6.1991 r. Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. 
Obydwa traktaty weszły w życie w 1992 r. Do koordynacji działań 
współpracy powołano Międzyrządową Komisję ds. Współpracy Re-
gionalnej i Przygranicznej.

Nowy rozdział w stosunkach społecznych i gospodarczych obfi to-
wał w liczne przykłady potwierdzające założenia traktatowe. Granica 
polsko-niemiecka stała się znowu elementem łączącym obydwa pań-
stwa. Dla Polski był to pierwszy krok do integracji ze strukturami za-
chodnioeuropejskimi (NATO, UE). Ponowne otwarcie granicy było 
korzystne dla pozycji konkurencyjnej obszarów pogranicza, zwłasz-
cza w polskiej części miast granicznych (np. Słubice-Frankfurt, Zgo-
rzelec-Goerlitz) [Lisiecki (red.) 1995].

4.3. Okres od 2004 r.

Od 1.5.2004 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem UE, a od 
21.12.2007 r. strefy Schengen. W nowych realiach nastąpiła dalsza 
integracja obszarów pogranicza polsko-niemieckiego. W konsekwen-
cji granica państwowa coraz bardziej traciła status bariery w przepły-
wach ludzi, kapitału, usług.

21 Sprawa polska na forum międzynarodowym była rozstrzygana na jednym 
ze spotkań ministrów spraw zagranicznych państw NATO i Układu Warszawskiego 
w Paryżu 17.7.1990 r., w ramach konferencji 2 + 4 (przy udziale dwóch państw 
niemieckich i czterech mocarstw koalicji antyhitlerowskiej). Układ podpisany osta-
tecznie w Moskwie 12.9.1990 r. likwidował prawa i odpowiedzialność mocarstw 
w stosunku do NRD, przywracał suwerenność państwa i potwierdził przebieg jego 
granic. Granica polsko-niemiecka miała być, w myśl układu, potwierdzona w osob-
nym bilateralnym układzie Polski i Niemiec [Czapliński i Janicki 1991, Mazur 1991].
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Większe możliwości fi nansowania wspólnych projektów polsko-
-niemieckich – początkowo w ramach inicjatywy Interreg III (lata 
2004-2006), następnie Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej (2007-
2013) – dały polskim i niemieckim podmiotom impuls do podejmo-
wania coraz większej aktywności. Zaowocowało to intensywnością 
wspólnie podejmowanych projektów we wszystkich dziedzinach 
życia społeczno-gospodarczego, m.in. gospodarce, turystyce, in-
nowacyjności, w mniejszym stopniu w badaniach naukowych [por. 
Dołzbłasz i Raczyk 2010a]. Szerzej problematykę relacji współpracy 
na pograniczu polsko-niemieckim omówiono w dalszej cześci pracy. 
W tym miejscu warto wskazać przykłady projektów z zakresu plano-
wania przestrzennego [Polsko-niemiecki obszar… 2008], m.in.:

1) program badawczy DPERON Polsko-niemiecki obszar rozwo-
ju Odra/Nysa (Deutsch-Polnischer Entwicklungsraum Oder/
Neiße) – projekt obejmował badania z zakresu planowania 
przestrzennego i infrastruktury komunikacyjnej, uwzględ-
niał możliwości realizacji inwestycji transgranicznych; udział 
w projekcie brał Kommunalgemeinschaft Europaregion Po-
merania e.V., Wspólny Departament Planowania Krajowego 
Berlina i Brandenburgii, urzędy marszałkowskie województw 
zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego oraz ich 
biura odpowiedzialne za planowanie;

2) CETS (Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy) – była 
to wspólna inicjatywa dziewięciu regionów krajów członkow-
skich UE; inicjatywa miała na celu stworzenie dogodnych po-
łączeń komunikacyjnych ze Szwecji przez Bałtyk i dalej na 
południe Europy, Bałkany oraz do Włoch; perspektywicznym 
celem było stworzenie ponadregionalnego pasma rozwoju gos-
podarczego;

3) D-P-PLIS (polsko-niemiecki system informacji przestrzen-
nej) – landy Berlin i Brandenburgia opracowały razem z Me-
klemburgią-Pomorzem Przednim, Saksonią, województwami 
zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim system in-
formacji przestrzennej, w którym struktury przestrzenne ca-
łego polsko-niemieckiego regionu pogranicza przedstawiono 
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na dwujęzycznej platformie cyfrowej; system ma skutecznie 
wspierać transgraniczną współpracę oraz wymianę informacji;

4) A-B Landbridge (Adriatic-Balic Landbridge) – w ramach 
projektu dokonana została analiza trzech tras korytarzy w ob-
szarze A-B Landbridge pod względem obecnej i oczekiwanej 
(w perspektywie 2020 r.) podaży i popytu na poszczególne 
gałęzie transportu, aspektów logistycznych oraz scenariuszy 
planowania przestrzennego; równolegle do analizy zrealizo-
wano szereg działań o charakterze instytucjonalnym, kon-
centrujących się na budowaniu forów dyskusyjnych (forum 
rozwoju przestrzennego, wysokiego szczebla grupa dorad-
cza ds. transportu); w projekcie uczestniczyły 23 instytucje 
regionalne, przedsiębiorcy z sześciu krajów, w tym także 
z Polski;

5) Via Regia (Królewski Szlak) – jest to najstarszy i najdłuższy 
szlak łączący Europę Wschodnią i Zachodnią, przecinający 
osiem państw; Via Regia rozwijana jest przez niemieckich, 
polskich, czeskich i ukraińskich partnerów jako część Paneu-
ropejskiego Korytarza Transportowego III, m.in. gospodarczo, 
turystycznie; celem projektu było także wypracowanie scena-
riuszy rozwoju w perspektywie 2012 i 2025 r.

Istotną rolę w integracji regionu pogranicza polsko-niemieckie-
go może odegrać inicjatywa „Partnerstwo-Odra”. Jest to nieformalna 
sieć współpracy na rzecz efektywnej regionalnej wspólnoty, której 
celem jest integracja gospodarcza, społeczna i polityczna regionu 
odrzańskiego. Została zapoczątkowana w 2006 r. w Berlinie. Biorą 
w niej udział podmioty z polskich województw: dolnośląskiego, lu-
buskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego; miast: Wrocła-
wia, Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania, Szczecina; 
niemieckich krajów związkowych: Saksonii, Brandenburgii, Berlina, 
Meklemburgii-Pomorza Przedniego. W jej ramach realizowana jest 
współpraca m.in. z zakresu gospodarki, energetyki, transportu oraz 
turystyki. Projekty są wspierane w ramach Europejskiej Wspólnoty 
Terytorialnej, a w szczególności w ramach programów Interreg IVA, 
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Interreg IVB, Interreg IVC oraz w ramach celu 1 i 2 Polityki Struktu-
ralnej UE [Czym jest Partnerstwo-Odra… 2012].

Wraz z całkowitym otwarciem granicy polsko-niemieckiej oprócz 
szerokiej współpracy widoczne są także inne procesy [Łada (red.) 
2012], w tym m.in.:

– intensyfi kacja procesów migracyjnych Polaków, szczególnie 
ze strefy przygranicznej do wschodniej strefy przygranicznej 
Niemiec,

– brak wpływu pełnej liberalizacji rynku pracy dokonanej 
1.5.2011 r. na skalę i charakter migracji z Polski na obszar 
przygraniczny Niemiec,

– pojawienie się oprócz migracji stałych zjawiska migracji waha-
dłowych (do pracy) w polsko-niemieckiej strefi e przygranicznej,

– zależność procesów integracji migrantów od prywatnych kon-
taktów bezpośrednich (bardziej intensywne kontakty przekła-
dają się na większą integrację),

– tworzenie dobrych kontaktów sąsiedzkich polskich migrantów 
z Niemcami w małych wspólnotach np. wiejskich czy mieszkań-
ców kamienic; źródłem negatywnych doświadczeń są natomiast 
zwykle relacje z mieszkańcami postsocjalistycznych blokowisk,

– brak znajomości języka sąsiada jako główna bariera w nawią-
zywaniu relacji na pograniczu,

– niskie zaangażowanie polskich migrantów w działalność poli-
tyczną w Niemczech jako wyraz przekonania, że nie jest ono 
akceptowane,

– czerpanie korzyści społecznych (demografi cznych) i ekono-
micznych (rekapitalizacja infrastruktury mieszkaniowej, obec-
ność postaw przedsiębiorczych Polaków) przez przygranicze 
niemieckie w związku z obecnością migrantów z Polski,

– trudności na rynku pracy osób o niskich kwalifi kacjach i nie-
znających języka niemieckiego.

Oprócz tego konsekwencją otwarcia granicy jest szereg zja-
wisk negatywnych, związanych głównie z patologiami (kradzieże, 
prostytucja).
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Obszary pogranicza polsko-niemieckiego posiadają bardzo ko-
rzystne położenie geopolityczne w centralnej części kontynentu, 
pomiędzy krajami Europy Zachodniej oraz Środkowo-Wschod-
niej [ryc. 9]. Na ich korzyść działa rozbudowana sieć infrastruktury 
technicznej. Przez tereny te przebiegają trzy korytarze transportowe 
TINA22 o znaczeniu europejskim, w tym dwa o przebiegu równoleż-
nikowym i jeden południkowy23. Zachodnia część Polski znajduje się 
w oddziaływaniu korytarza dodatkowego w ciągu S3 [ryc. 9].

Dostępność komunikacyjną poprawia obecność lotnisk o znacze-
niu regionalnym oraz międzynarodowym. Najbliższe lotniska ob-
sługujące ruch międzynarodowy znajdują się w Berlinie, Dreźnie, 
Lipsku, Wrocławiu, Poznaniu oraz Szczecinie. Szczególne oczekiwa-
nia w zakresie rozwoju całego Regionu Odry związane są z nowym 
portem lotniczym Berlin Brandenburg (BER) im. Willy’ego Brandta, 
który docelowo może obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie. Port 
ma czerpać korzyści z obsługi lotów międzynarodowych i stać się 
jednym z największych hubów w Europie. Ze względu na zasięg od-
działywania, obejmujący cały obszar Odry, określa się go także jako 
„polsko-niemiecki port lotniczy”. Jak wskazują prognozy, co dzie-
siąty pasażer odprawiony na BER będzie pochodził z Polski [BER 
ma uskrzydlić… 2012]. Może to skutkować marginalizacją lotnisk 
regionalnych w Polsce Zachodniej (Poznań, Wrocław).

22 TINA – Transport Infrastructure Needs Assessment – na II Konferencji 
Europejskich Ministrów Transportu (KEMT) ustalono przebieg dziewięciu koryta-
rzy transportowych dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej, na III konferencji 
w Helsinkach ustalono przebieg dziesiątego.

23 Europejski korytarz transportowy nr II (E30) – Berlin-Warszawa-Mińsk-
-Moskwa-Nishnij-Nowgorod – obejmuje w Polsce planowaną, a w Brandenburgii 
istniejącą autostradę A12. Korytarz nr III (E36, E40) – Berlin/Dresden-Cottbus-Wro-
cław-Katowice-Kraków-Kijów – stanowi część systemu dróg krajowych A13/A15 
po stronie niemieckiej, po stronie polskiej planowanej autostrady A4/A12. Przez po-
łudniową część Saksonii przebiegać będzie korytarz europejski nr IV (E55) – Dres-
den/Nürnberg-Praga-Wiedeń-Budapeszt i dalej do Istambułu – jego częścią staną się 
planowane autostrady B170, A17 [Strassenbaubericht… 2001].
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Obszary pogranicza polsko-niemieckiego leżą w strefi e oddziały-
wania dużych ośrodków miejskich o znaczeniu europejskim: Drezna, 
Szczecina, Poznania, a przede wszystkim Berlina.

Elementem ułatwiającym kontakty pomiędzy polską i niemiecką 
częścią pogranicza są przejścia graniczne. Przed wejściem Polski do 
UE na granicy zachodniej Polski funkcjonowały 33 przejścia dro-
gowe, kolejowe i rzeczne (przed wejściem do strefy Schengen było 
ich 40), które obsługiwały ponad 50% całkowitego ruchu graniczne-
go w Polsce. Z tego w 2002 r. 37% przekroczeń granicy polsko-nie-
mieckiej przypadało na mały ruch graniczny, głównie na tzw. przej-
ściach „przybazarowych”, gdzie granicę przekraczali przeważnie 
obcokrajowcy (np. Sieniawka, Łęknica, Krajnik Dolny, Świnoujście) 
[por. Komornicki 1999]. Ze względu na natężenie ruchu granicznego 
największe znaczenie posiadały przejścia drogowe na głównych szla-
kach komunikacyjnych w Świecku (ponad 9 mln osób), Jędrzycho-
wicach-Ludwigsdorf (7,3 mln osób), Olszynie-Forst (5,4 mln osób), 
Kołbaskowie-Pomelinie (4,9 mln osób) oraz lokalne Kostrzyń-Kietz 
(6 mln osób). Na kolejowych przejściach granicznych liczba podró-
żujących była znacznie mniejsza, co odzwierciedlało drugorzędne 
znaczenie transportu kolejowego w przepływach ludności. Najwięk-
szą liczbę przekroczeń granicy zanotowano we Frankfurcie nad Odrą 
(ok. 739 tys.). Było to jednak zaledwie 10% w stosunku do przekro-
czeń granicy na drogowych przejściach autostradowych. Najmniej-
szy ruch graniczny zanotowano na przejściach rzecznych – niecałe 
40 tys. w Bansin [Polsko-niemiecki obszar… 2008].

O rzeczywistym poziomie dostępności komunikacyjnej obsza-
ru mogą świadczyć bezpośrednie połączenia autobusowe pomię-
dzy miejscowościami w polsko-niemieckiej strefi e przygranicznej. 
W dolnośląsko-saksońskim obszarze transgranicznym funkcjonowa-
ły dwa bezpośrednie połączenia, natomiast w obszarze meklembur-
sko-zachodniopomorskim było ich pięć24. Należy przy tym zauwa-
żyć, iż w skali Niemiec sieć połączeń na granicy polsko niemieckiej 

24 Stadtbus „P” Zgorzelec-Goerlitz, linia 99 Zgorzelec-Goerlitz, Linie U14/9 
Ahlbeck-Swinoujście (Verknüpfungspunkt), Pasewalk-Szczecin, Police-Löcknitz, 
Linie 470 Schwedt-Szczecin, Linie 492 Schwedt-Krajnik Dolny.
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była najsłabiej rozwinięta (np. na granicy niemiecko-austriackiej 
funkcjonowało 20 połączeń, niemiecko-holenderskiej – 18) [Ahrens 
i Schöne 2008].

Rycina 9.  Renta położenia obszarów pogranicza polsko-niemieckiego
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Źródło: Ciok i in. [1998], zmodyfi kowane przez autorów.

Szereg zapóźnień w infrastrukturze komunikacyjnej na obsza-
rze pogranicza polsko-niemieckiego, szczególnie w polskiej części, 
wpływa na niedostateczne wykorzystanie potencjału renty położenia 
[Polsko-niemiecki obszar… 2008]. Obejmują one m.in.: słabość in-
frastrukturalną i organizacyjną, brak optymalizacji rozkładów jazdy, 
bardzo długi czas podróży pociągiem, obecność wąskich gardeł infra-
strukturalnych i technicznych, zły stan nawierzchni i bezpieczeństwa 
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poruszania się koleją, słaby stan infrastruktury i dostępności komu-
nikacyjnej obszarów wiejskich, niedorozwój dróg wodnych, zbyt 
małą głębokość i szerokość torów wodnych, słabą dostępność portów 
w komunikacji drogowej i kolejowej, małą gęstość sieci komunika-
cyjnej po stronie polskiej.

4.5. Polsko-niemieckie koncepcje 
rozwoju pogranicza

Z początkiem lat 90., wraz z zaistnieniem nowych warunków 
w kontaktach polsko-niemieckich, podjęto starania w celu aktywiza-
cji obszarów pogranicza, a tym samym poprawy ich konkurencyjno-
ści. Konkretne propozycje wyszły  jednak ze strony samorządowców 
wschodnich krajów związkowych, głównie Brandenburgii. W tym 
czasie gminy polskie nie były przygotowane do prowadzenia dialogu 
polsko-niemieckiego, na co złożył się m.in. brak choćby ramowych 
wytycznych dotyczących zasad prowadzenia polityki zagranicznej 
[Osękowski i Szczegóła 1999]. Efektem tego jest brak wspólnej, sze-
rokiej koncepcji rozwoju dla obszarów pogranicza polsko-niemiec-
kiego, która doczekałaby się realizacji. Sytuację w tym względzie od 
początku lat 90. można najkrócej scharakteryzować jako „monolog 
strony niemieckiej” [Guz-Vetter 2002].

Pierwsza z koncepcji – „Europeizacja obszaru Odry-Nysy” autor-
stwa H. Koschyka – zakładała m.in. utworzenie w Szczecinie eksteryto-
rialnego portu i strefy wolnego handlu. W koncepcji „Polsko-niemiec-
ka współpraca przygraniczna. Refl eksje i wnioski” V. von Malchusa 
podkreślano znaczenie poprawy infrastruktury drogowej i kolejowej 
dla rozwoju obszarów pogranicza oraz intensywnej współpracy partne-
rów regionalnych. Próbę przeniesienia doświadczeń dotyczących roz-
wiązań gospodarczych z granicy meksykańsko-amerykańskiej na grunt 
pogranicza polsko-niemieckiego zawierała koncepcja „Maquiladora”25, 

25 „Maquiladora” to projekt ekonomiczny wdrożony na pograniczu meksykań-
sko-amerykańskim. Polegał on na aktywizacji obszarów meksykańskich i stworzeniu 
miejsc pracy dzięki funkcjonowaniu tam fi rm amerykańskich. Idea polega na przywo-
zie półproduktów z USA, montowaniu ich w gotowe produkty w Meksyku i ponow-
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wspierana przez Fundację im. Friedricha Eberta i Amerykański In-
stytut Badań Północnego Pogranicza.

Najbardziej kompleksowy charakter, w odniesieniudo rozwo-
ju pogranicza i poprawy jego konkurencyjności, miała „Koncepcja 
wspierania regionu Odry” (tzw. Plan Stolpego). Obszar pogranicza 
polsko-niemieckiego został wyznaczony jako pas terenu o szerokości 
100 km na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej oraz 50 km na zachód 
(bez Berlina) [ryc. 10]. Słabą stroną tak wyznaczonego obszaru były 
jednoznaczne skojarzenia zewnętrznej granicy planu z przedwojenną 
granicą wschodnią Niemiec [Eckert 1992]. Głównym celem planu był 
rozwój obszarów Nadodrza w oparciu o drobny przemysł (niepowo-
dujący uszczerbku środowiska naturalnego) i działalność usługową 
(głównie turystykę i handel), poprzez ograniczanie działalności rolni-
czej (przejście na ekstensywny typ gospodarowania, wsparcie agrotu-
rystyki). Zakładano również rozwój infrastruktury, poprzez przedłuże-
nie przebiegu niemieckich dróg w Polsce, w tym budowę autostrady ze 
Skandynawii do Pragi oraz budowę kanału Odra-Dunaj. W obszarach 
rolniczych zakładano rozbudowę przemysłu przetwórstwa żywności 
oraz wsparcie w organizowaniu rynków zbytu, np. aglomeracji Berlina 
dla zrzeszeń producenckich. Duże znaczenie w aktywizacji Regionu 
Nadodrza miał spełniać Szczecin, stanowiący wolną strefę ekonomicz-
ną, przyciągający tym samym zagranicznych inwestorów. Podstawo-
wym instrumentem wspierania rozwoju w Obszarze Nadodrza miał 
być Polsko-Niemiecki Bank Rozwoju, jako spółka z kapitałem rządów 
Polski i Niemiec (proporcje kapitałowe 30:70), z siedzibą w Berlinie 
i oddziałem m.in. w Poznaniu [Koncepcja wspierania regionu… 1991].

Plan Stolpego został bardzo krytycznie przyjęty przez stronę pol-
ską, przede wszystkim za próbę podporządkowania ziem zachodnich 
interesom niemieckim oraz stworzenia zaplecza turystycznego dla 
Berlina26. Przedmiotem szczególnej krytyki stał się Polsko-Niemiecki 

nym bezcłowym wywozie do kraju pochodzenia. Koncepcja ta sięga początku lat 60., 
natomiast największego rozmachu nabrała w połowie lat 80. XX w. [Kurcz 2002].

26 W polskiej części pogranicza miały powstawać kolejne obszary przyro-
dy chronionej, gdy po niemieckiej stronie planowano rozwój sektora usługowego 
i ośrodków przemysłowych [Koncepcja wspierania regionu… 1991]. 
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Bank Rozwoju, w tym zasady jego funkcjonowania oraz możliwość 
uzyskania dominacji przez stronę niemiecką przy podejmowaniu 
kluczowych decyzji gospodarczych dotyczących rozwoju pograni-
cza. Podczas drugiej sesji Polsko-Niemieckiej Komisji Rządowej 
ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej w 1991r. strona polska 
zajęła negatywne stanowisko wobec planu, nie przedstawiając przy 
tym innej propozycji [Guz-Vetter 2002].

Rycina 10.  Pogranicze polsko-niemieckie w koncepcji Stolpego (A) 
i Willersa (B)
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Źródło: Pogranicze niemiecko-polskie… 1992.

Na początku 1992 r. powstała koncepcja „Polsko-niemiecki re-
gion przygraniczny jako problem polityki regionalnej” opracowa-
na na zlecenie Federalnego Ministra Gospodarki pod kierunkiem 
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dr D. Willersa, znana jako Plan Willersa. Punktem wyjścia opracowa-
nia było określenie dysproporcji społeczno-gospodarczych w relacji 
przygranicze polskie-przygranicze niemieckie. W relacjach polsko-
-niemieckich wyznaczono szereg priorytetów [Polsko-niemiecki re-
gion…1992], w tym:

– poprawę kontaktów g ospodarczych poprzez modernizację 
i budowę nowych przejść granicznych,

– rozszerzenie i wzmocnienie współpracy poprzez kooperację 
i podział pracy, gospodarcze wykorzystanie rzek granicznych 
Odry i Nysy Łużyckiej,

– poprawę warunków środowiska naturalnego,
– wzmocnienie mechanizmów wspierania rozwoju gospodarcze-

go.

Za obszar pogranicza polsko-niemieckiego przyjęto po stronie 
niemieckiej 19 powiatów przylegających bezpośrednio do granicy, 
po stronie polskiej natomiast pas gmin miejskich i wiejskich oraz 
częściowo gminy „drugiego szeregu”, łącznie 41 gmin [ryc. 10].

Pierwszym polsko-niemieckim opracowaniem dotyczącym zago-
spodarowania przestrzennego obszarów pogranicza polsko-niemiec-
kiego było „Studium kierunkowego zagospodarowania przestrzenne-
go wzdłuż granicy polsko-niemieckiej” z 1995 r. [ryc. 11]. W ramach 
wyznaczonych w studium stref intensywności stosunków transgra-
nicznych wyznaczono priorytetowe obszary, węzły i osie rozwojowe 
[Studium… 1995], tj.:

– priorytet przyrodniczy – obszary przyrodniczo cenne, rolnicze 
i turystyczne,

– priorytet poprawy struktury osadniczej – hierarchie ośrodków 
oraz osie rozwojowe struktury osadniczej,

– priorytet poprawy infrastruktury transportowej – obejmujący 
modernizację i budowę nowych połączeń komunikacyjnych.

Obszar pogranicza polsko-niemieckiego podzielono na trzy strefy, 
według odległości od granicy:

– strefę przygraniczną,
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– strefę regionalną,
– strefę ponadregionalną.

Podział na poszczególne strefy uwzględniał intensywność stosun-
ków granicznych.

Rycina 11.  Pogranicze polsko-niemieckie według „Studium kie-
runkowego zagospodarowania przestrzennego obszaru 
wzdłuż granicy polsko-niemieckiej”

 

Leszno

 

Koszalin 

 

Legnica 

DRESDEN

1 2 3 

 

Goleniów 

Gryfino 

SZCZECIN 

Chojna 

Kostrzyn

 
Frankfurt/O 
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Lubsko 
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Spremberg 
Weißwasser 
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Löbau 
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Seelow 

Bad Freienwalde 
Eberswalde 

BERLIN 

Angermünde

Schwedt 

Pasewalk 

Ueckermünde 
Anklam 
Wolgast 

1 – strefa przygraniczna; 2 – strefa regionalna; 3 – strefa ponadregionalna

Źródło: Studium kierunkowego… 1995.

W 2002 r. na posiedzeniu Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. 
Gospodarki Przestrzennej dyskutowano nad niemiecką propozycją 
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rozszerzenia obszaru współpracy o Poznań, tym samym stwarza-
jąc szersze możliwości współpracy, zwłaszcza że zlokalizowanych 
jest tam wiele przedsiębiorstw z kapitałem niemieckim [Guz-Vet-
ter 2002]. Koncepcję tą nazwano Polsko-Niemiecki Dom, ponie-
waż zasięg przestrzenny odnosił się do linii pięciokąta współpracy 
Wrocław-Drezno-Berlin-Szcz ecin-Poznań.

Nowe elementy – uwzględniające przede wszystkim kontekst eu-
ropejski wynikający z akcesu Polski do UE – zawierała „Aktualiza-
cja studium kier  unkowego zagospodarowania przestrzennego wzdłuż 
granicy polsko-niemieckiej” z 2002 r. Była to próba aktualizacji Stu-
dium z 1995 r. Dokument ten w znacznym stopniu powielał wcześ-
niejsze zalecenia, aktualizując je o zagadnienia nowego podziału te-
rytorialno-administracyjnego Polski, ochrony przeciwpowodziowej 
oraz rekultywacji obszarów pokopalnianych. Obszar pogranicza pol-
sko-niemieckiego przybrał największy zasięg przestrzenny z dotych-
czas przedstawionych koncepcji i obejmował po stronie polskiej wo-
jewództwa dolnośląskie, lubuskie, z przedłużeniem o cztery powiaty 
do Poznania włącznie oraz podregion szczeciński województwa za-
chodniopomorskiego, po stronie niemieckiej natomiast kraje związ-
kowe Meklemburgia-Pomorze Przednie bez powiatu Ludwigslust, 
Brandenburgia bez powiatu Prignitz oraz okręg rządowy Drezno. Po 
raz pierwszy przy delimitacji w obszarze pogranicza znalazł się Ber-
lin. Wyznaczono również węższy obszar pogranicza (engerer Gren-
zraum), który po stronie niemieckiej odpowiadał obszarom wsparcia 
w ramach inicjatywy wspólnotowej Interreg IIIA (były to powiaty 
przygraniczne oraz region planistyczny Górne Łużyce-Dolny Śląsk, 
Planungsregion Oberlausitz-Niederschlesien), natomiast po stronie 
polskiej powiaty przygraniczne oraz powiat lubański i goleniowski 
[Aktualizacja studium… 2002].

W 2005 r. na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury opracowano 
„Studium kierunkowe zagospodarowania przestrzennego obsza-
ru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej” dla polskiej części pogra-
nicza. Była to pełna aktualizacja studium z 1995 r. W opracowaniu 
przedstawiono wyniki szczegółowych analiz przestrzennych, aktu-
alnego stanu i struktury zagospodarowania przestrzennego polskiej 
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części zachodniego przygranicza oraz sformułowano kierunki rozwo-
ju w długoletniej perspektywie27.

W 2006 r. na posiedzeniu Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Go-
spodarki Przestrzennej zapadła decyzja o przystąpieniu do wspólnych 
prac nad strategią rozwoju obszaru pogranicza polsko-niemieckiego 
[Polsko-Niemiecki Komitet… 2011]. Ponieważ strona niemiecka nie 
angażowała się we wspólne prace, w 2009 r. z inicjatywy marszał-
ków województw przygranicza zachodniego Polski powstała „Mapa 
zamierzeń inwestycyjnych polskiej części obszaru pogranicza poło-
żonego wzdłuż granicy polsko-niemieckiej”. Dokument powstał na 
zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i pierwotnie zakładał stworzenie 
w formie grafi cznej i opisowej priorytetów rozwoju w zakresie infra-
struktury komunikacyjnej obszaru pogranicza, przy czym pogranicze 
polsko-niemieckie zostało zdelimitowane jako pas przygranicznych 
województw [Mapa… 2009]. Mapa miała być także punktem wyjścia 
do analogicznego opracowania dla strony niemieckiej oraz dyskusji 
na temat przyszłych projektów transgranicznych. Mapa została spo-
rządzona z uwzględnieniem istniejących dokumentów strategicznych 
i planistycznych dotyczących poziomu kraju, regionów oraz obszaru 
transgranicznego (np. Polsko-Niemiecki System Planowania Prze-
strzennego PN-SIP-DP-PLIS, Polsko-Niemiecki Obszar Rozwoju 
Odra/Nysa DPERON, A-B Landbridge). W opracowaniu wskazano 
trzy grupy przedsięwzięć: infrastrukturę istniejącą, planowaną i po-
stulowaną [Mapa…2009]. Na spotkaniu Komitetu w 2009 r. strona 
niemiecka zobowiązała się do uzupełnienia mapy o obszary na za-
chód od Odry i Nysy Łużyckiej. Zaktualizowana mapa będzie mogła 
stanowić realizację zaleceń Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrzą-
dowej dotyczących wspólnych procedur dla transgranicznych postę-
powań w sprawach związanych z zagospodarowaniem przestrzen-
nym na obszarach pogranicza [Polsko-Niemiecki Komitet… 2011].

27 Analizy objęły następujące sfery: środowisko naturalne i obszary chronione, 
ochrona przeciwpowodziowa, system osadniczy, procesy demografi czne, wybrane 
problemy rozwoju gospodarczego i społecznego, przestrzeń wiejska i rolnictwo, po-
wiązania transgraniczne, transport i infrastruktura, turystyka i rozwój regionalny.
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W 2010 r. Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współ-
pracy Przygranicznej i Międzyregionalnej przyjęła wspólne stano-
wisko w sprawach przedsięwzięć infrastrukturalnych na obszarze 
objętym Partnerstwem Odry. Stanowisko to zawarto w dokumencie 
„Rozwój ponadregionalnej infrastruktury transportowej w obszarze 
Partnerstwa Odry”. Celem dokumentu było rozwijanie ponadregio-
nalnej infrastruktury transportowej w obszarze Partnerstwa Odry. 
Wpisał się on tym samym w cele Agendy Terytorialnej UE skiero-
wanej na wspieranie rozwoju policentrycznego oraz siatki połączeń 
pomiędzy miastami i regionami [Rozwój… 2010]. W dokumencie 
szczególną wagę poświęcono „Central Europan Transport Corridor 
(CETC)” integrującemu różne gałęzie transportu na osi północ-po-
łudnie wzdłuż Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz europejskiej inicjaty-
wie w zakresie rozwoju przestrzennego „Korytarz Bałtyk-Adriatyk”, 
przekładającej się na konkretne projekty europejskie „South-North-
-Axis (SoNorA)” oraz „Scandinavian-Adriatic Corridor for Growth 
and Innovation (Scandria)” [Rozwój… 2010, s. 8]. Wskazuje się rów-
nież inicjatywy w osi transportowej wschod-zachód, jak „Via Regia 
plus”, „Rail Baltica Development Corridor”, „Via Hanseatica”.

Z inicjatywy marszałka województwa dolnośląskiego od 2010 r. 
trwają prace nad opracowaniem „Strategii Rozwoju dla Polski Za-
chodniej na lata 2014-2020”. Dokument zostanie opracowany wspól-
nie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz samorządy wo-
jewództwa dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego 
i zachodniopomorskiego. W kwietniu 2012 r. zaprezentowano zało-
żenia strategii [Szlachta i in. 2012], które obejmują m.in.:

– poprawę stanu bezpieczeństwa energetycznego oraz środowi-
skowego, w tym powodziowego,

– poprawę poziomu spójności i dostępności terytorialnej,
– tworzenie warunków dla rozwoju sieci społeczeństwa informa-

cyjnego,
– wspieranie rozwoju sieci współpracy ośrodków naukowo-tech-

nologicznych i akademickich Polski Zachodniej oraz rozwija-
nie innych elementów gospodarki opartej na wiedzy,

– stymulowanie kompleksowego rozwoju osi odrzańskiej,
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– rozwój i sieciowanie funkcji metropolitalnych w ośrodkach 
wojewódzkich,

– tworzenie wspólnego produktu turystycznego,
– osiągnięcie nowej jakości współpracy transgranicznej.

Poziom ogólności i zakres sformułowanych celów tego dokumentu 
wynika z przyjętego bardzo szerokiego zakresu przestrzennego stra-
tegii (oprócz województw pogranicza obejmuje on także m.in. wo-
jewództwo opolskie i wielkopolskie). Dokument został sporządzony 
w oparciu o szereg analiz tematycznych przygotowanych przez śro-
dowisko naukowe zajmujące się problematyką rozwoju regionalnego 
w Polsce i Europie [Szlachta i in. 2012]. Dalsze prace nad strategią 
będą prowadzone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Na 
podstawie dokumentu strategicznego planowane jest w przyszłości 
stworzenie Programu Operacyjnego dla Polski Zachodniej.

Od początku „nowego otwarcia” w relacjach polsko-niemiec-
kich z 1992 r. nie udało się stworzyć spójnej, wspólnej, w pełni ak-
ceptowalnej przez obydwie strony koncepcji rozwoju tych obsza-
rów. Przedstawiane propozycje mają z reguły charakter sektorowy 
(np. dotyczą transportu, turystyki). Brakuje wspólnego opracowania 
strategicznego dla rozwoju całego obszaru pogranicza polsko-nie-
mieckiego. Innym problemem – z perspektywy rozwoju obszarów 
najsilniejszego oddziaływania granicy – jest zbyt szeroka delimitacja 
obszaru pogranicza polsko-niemieckiego. W większości istniejących 
dokumentów są to całe regiony poziomu NUTS 2 przylegające do 
granicy państwowej. Przyjmując takie podejście, formułuje się za-
pisy strategiczne wspierające dalszy rozwój obszarów rdzeniowych 
(np. dużych aglomeracji miejskich Wrocławia, Poznania, Berlina, 
Drezna), gdzie widoczna jest koncentracja kapitału, potencjału na-
ukowo-badawczego, innowacyjnego, kosztem obszarów, dla których 
wpływ negatywnego efektu granicy jest najbardziej dotkliwy.

Mimo wspólnych ustaleń na poziomie Polsko-Niemieckiej Ko-
misji ds. Współpracy Transgranicznej i Międzyregionalnej, samorzą-
dów regionów Polski i Niemiec, w praktyce realizowane są koncep-
cje i strategie opracowane przede wszystkim dla poziomu regionów, 
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a nie pogranicza. Można przy tym odnieść wrażenie, iż wspólne 
(transgraniczne) dokumenty programowe w znacznej mierze wyni-
kają z chęci wykorzystania środków w ramach polityki strukturalnej 
UE, a nie budowania i wdrażania długofalowej wizji wspólnego re-
gionu transgranicznego.

Po wielu latach doświadczeń w relacjach polsko-niemieckich na 
pograniczu konieczne wydaje się przyjęcie strategii rozwoju pogra-
nicza polsko-niemieckiego jako całości oraz wypracowanie skutecz-
nych mechanizmów realizacji jej zapisów w praktyce.
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na pograniczu polsko-niemieckim

5.1. Miejsce pograniczy w strukturze 
społeczno-gospodarczej kraju

Na podstawie wyznaczonej pozycji konkurencyjnej regionów 
przygranicza zachodniego Polski i wschodniego Niemiec w ich sys-
temach krajowych podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jaki typ re-
gionów, w kontekście koncepcji rdzenia-peryferii Friedmana [1974], 
stanowią te obszary. Kluczowe było uzyskanie odpowiedzi na pyta-
nie, czy peryferyjność geografi czna (położenia) pokrywa się z pery-
feryjnością w sensie społeczno-ekonomicznym.

5.1.1. Dobór zmiennych do analizy

Do określenia konkurencyjnej pozycji przygraniczy w systemach 
spo łeczno-gospodarczych, odpowiednio Polski i Niemiec, zastoso-
wano metodę składowych głównych. W analizie przyjęto dwa za-
łożenia o zmiennych i czynnikach [Czyż 1971]: zmienne i czynniki 
są znormalizowane oraz czynniki nie są skorelowane. Analizy staty-
stycznej dokonano przy wykorzystaniu macierzy korelacji. Procedura 
analityczna składała się z kilku etapów obejmujących:

– przegląd dostępnego materiału statystycznego,
– konstrukcję macierzy obserwacji cech,
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– dobór cech diagnostycznych i konstrukcję macierzy informa-
cji,

– poddanie procedurze taksonomicznej.

Dodatkowo równolegle przeprowadzono dwa postępowania anali-
tyczne dla regionów Polski oraz Niemiec.

W analizie empirycznej wykorzystano bazy danych Eurostat. 
Z dostępnego materiału statystycznego wybrano zestaw zmiennych 
wejściowych, który obejmował początkowo 32 cechy społeczno-go-
spodarcze, opisujące poszczególne aspekty konkurencyjności. Kolej-
no dokonano identyfi kacji cech diagnostycznych w oparciu o prze-
prowadzoną analizę korelacyjną. Miała ona na celu eliminację tych 
cech, które niosą podobny zakres informacji. Przyjęto przy tym próg 
współczynnika korelacji na poziomie r = 0,89, przy poziomie ufności 
0,01, co oznacza, że wykluczone zmienne powielały 79% zakresu in-
formacji innych cech.

Na tym etapie z dalszej analizy wykluczono siedem zmiennych. 
Były to:

– liczba patentów na milion pracujących,
– produkt krajowy brutto na pracującego,
– udział pracujących w sekcji J i K28,
– stopa bezrobocia ogółem,
– stopa zatrudnienia kobiet,
– wskaźnik aktywności ekonomicznej kobiet,
– wskaźnik aktywności ekonomicznej kobiet w wieku 55-64 

lata.

Ostatecznej eliminacji zmiennych dokonano równolegle dla Pol-
ski i Niemiec. Do dalszej analizy przyjęto 25 cech.

28 Według klasyfi kacji PKD 2004: sekcja J – pośrednictwo fi nansowe, sekcja K 
– obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej.
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5.1.2. Identyfi kacja składowych głównych

Spośród 25 cech przyjętych do analizy wyodrębniono pięć składo-
wych głównych dla regionów Polski i cztery składowe dla regionów 
niemieckich. Wyjaśniały one odpowiednio 78,6% i 80,1% zmienno-
ści wspólnej. W związku z tym, że ostatnia wyodrębniona składowa 
nie wpływała w zasadniczy sposób na poszerzenie informacji na te-
mat konkurencyjności regionów polskich (wyjaśniała 8,6% zmienno-
ści wspólnej), pominięto ją w dalszej analizie. Za podstawę dalszych 
rozważań przyjęto macierz składowych rotowanych29. Nazwy po-
szczególnych składowych nadano na postawie cech najbardziej z nią 
skorelowanych [tab. 5, tab. 6], przy czym wartość progową współ-
czynnika korelacji przyjęto na poziomie r = 0,707.

Tabela 5.  Charakterystyka składowych rotowanych dla województw 
Polski w 2008 r.

Nazwa 
składowej Zmienne

Współ-
czynnik 
korelacji

Procent 
zmien-
ności 

wspólnej
Poziom 
rozwoju 
gospodarcze-
go i inno-
wacyjna 
gospodarka

– PKB na mieszkańca według PPS,
– udział wartości dodanej brutto 

w sekcji J, K,
– udział pracujących w sektorze 

high-tech,
– wydatki na B&R na pracującego,
– wskaźnik migracji netto

0,914
0,917

0,869

0,839
0,833

25,9%

Struktura de-
mografi czna

– wskaźnik przyrostu naturalnego,
– udział ludności w wieku 

przedprodukcyjnym,
– wskaźnik obciążenia ludnością 

starszą 

0,922
0,916

–0,789 
13,9%

29 Proces rotacji prowadzi do tego, że wyodrębnione czynniki są wysoko sko-
relowane z niewielką liczbą cech, a cechy korelują się z małą liczbą czynników, co 
umożliwia bardziej jednoznaczną ich identyfi kację.
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Nazwa 
składowej Zmienne

Współ-
czynnik 
korelacji

Procent 
zmien-
ności 

wspólnej
Aktywność 
ekonomiczna 
i poziom 
zatrudnienia 
ludności

– wskaźnik aktywności ludności 
powyżej 15. roku życia,

– stopa zatrudnienia ogółem lud-
ności powyżej 15. roku życia,

– wskaźnik aktywności ekonomicz-
nej ludności w wieku 55-64 lata 

0,771

0,717

0,666

13,7%

Poziom roz-
woju usług 
nierynko-
wych 

– pracujący w U do P,
– udział wartości dodanej brutto 

z II sektora,
– udział wartości dodanej brutto 

z sektora usług nierynkowych

0,868
–0,849

0,714

13,4%

Poziom 
bezrobocia

– stopa bezrobocia kobiet powy-
żej 15 roku życia

– stopa bezrobocia długotrwałego
– stopa bezrobocia ludności 

w wieku 15-24 lata

0,888

0,809
0,796

11,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Tab e  la 6.  Charakterystyka składowych rotowanych dla regionów 
Niemiec w 2008 r.

Nazwa 
składowej Zmienne

Współ-
czynnik 
korelacji

Procent 
zmien-
ności 

wspólnej

Sytuacja na 
rynku pracy

– stopa bezrobocia kobiet w wie-
ku powyżej 15 lat,

– stopa bezrobocia długotrwałego,
– udział ludności w wieku 

przedprodukcyjnym,
– stopa bezrobocia ogółem,
– stopa zatrudnienia ogółem,
– wskaźnik obciążenia ludnością 

straszą 

–0,960

–0,954
0,930

–0,867
0,724

–0,750 

27,6%
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Nazwa 
składowej Zmienne

Współ-
czynnik 
korelacji

Procent 
zmien-
ności 

wspólnej
Poziom 
rozwoju 
innowacyjnej 
gospodarki 

– udział wartości dodanej brutto 
z I sektora,

– udział pracujących w sektorze 
hi-tech,

– wydatki na B&R na mieszkańca,
– liczba zabitych w wypadkach 

samochodowych na milion 
mieszkańców,

–0,862

0,791

0,741
–0,721

22,4%

Poziom roz-
woju sektora 
usług

– udział wartości dodanej brutto 
z II sektora,

– pracujący w U do P,
– udział wartości dodanej brutto 

z sektora usług nierynkowych

–0,896

0,885
0,767

16,5%

Poziom 
aktywności 
ekonomicznej

– wskaźnik aktywności ekono-
micznej ludności w wiek powy-
żej 15 lat,

– wskaźnik aktywności ekono-
micznej ludności w wieku 55-64 
lata 

0,934

0,829 
13,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Kolejnym etapem było dokonanie podziału jednostek obserwa-
cji na klasy homogeniczne, w kontekście wyłonionych składowych 
głównych. Podziału dokonano techniką naturalnych prześwitów 
Jenksa, przy czym skalę liczbową zastąpiono jakościową. Umożliwi-
ło to porównywanie jakościowe obszarów pogranicza polskiego oraz 
niemieckiego.
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5.1.3. Znaczenie czynników konkurencyjności 
w regionach Polski i Niemiec

Wyodrębnione i przyjęte do dalszej analizy składowe opisują, co 
do zasady, ten sam komponent konkurencyjności dla Polski i Niemiec, 
jednak kolejność wyłanianych składników była odmienna, co wskazuje 
na różne ich znaczenie dla konkurencyjności w obydwu krajach.

W 2008 r. największe znaczenie w kształtowaniu pozycji konku-
rencyjnej po stronie polskiej stanowił poziom rozwoju gospodarcze-
go i innowacyjna gospodarka (26% zmienności wspólnej) oraz struk-
tura demografi czna (13,9% zmienności wspólnej) [tab. 5]. W 2008 r. 
po stronie niemieckiej zasadnicze znaczenie miała sytuacja na ryn-
ku pracy (27,6%) oraz poziom rozwoju innowacyjnej gospodarki 
(22,4%) [tab. 6]. W regionach niemieckich dwa pierwsze czynniki 
zostały wyodrębnione z bardzo podobnym, znaczącym poziomem 
wyjaśniania zmienności wspólnej, co było cechą odróżniającą od 
regionów polskich, gdzie występowała tylko jedna wiodąca deter-
minanta. Po stronie polskiej kolejne wyłaniane czynniki (2-5) miały 
podobne znaczenie w poziomie konkurencyjności (w granicach 13-
14% zmienności wspólnej), co świadczy o różnorodności czynników 
konkurencyjności.

W regionach polskich składowe 3 i 5 dotyczyły zasadniczo rynku 
pracy, ich znaczenie było mniejsze niż po niemieckiej stronie [tab. 5]. 
Po polskiej i niemieckiej stronie bardzo ważną rolę w kształtowaniu 
konkurencyjności regionalnej miał rozwój sektora usługowego (DE-
16,5%, PL-13,4%), składowa ta była trzecią pod względem znaczenia 
po stronie niemieckiej, a czwartą po stronie polskiej [tab. 5, tab. 6]. 
Różnica polegała na znaczeniu poszczególnych sekcji usługowych. 
W regionach niemieckich większe znaczenie odgrywał rozwój sekcji 
otoczenia biznesu, co jest domeną gospodarek wysokorozwiniętych. 
Po stronie polskiej natomiast usługi nierynkowe, które z wyłącze-
niem edukacji są oznaką słabszego rozwoju sektora usługowego.

Po stronie niemieckiej w stosunku do 2002 r. nie zaszły większe 
zmiany w zasadniczych czynnikach konkurencyjności. W 2002 r. 
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wyodrębniono o jedną składową więcej, piątą w kolejności, która 
dotyczyła procesów demografi cznych (10% zmienności wspólnej). 
Świadczy to o spadku znaczenia czynnika demografi cznego w kon-
kurencyjności obszarów niemieckich w 2008 r.

W regionach polskich w stosunku do 2002 r. widać zmiany w wa-
dze i kolejności wyłaniania czynników kształtujących konkurencyj-
ność regionów. Dominujący był czynnik poziomu rozwoju gospo-
darczego i innowacyjna gospodarka (26% wyjaśniania zmienności 
wspólnej) oraz rynku pracy (23,4%). Przy tym znaczenie czynnika 
rynku pracy w 2008 r. spadło. Trzecim w kolejności był czynnik 
związany z działalnością pozaprzemysłową (rolniczą i turystyczną) 
(13,7%). Zmieniło się także znaczenie czynników demografi cznych 
w konkurencyjności regionów polskich, w 2008 r. czynnik ten zyskał 
na znaczeniu, jeśli wziąć pod uwagę kolejność wyłaniania (awans 
z czwartej na drugą pozycję), natomiast pod względem wyjaśniania 
zmienności wspólnej wzrost był nieznaczny (12,8% w 2002, 13,9% 
w 2008 r.).

5.1.4. Pozycja konkurencyjna regionów 
przygranicza polskiego na tle regionów Polski

W analizie poziomu konkurencyjności regionów należy mieć na 
uwadze, iż ich pozycja konkurencyjna w zasadniczym stopniu warun-
kowana jest konkurencyjnością obszarów rdzeniowych (układy me-
tropolitalne, główne aglomeracje) [por. Jakubowicz i Raczyk 2002]. 
Towarzyszy temu znaczące zróżnicowanie konkurencyjności w ukła-
dzie intraregionalnym, które jest cechą charakterystyczną obszaru po-
granicza, podobnie jak pozostałych regionów w Polsce.

Struktura przestrzenna potencjału gospodarczego regionów Polski 
wykazuje bardzo duże zróżnicowanie. W skali przygranicza polsko-
-niemieckiego to zróżnicowanie też jest znaczne. Zaznacza się przy 
tym brak wyraźnej dominacji jednego regionu we wszystkich sferach 
konkurencyjności [ryc. 12].
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Rycina 12. Konkurencyjność regionów Polski w 2008 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
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W zakresie poziomu rozwoju gospodarczego i innowacyjnej go-
spodarki regiony pogranicza cechowały się relatywnie wysokim po-
ziomem rozwoju, za wyjątkiem województwa lubuskiego (ostatnia 
klasa). W pierwszym wypadku wynikało to z oddziaływania ważnych 
ośrodków metropolitalnych (Wrocław, Szczecin), lokalizacji wielu 
inwestycji zagranicznych i krajowych, rozwoju sektora otoczenia 
biznesu, wysokiej aktywności zawodowej i zasobów kapitału ludz-
kiego. Województwo lubuskie pozbawione jest rozbudowanego ukła-
du metropolitalnego, stąd niewielka aktywność inwestorów w regio-
nie oraz słabo rozwinięte jednostki otoczenia biznesu. W strukturze 
gospodarczej dominowały tradycyjne sektory gospodarki.

Województwo zachodniopomorskie oraz lubuskie posiadało ko-
rzystne struktury demografi czne. Wpływał na to przede wszystkim 
wysoki przyrost naturalny oraz dodatnie saldo migracji. W efekcie 
obszary te cechowały się niskimi wartościami wskaźników obcią-
żenia demografi cznego oraz udziału ludności przedprodukcyjnej. 
Bardzo niekorzystna sytuacja panowała przy tym głównie w woje-
wództwie dolnośląskim, co warunkowane było niskim przyrostem 
naturalnym oraz istnieniem zwartych obszarów o charakterze depo-
pulacyjnym (Sudety).

Aktywność ekonomiczna i poziom zatrudnienia ludności obsza-
ru pogranicza były niskie (województwo lubuskie, dolnośląskie) 
lub nawet bardzo niskie (województwo zachodniopomorskie). Sta-
nowi to w znacznej mierze konsekwencję sposobu zbierania staty-
styk dotyczących aktywności ekonomicznej ludności. Obejmują one 
m.in. wszystkich członków gospodarstw domowych rolników in-
dywidualnych, co w znaczący sposób zawyża uzyskane wyniki na 
obszarach wiejskich (południowo-wschodnia część Polski). Rzeczy-
wiste zróżnicowanie przestrzenne poziomu aktywności, zwłaszcza 
w sektorze przemysłu i usług, jest prawdopodobnie pochodną pozio-
mu rozwoju gospodarczego i w tym kontekście obszar pogranicza 
powinien uzyskać lepszą pozycję na tle kraju.

Biorąc pod uwagę rozwój usług nierynkowych, należy zauważyć, 
iż z punktu widzenia konkurencyjności regionalnej tę składową moż-
na interpretować w dwojaki sposób: z jednej strony wskazuje ona na 
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rozwój sektora usługowego (przynajmniej jego części), z drugiej stro-
ny świadczy o niedorozwoju ważnych sfer usług (zwłaszcza usług 
otoczenia biznesu) oraz o bardzo słabym rozwoju sektora przemysło-
wego; może więc wiązać się ze strukturami gospodarczymi typowymi 
dla obszarów peryferii. Jakkolwiek przeważająca część pogranicza 
charakteryzuje się niskim udziałem sektora usług nierynkowych, to 
jednak trudno dokonać jednoznacznej oceny znaczenia tych struktur 
przestrzennych dla konkurencyjności.

Składowa poziomu bezrobocia związana była ze stopą bezro-
bocia wśród młodzieży, stopą bezrobocia kobiet, stopą bezrobocia 
długotrwałego. Obszar pogranicza wykazywał przy tym bardzo 
duże zróżnicowanie: od najwyższych wartości wskaźników bezro-
bocia w województwie zachodniopomorskim, do relatywnie niskich 
– w lubuskim.

5.1.5. Pozycja konkurencyjna regionów 
przygranicza niemieckiego na tle regionów 

niemieckich

Rozwój ekonomiczny Niemiec Wschodnich po 1990 r. związa-
ny był z głęboką restrukturyzacją, a w wielu sytuacjach całkowitym 
upadkiem najważniejszych dotychczas podmiotów gospodarczych. 
Towarzyszyły temu inwestycje z regionów bogatszych. Jak wskazu-
je Steffel [1999], obejmowały one głównie sferę handlu i przemysłu 
przetwórczego i były motywowane: wejściem na nowy rynek pracy, 
niższymi kosztami pracy i produkcji, dużymi zasobami siły roboczej, 
bliskością rynków zbytu Europy Środkowo-Wschodniej. Rozkład 
przestrzenny potencjału ekonomicznego w Niemczech odzwiercie-
dlał ukształtowane historycznie głębokie różnice między terenami 
byłej NRD a RFN [ryc. 13]. W odniesieniu do obszaru przygranicza 
czynnik ten wzmocniony był jeszcze peryferyjnością położenia geo-
grafi cznego. W efekcie regiony te charakteryzował znaczny niedoro-
zwój i szereg problemów o charakterze strukturalnym.
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W zakresie czynnika rynku pracy cały obszar przygranicza cha-
rakteryzował się bardzo niekorzystną sytuacją w relacji do pozosta-
łych regionów Niemiec. Dotyczyło to zarówno wielkości rynku pra-
cy, jak i skali oraz struktury bezrobocia. Problemy te występowały 
pomimo dużego natężenia emigracji zarobkowej do obszarów naj-
bogatszych w ramach UE. Ponadto częściowo były wzmacniane sys-
temem świadczeń społecznych, który nie zachęcał do poszukiwania 
i podejmowania pracy niskopłatnej.

Czynnik związany z poziomem rozwoju innowacyjności gospo-
darki wskazywał na wyraźną geografi czną regionalizację w skali 
kraju – regiony południowe cechowały się wyższymi wartościami 
tej składowej niż obszary północy kraju. Tereny przygranicza nie-
mieckiego zaliczyć można przy tym do regionów o niskim poziomie 
innowacyjności, jakkolwiek był on bardzo zróżnicowany. Pozytyw-
nie wyróżnia się przy tym Berlin, jego bezpośrednie otoczenie [Greif 
2001] oraz Drezno. Najniższą innowacyjność wykazywał region Me-
klemburgii, co tłumaczyć można znaczeniem rolnictwa i turystyki 
w strukturze gospodarki tego regionu.

Poziom rozwoju sektora usług w strukturze gospodarki badanego 
obszaru był wypadkową dwóch zasadniczych sytuacji:

– istnienia dużych układów metropolitalnych (np. Berlin, Ham-
burg),

– słabego rozwoju sektora przemysłu przy korzystnych wa-
runkach funkcjonowania niektórych dziedzin sektora usług, 
np. turystyki (Meklemburgia, Schleswig-Holstein).

Jakkolwiek obszar przygranicza cechował się wysokim lub wręcz 
bardzo wysokim rozwojem sektora usług, w głównej mierze wynika-
ło to z regresu działalności przemysłowej i nie wiązało się – z reguły 
– z nowoczesnymi formami działalności usługowej.
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Rycina 13. Konkurencyjność regionów Niemiec w 2008 r.
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A – sytuacja na rynku pracy; B – poziom rozwoju innowacyjnej gospodarki; C – po-
ziom rozwoju sektora usług; D – poziom aktywności ekonomicznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Zróżnicowanie przestrzenne czynnika aktywności ekonomicz-
nej w skali całych Niemiec wykazywało zarówno związek z po-
ziomem rozwoju ekonomicznego (np. Bawaria), jak i utrwalonym 
wzorcem aktywności ekonomicznej wynikającym z uwarunkowań 
historycznych (obszary byłej NRD). W tym kontekście aktywność 
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ekonomiczna regionów pogranicza była duża lub nawet ba rdzo duża, 
jakkolwiek nie wiązało się to z sukcesem w wymiarze gospodarczym. 
Wskazywało to również na istniejące na tych obszarach bardzo duże 
zasoby o charakterze potencjalnym (siła robocza), które jednakże 
w warunkach wysokiego i długotrwałego bezrobocia podlegały trwa-
łej degradacji. Świadczy to także o znaczących potrzebach inwesty-
cyjnych przygranicza, zwłaszcza w odniesieniu do przedsięwzięć 
pracochłonnych. Relatywnie niski stopień wykorzystania istniejące-
go potencjału zasobów pracy wskazuje na prawdopodobnie istotną 
rolę czynnika konkurencji regionów położonych po drugiej stronie 
granicy (polskich oraz czeskich). W tym kontekście może to rzuto-
wać na relacje transgraniczne i nadawać im w większym stopniu wy-
miar konkurencji niż współpracy.

5.1.6. Podsumowanie

Przeprowadzone badanie wykazało, iż w regionach Polski i Nie-
miec, w warunkach bardzo dużych zróżnicowań poziomu rozwoju, 
różne jest znaczenie istniejących czynników konkurencyjności. W la-
tach 2002-2008 największe zmiany w uwarunkowaniach konkuren-
cyjności zaszły po stronie polskiej. Nie zmierzały one jednak w naj-
mniejszym stopniu do unifi kacji uwarunkowań konkurencyjności po 
obu stronach granicy. Pomimo natężenia procesów integracyjnych 
(wejście Polski do UE w 2004 r. oraz do strefy Schengen w 2007 r.) 
po obu stronach granicy obserwować można specjalizację obszarów 
w zakresie budowania przewag konkurencyjnych.

W kontekście koncepcji rdzenia-peryferii Friedmana w odniesie-
niu do obszarów przygranicza Niemiec peryferyjność położenia po-
krywa się z peryferyjnością w sensie ekonomicznym (za wyjątkiem 
Berlina). Z kolei pozycja konkurencyjna regionów przygranicznych 
Polski na tle kraju jest bardzo zróżnicowana. Dotyczy to zarówno 
przestrzennych struktur ogólnego poziomu konkurencyjności, jak 
i poszczególnych jej komponentów. Z całą pewnością jednak pery-
feryjność położenia nie pokrywa się z peryferyjnością ekonomiczną.
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Cechą charakterystyczną pogranicza polsko-niemieckiego jest to, 
iż obszary o znacznie wyższym poziomie rozwoju społeczno-ekono-
micznego (strona niemiecka) stanowią jednocześnie peryferia w ukła-
dzie wewnątrzkrajowym. Z kolei znacznie słabiej rozwinięte regiony 
strony polskiej w niektórych aspektach zaliczyć można do obszarów 
rdzeniowych w skali kraju. Sytuacja taka rzutuje na możliwości roz-
woju współpracy przygranicznej, ponieważ naturalnym przedmiotem 
zainteresowania zarówno polskiej, jak i niemieckiej części pograni-
cza będzie dążenie do intensyfi kacji współpracy z regionami rdzenio-
wymi Niemiec, a nie współpracy wzajemnej.

5.2. Pozycja konkurencyjna powiatów pogranicza 
polsko-niemieckiego

Poziom konkurencyjności obszarów pogranicza polsko-niemiec-
kiego na szczeblu lokalnym określono za pomocą taksonomicznej 
miary rozwoju Hellwiga. Pierwotnie miara została wykorzystana do 
typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju 
oraz zasoby i strukturę wykwalifi kowanych kadr [Hellwig 1968]. Na 
gruncie geografi cznym metoda stosowana była m.in. przez Lodkow-
ską [1985], Jakubowicz i in. [1987], Ilnickiego [1999, 2002], Leśniak 
[2006], Leśniak-Johann [2011].

5.2.1. Dobór zmiennych wejściowych do analizy

Przy doborze cech wejściowych do analizy kierowano się kilkoma 
przesłankami, przede wszystkim:

– jak najbardziej trafnym opisem czynników konkurencyjno-
ści, specyfi cznych dla obszarów pogranicza polsko-niemiec-
kiego,

– kryteriami zawartymi w przyjętej defi nicji konkurencyjności,
– dostępnością porównywalnego materiału statystycznego dla 

powiatów polskich i niemieckich.
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W wyniku analizy dostępnej literatury w zakresie czynników kon-
kurencyjności oraz uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego 
dokonano wyboru czynników konkurencyjności charakterystycznych 
dla obszarów pogranicza polsko-niemieckiego. Wśród czynników, 
które w największym stopniu determinują pozycję konkurencyjną po-
wiatów, wskazano: czynnik demografi czny, ekonomiczny, w tym sferę 
przedsiębiorczości i rynku pracy, bazę turystyczną oraz poziom życia.

W kolejnym etapie dokonano doboru wskaźników charakteryzu-
jących poszczególne czynniki. Kierowano się przy tym względami 
merytorycznymi oraz dostępnością porównywalnych danych staty-
stycznych po stronie polskiej i niemieckiej. Z uwagi na mocno ogra-
niczony zakres danych zbieranych przez statystykę publiczną obu 
krajów w odniesieniu do poziomu lokalnego oraz problemy w po-
równywalności zebranego materiału empirycznego w efekcie prze-
prowadzonej procedury macierz cech wejściowych składała się z 15 
zmiennych. Obejmowały one pięć sfer konkurencyjności: potencjał 
ludnościowy, przedsiębiorczość, sytuację na rynku pracy, poziom ży-
cia oraz bazę turystyczną.

Analizy konkurencyjności powiatów pogranicza polsko-niemiec-
kiego dokonano dla dwóch okresów czasowych, tj. dla 2002 i 2008 r. 
Pozwala to uchwycić zmiany, jakie zachodziły na badanym obszarze po 
akcesji Polski do UE. Należy przy tym pamiętać, iż badany rok 2008 do-
tyczył stanu sprzed kryzysu ekonomicznego i fi nansowego w Europie.

Do określenia potencjału ludnościowego przyjęto zmienne:
– X1 – liczba urodzeń żywych na 1000 mieszkańców,
– X2 – saldo migracji ogółem na 1000 mieszkańców,
– X3 – wskaźnik obciążenia ludnością starszą (liczba ludności 

w wieku powyżej 65 lat na liczbę ludności ogółem),
– X4 – gęstość zaludnienia.

Sytuację na rynku pracy scharakteryzowano poprzez:
– X5 – udział pracujących w III sektorze,
– X6 – udział bezrobotnych w wieku 15-24 lat,
– X7 – wskaźnik zatrudnienia (udział pracujących w liczbie lud-

ności w wieku powyżej 15 lat ogółem).
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Za poziom przedsiębiorczości przyjęto zespół procesów zwią-
zanych z powstaniem nowych i rozwojem istniejących podmiotów 
gospodarczych [Gartner 1988]. Do analizy przyjęto przy tym trzy 
zmienne:

– X8 – wskaźnik przedsiębiorczości netto w sekcji J i K na 1000 
czynnych zawodowo (różnica pomiędzy podmiotami zareje-
strowanymi a wyrejestrowanymi) dla 2002 r. oraz wskaźnik 
przedsiębiorczości netto ogółem dla 2008 r.,

– X9 – dochody własne gmin na mieszkańca,
– X10 – wartość inwestycji w II sektorze/pracującego.

Pośrednio charakteryzują one każdy z potencjalnych aspektów 
przedsiębiorczości: od poziomu przedsiębiorczości indywidualnej 
(X8), przez przedsiębiorczość wykazywaną przez samorządy lokalne 
(X9) oraz efekty przedsiębiorczości w postaci nakładów inwestycyj-
nych w sektorze produkcyjnym.

Z kolei za poziom życia za Liszewskim [1995] przyjęto stopień 
zaspokojenia potrzeb materialnych i duchowych, czyli innymi słowy 
standard warunków życia w określonym miejscu i czasie. Uwzględ-
niono w tym wypadku trzy wskaźniki charakteryzujące poziom życia:

– X11 – liczbę lekarzy ogółem na 10 tys. mieszkańców,
– X12 – udział ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ście-

ków,
– X13 – liczbę nowo oddanych mieszkań na 1000 mieszkańców.

Do charakterystyki bazy turystycznej posłużyły zmienne:
– X14 – wskaźnik funkcji turystycznej (liczba miejsc noclego-

wych na 1000 mieszkańców),
– X15 – stopień wykorzystania miejsc noclegowych.

Należy podkreślić, że nie spełniono warunku porównywalności 
danych statystycznych we wszystkich aspektach konkurencyjno-
ści. Wynikało to przede wszystkim z różnic metodologicznych przy 
agregacji danych oraz odmiennych defi nicji podstawowych stoso-
wanych w skali Niemiec oraz Polski. Jedynie w sferze potencjału 
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ludnościowego i bazy turystycznej można bezpośrednio porównać 
wskaźniki dla przygranicza polskiego i niemieckiego. Najwięcej róż-
nic istniało w sferze rynku pracy.

Przy braku całkowitej porównywalności danych statystycznych 
zdecydowano się na sporządzenie dwóch oddzielnych analiz dla stro-
ny polskiej i niemieckiej. Porównania pozycji konkurencyjnej w skali 
„przygranicze polskie – przygranicze niemieckie” dokonano poprzez 
podział wartości uzyskanych wskaźników cząstkowych oraz synte-
tycznej miary rozwoju na cztery klasy homogeniczne (przy pomocy 
techniki naturalnych prześwitów Jenksa). Skalę liczbową zastąpio-
no jakościową. W wyniku tego wszelkie porównania mają charakter 
relatywny.

5.2.2. Weryfi kacja wskaźników

W wyniku przeprowadzonej weryfi kacji materiału statystyczne-
go do analizy przyjęto 15 wskaźników, opisujących pięć sfer kon-
kurencyjności obszarów pogranicza polsko-niemieckiego. Proces 
dyskryminacji uwzględnionych wstępnie zmiennych przebiegał dwu-
etapowo. W pierwszym etapie sprawdzono, czy różnicują one zbiór 
jednostek przestrzennych, tzn. czy wykazują dużą zmienność [tab. 7, 
tab. 8]. Ponieważ wszystkie wskaźniki cechują się przeciętnymi bądź 
bardzo wysokimi współczynnikami zmienności, brano je pod uwagę 
tylko przy eliminacji cech silnie ze sobą skorelowanych.

W celu spełnienia wymogu rozłączności z badania wyelimino-
wano wskaźniki niosące podobny zakres informacji. Dokonano tego 
poprzez analizę współczynników korelacji Pearsona, przy czym 
ustalono próg graniczny tego współczynnika na poziomie r = 0,707. 
W efekcie redukcji poddano zmienne, które wyjaśniają ponad 50% 
zmienności drugiej. Do dalszej analizy przyjęto 14 zmiennych, które 
stworzyły macierz obserwacji. Większość z przyjętych zmiennych to 
stymulanty, jedynie cechy X3 – wskaźnik obciążenia ludnością stra-
szą oraz X6 – udział bezrobotnych w wieku do 24 lat mają charakter 
destymulant [tab. 7, tab. 8].
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Tabela 7.  Współczynniki zmienności (Vx) zmiennych wejściowych dla 
przygranicza polskiego (PL) i niemieckiego (DE) w 2002 r.

Sfera Zmienna
Vx

PL DE

Po
te

nc
ja
ł 

lu
dn

oś
ci

ow
y

X1 liczba urodzeń żywych na 1000 mieszkańców 12 9,2
X2 saldo migracji ogółem na 1000 mieszkańców 253,9 177,9

X3
wskaźnik obciążenia ludnością starszą 
(liczba ludności w wieku powyżej 65 lat 
na liczba ludności ogółem)

12,4 14,7

X4 wskaźnik gęstości zaludnienia 194 150,1

Ry
ne

k 
pr

ac
y X5 udział pracujących w III sektorze 14,8 13,4

X6 udział bezrobotnych w wieku 15-24 lat 11,1 12,2

X7
wskaźnik zatrudnienia (udział pracujących 
w liczbie ludności – w wieku powyżej 
15 lat – ogółem)*

10,1 23,7

Pr
ze

ds
ię

bi
or

cz
oś
ć

X8
wskaźnik przedsiębiorczości netto w sekcji 
J i K (różnica pomiędzy rejestracją a wyre-
jestrowaniami)

132 102

X9 dochody własne gmin na mieszkańca 31,6 26,7

X10 wartość inwestycji w II sektorze na pracu-
jącego 136 77,6

Po
zi

om
 ż

yc
ia X11 liczba lekarzy ogółem na 10 tys. mieszkańców 56 53,1

X12 udział ludności obsługiwanej przez oczysz-
czalnie ścieków 31,5 16,1

X13 liczba nowododanych do użytku mieszkań 
na 1000 mieszkańców 70,7 68,4

B
az

a 
tu

-
ry

sty
cz

na X14 wskaźnik funkcji turystycznej (liczba miejsc 
noclegowych na 1000 mieszkańców) 210 167,2

X15 stopień wykorzystania miejsc noclegowych 39,9 28,3

* kolorem zaznaczono cechę, której nie przyjęto do dalszej analizy

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Statistisches Bundesamt 
Deutschland (SBD).
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Tabela 8.  Współczynniki zmienności (Vx) zmiennych wejściowych dla 
przygranicza polskiego (PL) i niemieckiego (DE) w 2008 r.

Sfera Zmienna
Vx

Pl De

Po
te

nc
ja
ł 

lu
dn

oś
ci

ow
y

X1 liczba urodzeń żywych na 1000 mieszkańców 9,9 12,0
X2 saldo migracji ogółem na 1000 mieszkańców 634,0 146,1

X3
wskaźnik obciążenia ludnością starszą 
(liczba ludności w wieku powyżej 65 lat 
na liczba ludności ogółem)

12,1 11,6

X4 wskaźnik gęstości zaludnienia 199,1 136,0

Ry
ne

k 
pr

ac
y X5 udział pracujących w III sektorze 24,4 10,0

X6 udział bezrobotnych w wieku 15-24 lat 21,1 17,7

X7
wskaźnik zatrudnienia (udział pracujących 
w liczbie ludności – w wieku powyżej 
15 lat – ogółem)*

27,1 24,4

Pr
ze

ds
ię

bi
or

cz
oś
ć

X8
wskaźnik przedsiębiorczości netto (różnica 
pomiędzy rejestracją a wyrejestrowaniami) 
na 1000 czynnych zawodowo

367,6 180,2

X9 dochody własne gmin na mieszkańca (Eur) 34,2 36,8

X10 wartość inwestycji w II sektorze na pracu-
jącego (tys. Eur) 91,7 44,3

Po
zi

om
 ż

yc
ia X11 liczba lekarzy ogółem na 10 tys. mieszkańców 50,8 72,7

X12 udział ludności obsługiwanej przez oczysz-
czalnie ścieków 27,0 10,6

X13 liczba nowododanych do użytku mieszkań 
na 1000 mieszkańców 87,8 64,9

B
az

a 
tu

-
ry

sty
cz

na X14 wskaźnik funkcji turystycznej (liczba miejsc 
noclegowych na 1000 mieszkańców) 192,7 162,9

X15 stopień wykorzystania miejsc noclegowych 231,6 20,1

* kolorem zaznaczono cechę, której nie przyjęto do dalszej analizy

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz SBD.
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Kolejno zmienne poddano procedurze taksonomicznej miary roz-
woju Hellwiga. W każdej z analiz (dla polskiej i niemieckiej strony 
pogranicza) przyjęto ten sam zestaw zmiennych wejściowych. W celu 
identyfi kacji przewag konkurencyjnych, wynikających z potencja-
łu endogenicznego obszarów, obliczono również miary cząstkowe 
obejmujące: potencjał ludnościowy, sytuację na rynku pracy, poziom 
przedsiębiorczości, poziom życia oraz bazę turystyczną.

Tabela 9.  Poziom współzależno   ści wskaźników cząstkowych oraz 
wskaźnika syntetycznego poziomu konkurencyjności dla 
obszarów pogranicza polsko-niemieckiego (współczynnik 
korelacji Pearsona)

Wskaźnik cząstkowy/zmienna

Ogólna miara 
rozwoju 
Hellwiga*

Ogólna miara 
rozwoju 
Hellwiga*

2002 2008
PL DE PL DE

Ogólna miara rozwoju Hellwiga 1 1 1 1
Potencjał ludnościowy 0,228 –0,777 0,078 0,716
Przedsiębiorczość 0,525 0,399 0,666 0,423
Sytuacja na rynku pracy 0,729 0,378 0,627 0,425
Baza turystyczna 0,571 0,401 0,553 0,488
Poziom życia 0,743 0,759 0,748 0,891
X1 – liczba urodzeń żywych na 
1000 mieszkańców –0,303 0,557 –0,305 0,680

X2 – saldo migracji ogółem na 
1000 mieszkańców 0,196 0,66 0,041 0,612

X3 – wskaźnik obciążenia ludnością 
starszą –0,234 –0,481 0,094 –0,381

X4 – gęstość zaludnienia 0,499 0,454 0,577 0,657
X5 – udział pracujących 
w III sektorze 0,638 0,666 0,693 0,577
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Wskaźnik cząstkowy/zmienna

Ogólna miara 
rozwoju 
Hellwiga*

Ogólna miara 
rozwoju 
Hellwiga*

2002 2008
PL DE PL DE

X6 – udział bezrobotnych w wieku 
do 24 lat –0,203 –0,625 –0,448 0,059

X8 – wskaźnik przedsiębiorczości 
netto 0,006 0,468 0,165 0,161

X9 – dochody własne gmin na 
mieszkańca 0,721 0,41 0,705 0,446

X10 – wartość inwestycji w II sek-
torze na pracującego 0,213 0,098 0,347 0,183

X11 – liczba lekarzy ogółem na 
10 tys. mieszkańców 0,532 0,478 0,596 0,665

X12 – udział ludności obsługiwanej 
przez oczyszczalnie ścieków 0,565 0,646 0,525 0,755

X13 – liczba nowo oddanych miesz-
kań na 1000 mieszkańców 0,693 0,522 0,527 0,527

X14 – wskaźnik funkcji turystycznej 0,362 0,23 0,450 0,330
X15 – stopień wykorzystania miejsc 
noclegowych 0,412 0,489 0,505 0,647

* wskaźnik syntetyczny konkurencyjności obszarów pogranicza polsko-niemieckiego 
obliczono według procedury miary rozwoju Hellwiga

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz SBD.

Poziom konkurencyjności poszczególnych obszarów na pograni-
czu polsko-niemieckim określono na podstawie ogólnej miary roz-
woju Hellwiga, obejmującej wszystkiej wcześniej przyjęte do analizy 
sfery.

W analizie dokonano próby odpowiedzi na pytanie, który z bada-
nych czynników ma największy wpływ na konkurencyjność układów 
lokalnych, czy istnieje zróżnicowanie pod tym względem pomiędzy 
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stroną niemiecką i polską oraz czy widoczna jest zmiana znacze-
nia poszczególnych czynników w latach 2002 i 2008. Wykorzystano 
przy tym współczynniki korelacji Pearsona pomiędzy ogólną mia-
rą rozwoju Hellwiga a poszczególnymi miarami cząstkowymi kon-
kurencyjności, w podziale na część polską i niemiecką pogranicza 
[tab. 9].

Analiza korelacyjna wskazała na częściowo odmienne znaczenie 
poszczególnych czynników w poziomie konkurencyjności pograni-
cza po stronie polskiej i niemieckiej. Widoczne są także niewielkie 
zmiany znaczenia poszczególnych czynników w ujęciu dynamicz-
nym pomiędzy rokiem 2002 i 2008.

W 2002 r. na konkurencyjność przygranicza polskiego największy 
wpływ miała sytuacja na rynku pracy (r = 0,729), natomiast dla tere-
nów Niemiec przede wszystkim potencjał ludnościowy (r = -0,777) 
oraz saldo migracji ogółem (r = 0,660). Dla obydwu stron podob-
nie duże znaczenie posiadał poziom życia (przygranicze polskie 
r = 0,743, niemieckie r = 0,759). Z kolei mniejszą rolę odgrywała 
baza turystyczna, przy czym dla strony polskiej jej znaczenie było 
większe (r = 0,571) niż dla strony niemieckiej (r = 0,401).

W 2008 r. na poziom konkurencyjności polskiej części pograni-
cza nadal największy wpływ miał poziom życia (r = 0,748), spadło 
znaczenie sytuacji na rynku pracy (r = 0,627), zanotowano również 
wzrost znaczenia czynnika poziomu przedsiębiorczości do poziomu 
r = 0,666.

W powiatach niemieckich w 2008 r. największe znaczenie w kon-
kurencyjności odgrywał poziom życia mieszkańców (r = 0,891). 
Zmianie uległo również znaczenie czynnika potencjału ludnościowe-
go, z bariery rozwoju w czynnik warunkujący ten rozwój (r = 0,716).

5.2.3. Potencjał ludnościowy

Badanie pokazało, iż zasadniczym elementem różniącym obszary 
pogranicza polsko-niemieckiego, a stanowiącym warunek konieczny 
ich konkurencyjności, był potencjał ludnościowy. Największy wpływ 
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na kształtowanie się miary cząstkowej potencjału ludnościowego 
w 2008 r. po stronie polskiej miały: wskaźnik urodzeń na 1000 miesz-
kańców (współczynnik korelacji z miarą cząstkową r = 0,634), zaś po 
stronie niemieckiej wskaźnik urodzeń na 1000 mieszkańców (współ-
czynnik korelacji z miarą cząstkową r = 0,802) i wskaźnik gęstości 
zaludnienia (r = 0,678).

Rycina 14.  Charakterystyka statystyczna zmiennych cząstkowej mia-
ry rozwoju Hellwiga – potencjał ludnościowy dla przy-
granicza polskiego (PL) i niemieckiego (DE) w 2002 r.
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Źródło : opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz SBD.

Proste porównanie podstawowych charakterystyk rozkładów 
zmiennych wskazało, że większość wskaźników potencjału ludno-
ścio wego przedstawiała się bardziej korzystnie na rzecz polskiej częś-
ci pogranicza i była to przewaga dosyć znaczna, zarówno w 2002, jak 
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i 2008 r. [ryc. 14, ryc. 15]30. Widoczne były także zmiany w dynamice 
poszczególnych wskaźników kształtujących miarę cząstkową poten-
cjał ludnościowy [ryc. 14, ryc. 15], m.in.:

– wzrost znaczenia procesów starzenia się społeczeństwa w po-
wiatach niemieckich w okresie 2002-2008 r.; można to obser-
wować na podstawie zmian wskaźnika obciążenia ludnością 
starszą (wzrost z 22‰ do 46,5‰ w 2008 r.),

– po polskiej stronie proces starzenia także następował, jednak 
był on dużo wolniejszy (wzrost wskaźnika obciążenia ludno-
ścią starszą z 16‰ do 22‰),

– większą dzietność wykazywały tereny polskiej części pogra-
nicza, co wyraża się wartościami wskaźnika urodzeń żywych 
na 1000 mieszkańców; w porównaniu z 2002 r. zanotowano 
wzrost wskaźnika w powiatach polskich, średnio z 9,2‰ do 
10,9‰; po stronie niemieckiej nastąpiła stabilizacja na pozio-
mie 7,7‰,

– wzrost procesów depopulacyjnych po stronie polskiej w kon-
frontacji z 2002 r.; spadek wskaźnika salda migracji z 0 do 
–0,6‰ w polskich powiatach związany był z nasileniem pro-
cesów emigracyjnych z Polski po wejściu do UE [Leśniak-Jo-
hann i Wałęga 2012]; w powiatach niemieckich widoczna była 
względna stabilizacja procesów migracyjnych, co przejawiało 
się wzrostem wskaźnika z –50‰ do –4,6‰,

– w 2008 r. szczególnie duże różnice widoczne były w rozkła-
dzie liczby urodzeń żywych na 1000 mieszkańców (X1), gdzie 
minimalny dystans pomiędzy średnimi wskazaniami to 3‰.

30 Przy pomocy „wykresów pudełkowych” (box-whisker) przedstawiono pod-
stawowe charakterystyki statystyczne zmiennych oryginalnych. Dolna krawędź pu-
dełka odpowiada pierwszemu kwartylowi – Q1, górna trzeciemu kwartylowi – Q3. 
Długość pudełka równa jest odstępowi międzykwartylowemu (IQR). Linia prze-
chodząca w poprzek pudełka to wartość mediany. Jeżeli mediana nie leży pośrodku 
odstępu międzykwartylowego, świadczy to o skośności rozkładu zmiennej [Wieczor-
kowska i in. 2004]. Na wykresie zaznaczono również „wąsy”, których końce, w po-
staci krótkich kresek, wyznaczają wartość minimalną i maksymalną zmiennej. Jeżeli 
ich wartości są większe od Q3+1,5 IQR bądź mniejsze od Q1-1,5 IQR, są obserwacja-
mi odstającymi i zaznaczono je punktami.
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Rycina 15.  Charakterystyka statystyczna zmiennych cząstkowej mia-
ry rozwoju Hellwiga – potencjał ludnościowy dla przy-
granicza polskiego (PL) i niemieckiego (DE) w 2008 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz SBD.

Struktura przestrzenna miary cząstkowej potencjału ludnościowe-
go potwierdza tezę o dużych  różnicach w tym względzie pomiędzy 
częścią polską i niemiecką – na korzyść polskiej [ryc. 16].

W 2008 r. obserwowany był wyraźny, negatywny wpływ granicy 
na potencjał ludnościowy powiatów bezpośrednio do niej przylega-
jących po stronie niemieckiej. Zjawisko to dotyczyło przede wszyst-
kim powiatów saks ońskich (Görlitz) oraz powiatów północnych 
i południowych peryferii Brandenburgii (Uckermark, Spree-Neisse, 
Dahme-Spreewald). Na przykładzie powiatów saksońskich widoczny 
był proces wzrostu wartości tego potencjału w kierunku centralnych 
części landu (okolic Drezna) oraz dalszy znaczny spadek w zasięgu 
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oddziaływania granicy niemiecko-czeskiej w południowo-zachodniej 
części regionu (powiat Vogtlandkreis i Mittelsachsen). Charaktery-
styczna była przy tym koncentracja potencjału ludnościowego wokół 
dużych aglomeracji miejskich. Najlepiej sytuacja wyglądała w mia-
stach (np. Drezno, Lipsk, Berlin, Wiesmar, Stralsund, Greiswald).

Rycina 16.  Potencjał ludnościowy w powiatach pogranicza polsko-
-niemieckiego w 200  8 r.

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz SBD.

Największe dysproporcje w potencjale ludnościowym zaznaczały się 
na odcinku Meklemburgia-Pomorze Przednie-województwa zachod-
niopomorskie, zwłaszcza w obszarze bezpośredniego i największego 
oddziaływania granicy. Większa część powiatów zachodniopomor-
skich charakteryzowała się bardzo wysokim bądź wysokim potencja-
łem ludnościowym. Relatywnie korzystną sytuację obserwowano po 
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polskiej stronie pogranicza saksońsko-dolnośląskiego, przy czym wy-
różniały się powiaty północnego otoczenia Wrocławia i LGOM-u.

Potencjał ludnościowy w niemieckiej części pogranicza charak-
teryzował się dużo większym zróżnicowaniem wewnętrznym niż po 
stronie polskiej [ryc. 16]. Oprócz obszarów o bardzo niekorzystnych 
zjawiskach w tym zakresie istniały powiaty, w których ze względu 
na relatywnie wysoki poziom warunków życia oraz poziom rozwoju 
ekonomicznego obserwowane zmiany w sytuacji ludnościowej mia-
ły generalnie pozytywny charakter. Szczególnie wyróżniały się przy 
tym tereny otaczające aglomeracje miejskie, gdzie w wyniku proce-
sów suburbanizacyjnych sytuacja ludnościowa była z reguły korzyst-
na. Na tle powiatów wschodnioniemieckich podkreślić należy w tym 
kontekście szczególną pozycję Berlina i jego tzw. engerer Verfl ech-
tungsraum – e.V. (obszar ścisłych powiązań), obejmujący powiaty 
Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming, Märkisch-Oderland, Barnim 
i Oberhavel. Z kolei na pozostałych terenach przygranicza wyróżnia-
ły się Drezno, Lipsk oraz ich otoczenie.

Niepokojący jest fakt, że szereg miast cechował się niskim po-
tencjałem ludnościowym. Dotyczyło to wielu mniejszych ośrodków 
przemysłowych (np. Guben, Eisenhütenstadt), które w okresie trans-
formacji społeczno-gospodarczej wschodnich krajów związkowych 
utraciły swoją bazę ekonomiczną (tzw. zjawisko „kurczenia się” 
– Schrumpfung) [Kühn 2001, Kowala-Stamm 2004].

Nasilającym się zjawiskiem w skali przestrzennej była intensy-
fi kacja procesów migracyjnych. Po wejściu Polski do UE (2004 r.) 
i do strefy Schengen (2007 r.) obserwować można wzrost migracji 
Polaków z powiatów przygranicznych bezpośrednio do powiatów 
po drugiej stronie granicy. Jest to przykład „rozluźniania” funkcji 
granicy jako bariery. Przyczyny tego procesu tkwią w możliwości 
łączenia korzyści z funkcjonowania w dwóch systemach społeczno-
-gospodarczych (w przypadku migracji wahadłowych), korzystania 
z atrakcyjnej oferty mieszkaniowej (migracje stałe), służby zdrowia 
itd. [Łada (red.) 2012]. Niemieckie powiaty czerpią korzyści z obec-
ności „nowej polskiej imigracji” głównie w zakresie poprawy struk-
tury demografi cznej.
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Dużo mniejsze zróżnicowanie wewnętrzne potencjału ludnościowego 
wykazywała polska część pogranicza [ryc. 16]. Najbardziej niekorzyst-
na sytuacja występowała w południowej części województwa dolnoślą-
skiego (Sudety). Problemy ludnościowe regionu sudeckiego mają swoje 
podłoże jeszcze w okresie powojennym, kiedy to na tereny dosyć dobrze 
zagospodarowane napływała ludność o niskim standardzie cywilizacyj-
nym, niedostosowana do życia w terenach górskich i podgórskich [Eber-
hardt 1989]. W latach powojennych, z niewielkimi przerwami, był to 
obszar depopulacyjny, zwłaszcza tereny wiejskie [por. Miszewska 1979]. 
Po transformacji systemowej istotną rolę odegrały procesy restruktury-
zacyjne, których konsekwencją był upadek zakładów pracy (głównie 
sfery przemysłu) będących podstawą egzystencji miejscowej ludności 
(np. Wałbrzych, Kamienna Góra, Nowa Ruda, Boguszów-Gorce).

Powiaty lubuskie oraz zachodniopomorskie posiadały bardzo wy-
soki bądź wysoki potencjał ludnościowy. Najlepszą sytuację można 
zauważyć w obrębie szeregu powiatów bezpośrednio przylegających 
do granicy państwowej, położonych bezpośrednio przy europejskich 
korytarzach transportowych (powiat słubicki), przy przejściach gra-
nicznych pełniących istotną rolę w rozwoju tych obszarów (powiat 
żarski) oraz w obszarze oddziaływania miasta Szczecina (powiat star-
gardzki, goleniowski, kamieński).

Na współczesny potencjał ludnościowy na obszarach pogranicza 
polsko-niemieckiego miały wpływ procesy ludnościowe towarzyszą-
ce przemianom społeczno-gospodarczym od początku lat 90. XX w. 
Efektem tego jest ciągły spadek liczby ludności, zwłaszcza po nie-
mieckiej stronie granicy.

W latach 1990-2002 największy spadek liczby ludności zanotowa-
ły Saksonia i Meklemburgia-Pomorze Przednie. Coroczny jednostaj-
ny ubytek w 2002 r. osiągnął ok. 7% poziomu wyścigowego z 1990 r. 
– wartości rzędu ponad 138 tys. ludności w Meklemburgii-Pomorzu 
Przednim oraz prawie 325 tys. w Saksonii. Jedynie nieliczne powiaty 
saksońskie, leżące w sąsiedztwie aglomeracji miejskich (ówczesne 
Weisseritzkreis, Muldentalkreis i Anaberg) oraz meklemburskie po-
wiaty nadmorskie (Nordwestmecklemburg, Bad Doberan i Wiesmar) 
zanotowały w tym czasie wzrost liczby ludności [Leśniak 2006]. Do 
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2020 r. przewiduje się dalszy spadek liczby ludności o 16% w stosun-
ku do 2002 r., jedynie w powiatach otoczenia Berlina wzrost o ok. 5%.

Spadek liczby ludności w powiatach wschodnioniemieckich od-
bywał się na rzecz obszarów starych krajów związkowych, przy czym 
największe natężenie migracji przypadło na okres pierwszych kilku 
miesięcy po zjednoczeniu Niemiec [Alecke i Untied 2001]. Przyczy-
ny migracji do zachodnich krajów związkowych miały w początko-
wym okresie głównie podłoże polityczne, jednak bardzo szybko po-
jawiły się również względy gospodarcze, które z biegiem czasu stały 
się decydujące [Raumordnungsbericht 1994]. Najważniejsze z nich 
to różnica poziomu życia oraz warunków na rynku pracy. Największy 
odpływ ludności dotyczył centralnych powiatów meklemburskich, 
peryferyjnych części Brandenburgii oraz powiatów bezpośrednio 
graniczących z Polską i Republiką Czeską. Migracje te mają charak-
ter selektywny, obejmują przede wszystkim ludzi młodych i dobrze 
wykształconych. Konsekwencją tego jest nasilenie się procesu sta-
rzenia się społeczeństwa tych obszarów, co przy ujemnym przyroście 
naturalnym oraz coraz większej liczbie dożywanych lat pogłębia nie-
korzystną sytuację demografi czną [Leśniak 2006].

5.2.4. Rynek pracy

Sytuacja na lokalnych rynkach pracy w znacznej mierze stanowi 
efekt zmian systemowych zapoczątkowanych w 1990 r. Procesy re-
strukturyzacji gospodarki, w tym upadek znacznej części podmiotów 
gospodarczych (zwłaszcza w obrębie sektora przemysłu) spowodowa-
ły utratę dotychczasowych miejsc pracy i dramatyczny wzrost stopy 
bezrobocia. Problemom na rynku pracy towarzyszy szereg negatyw-
nych skutków. W sferze społecznej obejmują one m.in. wzrost zagroże-
nia wykluczeniem społecznym, patologie, bierną postawę wobec życia. 
W sferze ekonomicznej natomiast przejawiają się znaczącym obcią-
żeniem budżetów lokalnych (zwiększenie wydatków socjalnych, niski 
poziom dochodów własnych). Bardzo dużym zagrożeniem jest utrwa-
lenie się przestrzennych struktur obszarów kryzysu na rynku pracy, co 
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będzie skutkowało zasadniczym ograniczeniem ich możliwości rozwo-
ju społeczno-ekonomicznego w przyszłości [Raczyk 2004].

W relacji przygranicze polskie – przygranicze niemieckie wyraźna 
przewaga konkurencyjna na rynku pracy leży po stronie niemieckiej, 
zarówno pod względem charakterystyki pracujących w III sektorze, 
jak i bezrobotnych w grupie młodzieży [ryc. 17]. W przypadku wiel-
kości bezrobocia dystans pomiędzy stroną polską a niemiecką jest 
nieznaczny31, jednak na podstawie dostępnego materiału empiryczne-
go nie ma możliwości jednoznacznej oceny skali tych różnic.

Rycina 17.  Charakterystyka statystyczna zmiennych cząstkowej mia-
ry rozwoju Hellwiga – rynek pracy dla przygranicza pol-
skiego i niemieckiego w 2002 i 2008 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz SBD.

31 Różnice pojawiają się już na etapie zbierania i agregowania materiału staty-
stycznego przez statystykę publiczną Polski oraz Niemiec.
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Na miarę cząstkową „rynek pracy” w 2008 r. miały wpływ po stro-
nie polskiej: gęstość zaludnienia (współczynnik korelacji r = 0,749) 
oraz podobnie duże znaczenie udział pracujących w III sektorze 
(r = 0,860) i udział bezrobotnych w wieku 15-24 lat (r = –0,884). Po 
stronie niemieckiej poziom współzależności między miarą cząstkową 
a poszczególnymi cechami był słabszy (r = 0,591 dla udziału pracują-
cych w III sektorze oraz r = 0,521 dla udziału bezrobotnych w wieku 
15-24 lata). Ponadto pewne znaczenie odgrywała również zmienna 
wskaźnik urodzeń żywych na 1000 mieszkańców (r = 0,595).

Nie zanotowano zasadniczych zmian w wartościach wskaźni-
ków kształtujących miarę cząstkową „rynek pracy” dla powiatów 
polskich i niemieckich pomiędzy 2002 a 2008 r. Nastąpił niewielki 
spadek wskaźnika bezrobocia młodocianych w polskich powiatach 
i niewielki wzrost udziału pracujących w III sektorze w powiatach 
niemieckich.

Obszary wzdłuż granicy po stronie niemieckiej w północnej i po-
łudniowej części pogranicza charakteryzowały się niekorzystną lub 
bardzo niekorzystną sytuacją na rynku pracy (powiat Görlitz, Spree-
-Neise, Uckermarkt) [ryc. 18]. Z kolei nieco lepsza sytuacja miała 
miejsce w strefi e przygranicznej Polski, szczególnie w wojewódz-
twie lubuskim. Przy tym częściowo związane było to z podejmowa-
niem pracy za granicą przez lokalne społeczności.

Różnice pomiędzy poszczególnymi częściami pogranicza wyra-
żały się przede wszystkim w charakterze ukształtowanej struktury 
przestrzennej. Przy czym struktura w niemieckiej części wykazywa-
ła charakter koncentryczny, zwłaszcza w powiatach Brandenburgii. 
Obszary o bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy to przede wszyst-
kim ośrodki centralne najwyższej rangi oraz ich najbliższe otoczenie. 
Można wymienić tu choćby miasta Drezno, Chemnitz w Saksonii, 
Cottbus, Dahme-Spreewald, Potsdam-Mittelmarkt w Brandenburgii 
oraz Berlin, który stanowi miejsce pracy dla dużej części ludności 
z całej Brandenburgii32. Taka struktura, zwłaszcza w Brandenburgii, 

32 Liczba migracji do pracy z Brandenburgii do Berlina wzrosła od 1994 r. 
o 60% i wynosiła w czerwcu 2002 r. prawie 145 tys. osób, z tego tylko 13% pocho-
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uwarunkowana jest m.in. koncentryczną strukturą sieci osadniczej, 
w tym ośrodków centralnych.

Rycina 18.  Sytuacja na rynku pracy w powiatach pogranicza polsko-
-niemieckiego w 2008 r.

dobra

 

Źródło: o pracowanie własne na podstawie danych GUS oraz SBD.

Z kolei na obszarze przeważającej części Meklemburgii sytuację 
na rynku pracy należy uznać za niekorzystną. Wyjątek w tym wypad-
ku stanowiły powiaty nadmorskie, co było konsekwencją znacznego 
udziału sektora usług, w tym w szczególności turystyki (np. powiat 
Rügen, Bad Doberan).

Możliwości wchodzenia polskich migrantów na niemiecki rynek 
pracy w regionie przygranicznym były dość ograniczone. Wysoko wy-
kwalifi kowani specjaliści z dobrą znajomością języka niemieckiego 

dziło z pasa dalszego rozwoju (äusseren Entwicklungsraum), reszta z obszaru najsil-
niejszych powiązań (engeren Verfl echtungsraum) [Beyer i Birkholz 2003].
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mogli być zatrudniani w instytucjach publicznych i lokalnych urzę-
dach, a także instytucjach świadczących usługi dla Polaków [Łada 
(red.) 2012].

Po stronie polskiej korzystną sytuacją na rynku pracy charaktery-
zowały się przede wszystkim obszary o wysokim poziomie rozwoju 
ekonomicznego, w tym głównie tereny najważniejszych aglomeracji 
miejskich: Wrocławia, Legnicy, Jeleniej Góry, Zielonej Góry, Gorzo-
wa Wielkopolskiego czy Szczecina. W mniejszym zakresie obszary 
o silnie rozwiniętych funkcjach turystycznych, np. powiaty nadmor-
skie, pojezierne oraz górskie. Duże znaczenie w kształtowaniu rynku 
pracy miała intensyfi kacja procesów emigracji zarobkowej Polaków, 
głównie jednak do innych krajów UE (m.in. Wielka Brytania).

5.2.5. Przedsiębiorczość

Poziom przedsiębiorczości indywidualnej warunkowany jest wie-
loma czynnikami. Przede wszystkim zależy od lokalizacji, przy czym 
największy potencjał wzrostu mają podmioty gospodarcze funkcjo-
nujące w ośrodkach centralnych bądź w obszarach ich bezpośrednie-
go oddziaływania. Duże znaczenie przy podejmowaniu ryzyka zwią-
zanego z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej 
mają predyspozycje osobowościowe przedsiębiorców. Istotną rolę 
pełni także aktualnie prowadzona polityka w zakresie zatrudnienia 
oraz aktywizacji mieszkańców. Przestrzenne zróżnicowanie pozio-
mu przedsiębiorczości jest dobrym miernikiem wykorzystania we-
wnętrznych bodźców rozwojowych [Raczyk 2004].

Na poziom przedsiębiorczości w 2008 r. po stronie polskiej mniej 
więcej podobny wpływ miał poziom przedsiębiorczości samorzą-
dów lokalnych (współczynnik korelacji wskaźnika dochody własne 
budżetów gmin na mieszkańca r = 0,714) oraz wartość inwestycji 
w II sektorze na pracującego (r = 0,761). Po stronie niemieckiej naj-
większe znaczenie odgrywał przede wszystkim poziom zainwestowa-
nia w II sektorze (r = 709), w mniejszym stopniu poziom dochodów 
własnych gmin (r = 0,583). Poziom przedsiębiorczości indywidualnej 
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netto nie różnicował więc ogólnego poziomu wskaźnika cząstkowego 
zarówno w powiatach polskich, jak i niemieckich.

Miara cząstkowa poziomu przedsiębiorczości bardziej korzyst-
nie przedstawiała się po stronie niemieckiej pogranicza (zarówno 
w 2002, jak i 2008 r.). Widoczne było to w zakresie dochodów wła-
snych gmin oraz inwestycji w II sektorze.

W latach 2002-2008 obserwowano zmniejszanie dystansu w za-
kresie dochodów własnych gmin oraz nakładów inwestycyjnych 
w II sektorze pomiędzy polską i niemiecką częścią pogranicza 
[ryc. 19]. Poziom inwestycji w II sektorze wzrósł w polskich powia-
tach prawie dwudziestokrotnie, w niemieckich czterokrotnie. Istnie-
jące różnice w układzie Polska–Niemcy były jednak nadal znaczne 
(wartość średnia powiatów niemieckich była prawie dwukrotnie 
większa). Jedynie w zakresie przedsiębiorczości indywidualnej netto 
polska strona wykazywała przewagę w obu badanych okresach.

Rycina 19.  Charakterystyka statystyczna zmiennych cząstkowej miary 
rozwoju Hellwiga – poziom przedsiębiorczości dla przygra-
nicza polskiego (PL) i niemieckiego (DE) w 2002 i 2008 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz SBD.

Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu przedsiębiorczo-
ści w powiatach pogranicza polsko-niemieckiego wskazuje na duże 
różnice w tym względzie zarówno na płaszczyźnie przygranicze pol-
skie – przygranicze niemieckie, jak również w kontekście zróżnico-
wań wewnątrzregionalnych [ryc. 20]. Największe różnice widoczne 
były na pograniczu brandenbursko-lubuskim. Wysoka przedsiębior-
czość powiatów brandenburskich była niewątpliwie powiązana ze 
stymulującym wpływem Berlina.

Najwyższym poziomem przedsiębiorczości w polskiej części po-
granicza cechowały się powiaty Dolnego Śląska. Dotyczyło to przede 
wszystkim obszarów układu metropolitalnego Wrocławia. W odnie-
sieniu do powiatów Legnicko Głogowskiego Okręgu Miedziowego 
(LGOM) oraz powiatu zgorzeleckiego duży wpływ na uzyskane 
wyniki miały dochody własne gmin, związane z wysokimi wpły-
wami z podatków lokalnych od zlokalizowanych tam spółek skarbu 
państwa KGHM Polska Miedź S.A. oraz kopalni węgla brunatnego 
i elektrowni w Turoszowie.
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Rycina 20.  Poziom przedsiębiorczości w powiatach pogranicza pol-
sko-niemieckiego w 2008 r.

 
Źród ło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz SBD.

Najniższym poziomem przedsiębiorczośc  i w obrębie polskiej 
części pogranicza charakteryzowała się przeważająca część wo-
jewództwo lubuskiego oraz południowa część powiatów regionu 
zachodniopomorskiego. Są to obszary o wysokich walorach środo-
wiska przyrodniczego, jednak słabo zagospodarowanych turystycz-
nie, co utrudnia ich aktywizację (np. powiat kołobrzeski, gryfi cki 
i kamieński).

Obszary rdzeniowe na przygraniczu niemieckim w kontekście 
przedsiębiorczości związane były głównie z Brandenburgią i stano-
wiły z reguły najbliższe otoczenie Berlina. Przyczynia się do tego 
przede wszystkim dynamiczny rozwój sektora otoczenia biznesu oraz 
przemysłu wysokich technologii (np. biotechnologii) w powiatach 
Oberhavel (Oranienburg), Telow-Fläming (Telow, Ludwigsfelde) czy 
Potsdam-Mittelmarkt oraz Frankfurcie nad Odrą. Poza tym wysoką 
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przedsiębiorczością charakteryzowały się aglomeracje Drezna i Lip-
ska oraz powiaty w ich otoczeniu, a także turystyczne obszary za-
chodniej części Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Najniższą ak-
tywność wykazywały powiaty północnej części Meklemburgii.

5.2.6. Poziom życia

Poziom życia mieszkańców determinowany jest wieloma czynni-
kami. W analizie uwzględniono kwestie związane z rozwojem opieki 
zdrowotnej, poziomem zainwestowania w infrastrukturę środowisko-
wą oraz gospodarki mieszkaniowej.

Na poziom życia na przygraniczu polskim i niemieckim w naj-
większym stopniu wpływała zmienna X11 – liczba lekarzy ogółem 
na 10 tys. mieszkańców (współczynnik korelacji z miarą cząstkową 
r = 0,807 po stronie polskiej oraz r = 0,808 po niemieckiej).

Analiza wskazuje wyższy poziom życia po stronie niemieckiej 
w zakresie wszystkich analizowanych zmiennych [ryc. 21]. Ob-
serwować można przy tym powolne nadrabianie tego dystansu ze 
strony przygranicza polskiego, szczególnie w zakresie dostępności 
personelu medycznego czy nowo oddanych mieszkań w polskich po-
wiatach. Istotną okolicznością kształtująca ten ostatni czynnik było 
pojawienie się na obszarach wschodnioniemieckich od początku lat 
90. problemu tzw. pustostanów (mieszkań pozostawionych, nieza-
mieszkanych). Wynikało to z niskiego standardu tych mieszkań (bu-
downictwo wielkopłytowe) oraz względów demografi cznych, w tym 
przede wszystkim wzmożonej skali emigracji. W celu przeciwdzia-
łania tym zmianom rozpoczęto realizację programu „Przebudowa 
miast w nowych krajach związkowych” (Stadtumbau Ost)33, mające-
go na celu rewitalizację zabudowy oraz budowę nowych zabudowań 
mieszkalnych.

33 Por. Fachdokumentation… 2002.
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Rycina 21.  Charakterystyka statystyczna zmiennych cząstkowej 
miary rozwoju Hellwiga – poziom życia dla przygranicza 
polskiego (PL) i niemieckiego (DE) w 2002 i 2008 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz SBD.
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Jakkolwiek poziom życia mieszkańców powiatów niemieckich 
jest generalnie wyższy, to jednak charakteryzuje się on dużym zróż-
nicowaniem przestrzennym [ryc. 22]. Największe dysproporcje 
w układzie Polska – Niemcy obserwować można na pograniczu bran-
denbursko-lubuskim, gdzie najwyższy poziom życia obejmuje po-
wiaty strefy suburbanizacyjnej Berlina. Dużo mniejsze różnice w tym 
względzie widoczne były na pozostałym obszarze pogranicza.

Rycina 22.  Poziom życia  w powiatach pogranicza polsko-niemiec-
kiego w 2008 r.

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz SBD.

Większą część powiatów strony polskiej charakteryzował niski 
bądź bardzo niski poziom życia. Szczególnie widoczne było to na 
przykładzie powiatów województwa lubuskiego, środkowej częś-
ci województwa zachodniopomorskiego oraz centralnej i północnej 
dolnośląskiego. Relatywnie wyższy poziom życia był obserwowa-
ny w głównych aglomeracjach miejskich (Wrocław, Jelenia Góra, 
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Legnica, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Szczecin) oraz jed-
nostkach o wysokim poziomie rozwoju ekonomicznego (powiat lu-
biński, powiaty turystyczne Pomorza Zachodniego).

Po niemieckiej stronie pogranicza obszary rdzeniowe to przede 
wszystkim powiaty otoczenia Berlina oraz aglomeracje miejskie 
(Drezno, Chemnitz, Lipsk, Cottbus) i pojedyncze powiaty meklem-
burskie (Ostvorpommern, Bad Doberan, Rügen). Zaskakuje niska 
pozycja Berlina w tym względzie.

Duże zróżnicowanie poziomu życia na pograniczu oraz obserwo-
wane zjawiska depopulacyjne w Niemczech Wschodnich powodują, 
iż tereny te stają się bardzo atrakcyjne do osiedlania się dla ludności 
polskiej. Zasadniczym czynnikiem hamującym intensyfi kację tego 
procesu były dotychczas problemy rynku pracy strony niemieckiej 
(i ograniczenia wejścia na ten rynek polskich pracowników). Przeła-
manie problemów rozwojowych po stronie niemieckiej może skutko-
wać dynamicznym nasileniem się tego procesu w przyszłości.

5.2.7. Baza turystyczna

Warunkiem koniecznym rozwoju turystyki, obok walorów przy-
rodniczych, jest odpowiedni stopień zagospodarowania infrastruktu-
rą turystyczną, w tym zwłaszcza odpowiednią bazą noclegową. Przy 
czym z punktu widzenia konkurencyjności obszarów szczególnie 
ważny jest stan jej wykorzystania.

Baza turystyczna jest czynnikiem, który odgrywa większe zna-
czenie w kształtowaniu konkurencyjności polskiej części pogranicza 
[Leśniak-Johann 2011]. Miara cząstkowa „baza turystyczna” pozo-
staje przy tym w ścisłym związku ze wskaźnikiem funkcji turystycz-
nej (współczynnik korelacji r = 0,824) oraz wskaźnikiem wykorzy-
stania miejsc noclegowych (r = 0,815). W powiatach niemieckich 
większe znaczenie odgrywał natomiast wskaźnik funkcji turystycznej 
(r = 0,941).

W 2008 r. wartości wskaźników cząstkowych kształtujących miarę 
„baza turystyczna” wyglądały bardzo podobnie, szczególnie w zakresie 
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funkcji turystycznej. W zakresie wykorzystania miejsc noclegowych 
polskie powiaty zanotowały od 2002 r. bardzo duży postęp [ryc. 23].

Rycina 23.  Charakterystyka statystyczna zmiennych cząstkowej mia-
ry rozwoju Hellwiga – baza turystyczna dla przygranicza 
polskiego (PL) i niemieckiego (DE) w 2002 i 2008 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz SBD.

Struktury przestrzenne bazy turystycznej po polskiej oraz nie-
mieckiej stronie pogranicza kształtowały się podobnie, potencjalnie 
jest to więc sfera konkurencji między obszarami Polski i Niemiec 
[ryc. 24]. Wysoką pozycją konkurencyjną zarówno po stronie pol-
skiej, jak i niemieckiej pogranicza charakteryzowały się tereny tra-
dycyjnych regionów turystycznych. Po polskiej stronie dotyczy to 
właściwie dwóch dużych regionów turystycznych: nadmorskiego 
w północnej i górskiego w południowej części, gdzie przeważają po-
byty długoterminowe.

Na odcinku granicy Meklemburgia-Pomorze Przednie-wojewódz-
two zachodniopomorskie mimo dominacji funkcji turystycznej w roz-
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woju obszarów po jednej i drugiej stronie granicy, przewaga kon-
kurencyjna leży po stronie niemieckiej. Należy jednak pamiętać, że 
dużym atutem polskich powiatów turystycznych jest niższa cena 
oferowanych usług. Z tego względu szczególnie na tym odcinku gra-
nicznym należy spodziewać się silnych relacji konkurencji (np. o po-
tencjalnych gości). Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych 
przez Leśniak-Johann [2009].

Województwo lubuskie to obszar o bardzo dobrych uwarunkowa-
niach środowiskowych rozwoju turystyki. Brakuje tu jednak dobrze 
rozwiniętej bazy turystycznej, a także odpowiedniej polityki marke-
tingowej. Potwierdzeniem tego jest podkreślanie przez samorządy 
gminne i powiatowe korzystnych warunków środowiskowych dla 
rozwoju turystyki na tych obszarach. Jedynie na pograniczu saksoń-
sko-dolnośląskim polskie obszary posiadają lepszą bazę turystycz-
ną, zwłaszcza w powiatach bezpośrednio przylegających do granicy 
państwowej.

Obszary rdzeniowe pod względem bazy turystycznej po stronie 
niemieckiej pokrywały się w przewadze z zasięgiem głównych regio-
nów turystycznych w tej części Niemiec. Były to powiaty nadmor-
skie Meklemburgii-Pomorza Przedniego (Rügen, Nordvorpommern, 
Ostvorpommern, Bad Doberan) oraz w mniejszym stopniu obszary le-
śne Brandenburgii oraz powiaty górskie południowej części Saksonii.

Pod względem atrakcyjności turystycznej wyróżniały się szcze-
gólnie obszary przygranicza saksońsko-dolnośląskiego. Po stronie 
niemieckiej obejmowały one m.in: obszar Pojezierza Łużyckiego 
(Lausitzer Seenland), Górnołużycką Krainę Stawów i Wrzosowisk 
(Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft), Górnołużycki Obszar 
Górski (Oberlausitzer Bergland), Góry Żytawskie (Zittauer Gebirge) 
oraz Kraj Nadodrzański (Neisseland). Dominuje tutaj turystyka po-
znawcza (przyrodnicza, geoturystyka, turystyka kulturowa, etniczna, 
krajoznawcza), wypoczynkowa (agroturystyka) oraz kwalifi kowa-
na (piesza, rowerowa, wodna) [Leśniak-Johann 2012a]. Po stronie 
polskiej z kolei najważniejszą rolę odgrywały: obszar Borów Dol-
nośląskich, Sudety Zachodnie (Góry Izerskie z pogórzem oraz Kar-
konosze wraz z pogórzem). Dominuje tutaj turystyka poznawcza 
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(przyrodnicza, kulturowa, krajoznawcza), wypoczynkowa (agrotury-
styka, turystyka handlowa), kwalifi kowana (piesza, rowerowa, wod-
na, jeździecka), zdrowotna (uzdrowiskowa, spa i wellness, turystyka 
medyczna). Jest to obszar z dosyć dobrze rozbudowaną infrastrukturą 
turystyczną, bogaty w szlaki turystyczne.

Do atrakcji turystycznych o znaczeniu międzynarodowym (w tym 
transgranicznym) należą szlaki łączące Dolny Śląsk i Saksonię – Via 
Sacra i Via Regia. Na szlakach tych od XII w. powstawały liczne 
miasta, dziś stanowią one ważną atrakcję turystyczną.

Rycina 24.  Stan bazy turystycznej w powiatach pogranicza polsko-
-niemieckiego w 2008 r.

dobra

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz SBD.

Po stronie polskiej zasięg obszarów o najlepszej bazie turystycz-
nej tylko w części pokrywał się z walorami przyrodniczymi [ryc. 24]. 
Świadczy to o niepełnym wykorzystaniu istniejących możliwości 
dla rozwoju turystyki. Dotyczyło to przede wszystkim powiatów 
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północnej i południowej części województwa lubuskiego oraz za-
chodniopomorskiej części Pojezierza Pomorskiego. Na tym tle ob-
szarem rdzeniowym była południowa część województwa dolnoślą-
skiego (powiat lubański, jeleniogórski, wałbrzyski oraz kłodzki) oraz 
powiaty nadmorskie (od kamieńskiego po koszaliński).

Należy podkreślić, iż istotne znaczenie w rozwoju turystyki w re-
gionach pogranicza w najbliższej przyszłości odgrywać będą obser-
wowane zmiany demografi czne społeczeństw Polski oraz Niemiec, 
w tym w szczególności wzrost udziału osób w wieku poprodukcyj-
nym [Leśniak-Johann 2012b]. Mogą one w zasadniczy sposób zmie-
nić znaczenie turystyki w kształtowaniu konkurencyjności terytorial-
nej, jak również charakter relacji istniejących na pograniczu.

5.2.8. Pozycja konkurencyjna obszarów pogranicza 
polsko-niemieckiego – podsumowanie

Struktura przestrzenna konkurencyjności powiat ów pogranicza 
polsko-niemieckiego była wynikiem wpływu poszczególnych miar 
cząstkowych: potencjału ludnościowego, poziomu przedsiębiorczo-
ści, rynku pracy,  poziomu życia oraz bazy turystycznej. Odmienne 
przy tym było znaczenie każdej z nich dla strony polskiej i niemiec-
kiej, stąd także różne determinanty procesu konkurencyjności po jed-
nej i drugiej stronie granicy.

W 2002 r. na konkurencyjność przygranicza polskiego największy 
wpływ miała sytuacja na rynku pracy (r = 0,729), natomiast dla stro-
ny niemieckiej potencjał ludnościowy (r = –0,777) oraz saldo migra-
cji ogółem (r = 0,660). Dla obydwu stron podobne, duże znaczenie 
posiadał poziom życia (przygranicze polskie r = 0,743, niemieckie 
r = 0,759). Z kolei baza turystyczna wpływała na konkurencyjność 
w mniejszym stopniu (strona polska r = 0,571, strona niemiecka 
r = 0,401).

W 2008 r. na poziom konkurencyjności polskiej części pograni-
cza największy wpływ miał poziom życia (r = 0,748), spadło znacze-
nie sytuacji na rynku pracy (r = 0,627), zanotowano również wzrost 



205

5.2. Pozycja konkurencyjna powiatów pogranicza…

znaczenia czynnika poziomu przedsiębiorczości w porównaniu 
z 2002 r. do poziomu r = 0,666.

Dla powiatów niemieckich w 2008 r. największe znaczenie w kon-
kurencyjności odgrywał poziom życia mieszkańców (r = 0,891). 
Zmianie uległo również znaczenie czynnika potencjału ludnościowe-
go, który z bariery rozwoju stał się czynnikiem ten rozwój warunku-
jącym (r = 0,716).

Biorąc pod uwagę wszystkie przyjęte w analizie sfery, należy 
uznać, iż przewaga konkurencyjna zdecydowanie leży po stronie 
niemieckiej. Jednak w świetle analizy charakterystyk rozkładów sta-
tystycznych poszczególnych wskaźników dla części polskiej i nie-
mieckiej pogranicza można stwierdzić, że różnice nie mają charakte-
ru „przepaści cywilizacyjnej”. Można także obserwować dziedziny, 
w których niewielką przewagę posiadają obszary po polskiej stro-
nie granicy (potencjał ludnościowy) lub kształtują się one podobnie 
(baza turystyki).

Struktura przestrzenna poziomu konkurencyjności obszarów po-
granicza polsko-niemieckiego pozwala także na wyznaczenie obsza-
rów rdzeniowych (o bardzo wysokim poziomie konkurencyjności) 
również w obrębie jego krajowych części [ryc. 25]. Uzyskany obraz 
obszarów konkurencyjnych w niemieckiej części pogranicza odbie-
ga miejscami od ogólnie przyjętych wyobrażeń oraz wyników ana-
liz przeprowadzanych przez innych badaczy [por. Barjak i in. 2000, 
Kronthaler 2003] oraz przez autorów w układzie regionów. Częścio-
wo wynikać to może z odmiennego zestawu cech oraz założeń przy-
jętych w poszczególnych badaniach.

W tym kontekście obszarami rdzeniowymi po niemieckiej stronie 
pogranicza były Berlin i jego bezpośrednie otoczenie (części powia-
tów stanowiących engerer Verfl echtungsraum) wraz z centrami roz-
wojowymi Oranienburg, Bernau, Fürstenwalde/Spree, Königs Wu-
sterhausen , Ludwigsfelde, Potsdam [LEPro… 2003]. Jest to obszar 
najsilniej związany z Berlinem, stanowiący jego bezpośrednie zaple-
cze, częściowo pełniący funkcje usługowe uzupełniające w stosunku 
do metropolii, jednak mający istotne znaczenie dla rozwoju całego 
landu.
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Rycina 25.  Pozycja konkurencyjna powiatów pogranicza polsko-
-niemieckiego w 2008 r. (ogólna miara rozwoju Hellwiga)

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz SBD.

Znaczenie Berlina dla całego pogranicza wydaje się bezdysku-
syjne. Należy pokreślić znaczny wzrost pozycji konkurencyjnej tego 
miasta od początku okresu transformacji społeczno-gospodarczej, co 
wyraża się przede wszystkim  rozwojem sektora otoczenia biznesu 
czy lokalizacją drugich siedzib koncernów, które swoje korzenie mają 
w landach zachodnich. W pewnym sensie jest miejscem strategicz-
nym, bazą na cały obszar nowych krajów związkowych [Krätke 2001].

Niewątpliwie rdzeniem w skali terytorium trzech przygranicznych 
landów jest trójkąt Drezno-Lipsk-Chemnitz (Sachsendreieck). W za-
łożeniu rozwój na tym obszarze ma w dalszej kolejności, poprzez 
impulsy gospodarcze oraz budowę brakujących odcinków dróg, 
aktywizować rolnicze obszary peryferyjne, zwłaszcza w północno-
-wschodniej (po powiat Görlitz) oraz południowo-zachodniej (po po-
wiat Vogtlandkreis) części landu [por. LEPro… 2003].
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Bardzo wysoka pozycja konkurencyjna dotyczy również nadmor-
skich powiatów Meklemburgii-Pomorza Przedniego (powiat Ostvor-
pommern, Rügen, Bad Doberan, Nordwestmecklemburg) oraz naj-
większych ośrodków miejskich (Greiswald, Stralsund).

W obrębie polskiej części pogranicza polsko-niemieckiego wy-
różniono obszary rdzeniowe wzdłuż głównych osi rozwojowych po-
szczególnych województw [ryc. 25]. Na Dolnym Śląsku są to przede 
wszystkim Wrocław i w mniejszym stopniu powiaty jego otoczenia, 
miasto Jelenia Góra, powiaty LGOM-u oraz w mniejszym stopniu 
oś wzdłuż granicy zachodniej (powiat zgorzelecki). Nie wykształci-
ła się jak na razie w przestrzeni Dolnego Śląska struktura obszarów 
rdzeniowych wzdłuż korytarza europejskiego nr III (A4), co może 
wskazywać na negatywne zjawisko efektu tunelowego.

W województwie lubuskim obszary o bardzo wysokiej pozycji 
konkurencyjnej to stolice regionu – Zielona Góra i Gorzów Wielko-
polski – oraz w mniejszym stopniu powiaty ziemskie, a także powiat 
słubicki jako jeden z benefi cjentów przygranicznego położenia.

W skali województwa zachodniopomorskiego obszarem rdze-
niowym jest miasto Szczecin oraz powiaty turystyczne Pomorza Za-
chodniego (kamieński, gryfi cki i kołobrzeski). Duże korzyści odno-
szą także powiaty bezpośrednio przylegające do granicy, korzystające 
z tzw. renty położenia, m.in. poprzez możliwości pracy po stronie 
niemieckiej i zamieszkania po stronie polskiej i odwrotnie.

Przeprowadzona analiza dotyczyła poziomu lokalnego. Siłą rze-
czy nie uwzględniła więc bardzo istotnych z punktu widzenia kon-
kurencyjności danych statystycznych (np. kapitał ludzki, innowacyj-
ność, produktywność), ponieważ nie są one w układach lokalnych 
zbierane. Dlatego też niniejsze badanie powinno być traktowane jako 
uzupełnienie kompleksowej analizy konkurencyjności, opracowanej 
w skali regionalnej (i przedstawionej w poprzednim podrozdziale). 
Pozwoliło ono przede wszystkim uchwycić ważne aspekty zróżnico-
wań przestrzennych konkurencyjności obszarów pogranicza w skali 
intraregionalnej.
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6. Relacje współpracy i konkurencji 
na pograniczu polsko-niemieckim 
w opinii samorządów lokalnych

6.1. Metodologia badań

Punktem wyjścia do przeprowadzenia badań empirycznych relacji 
współpracy i konkurencji jednostek samorządu terytorialnego było 
uwzględnienie następujących założeń:

– podobieństwa obszaru badań,
– podobieństwa badanych jednostek.

Wynikało to przede wszystkim z dużej odmienności liczby i wiel-
kości jednostek terytorialnych poziomu lokalnego zlokalizowanych 
po obu stronach granicy. Dlatego obszar badań po stronie polskiej był 
zdelimitowany zasięgiem pasa dwóch powiatów przyległych do gra-
nicy państwowej, po stronie niemieckiej natomiast – tylko powiatów 
bezpośrednio przyległych do granicy. Z kolei jednostką analizy po 
polskiej stronie były gminy (poziom LAU 2), a po stronie niemieckiej 
– powiaty Kreise (poziom NUTS 3). Jednostki te wprawdzie różnią 
się znacznie pod względem powierzchni, jednakże o ich wyborze za-
decydowała relatywna porównywalność pod względem wyposaże-
nia kompetencyjnego, w tym prowadzenie lokalnej polityki rozwo-
ju. Konsekwencją tego wyboru jest obserwowana znaczna asymetria 
liczby jednostek obserwacji strony polskiej i niemieckiej, która jednak 
ze względu na obiektywne uwarunkowania wydaje się nieunikniona.
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Badanie ankietowe przeprowadzone było w okresie październik-
-grudzień 2003 r. oraz marzec-maj 2011 r. Za każdym razem bada-
nie właściwe zostało poprzedzone pilotażem. Badanie przeprowa-
dzane było wśród pracowników odpowiedzialnych za kształtowanie 
i realizację lokalnej polityki rozwoju. Badania spełniały niezbędne 
warunki, zarówno standaryzacji kwestionariusza, jak i ujednolice-
nia sposobu ich przeprowadzania [por. Gruszczyński 2001]. Etap 
pilotażowy miał na celu weryfi kację problemu badawczego na 
wybranym obszarze, sprawdzenie narzędzia badawczego od stro-
ny technicznej, tj. trafności doboru, kolejności i jednoznaczności 
postawionych pytań. Z uwagi na możliwości techniczne i organi-
zacyjne realizacji badania zdecydowano się na wysłanie ankiety 
drogą pocztową (technika ankiety pocztowej), z równoczesną moż-
liwością wysłania zainteresowanym respondentom ankiety w wersji 
elektronicznej (pocztą elektroniczną). Kwestionariusz ankiety zo-
stał dostarczony do wszystkich jednostek z wyznaczonego obszaru 
badania. Zwrot ankiet ukształtował się na poziomie ok. 60% (wśród 
polskich respondentów zwrot był trochę niższy niż wśród respon-
dentów niemieckich). W celu uzyskania większej liczby odpowie-
dzi zwrotnych stosowano monity pisemne (pocztą tradycyjną i elek-
troniczną) i telefoniczne. Kwestionariusz ankiety w 2011 r. zawierał 
dwanaście pytań [zał. 3], wśród których zdecydowana większość 
miała charakter półzamknięty. Pytania skierowane do samorządów 
niemieckich były dokładnie takie same jak te adresowane do jed-
nostek polskich. Zakres tematyczny został poszerzony w stosunku 
do badania z 2003 r. Przeprowadzenie bardzo podobnego badania 
w dwóch okresach czasowych pozwoliło z jednej strony na dokład-
ną analizę relacji współpracy i konkurencji na pograniu polsko-nie-
mieckim w 2003 oraz w 2011 r. Z drugiej strony umożliwiło po-
równane wybranych cech w ujęciu dynamicznym oraz identyfi kację 
zmian, które miały miejsce od 2003 r.

Zakres tematyczny badania objął dwa główne obszary problemo-
we: konkurencyjność jednostek terytorialnych i rozwój lokalny oraz 
relacje współpracy i konkurencji między polskimi i niemieckimi jed-
nostkami samorządu terytorialnego poziomu lokalnego na obszarze 
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pogranicza polsko-niemieckiego. W pierwszej części analizie podda-
no takie zagadnienia jak:

– czynniki oraz bariery rozwoju społeczno-gospodarczego na 
poziomie lokalnym,

– identyfi kacja płaszczyzn bardziej konkurencyjnych w stosun-
ku do obszaru po drugiej stronie granicy,

– szanse rozwoju wybranych rodzajów działalności gospodarczej,
– działania podejmowane przez samorządy lokalne na rzecz ak-

tywizacji społeczno-gospodarczej,
– działania promocyjne skierowane do odbiorców zza granicy,
– ocena sytuacji społeczno-gospodarczej przez samorządy lokal-

ne,
– ocena działalności władz szczebla regionalnego i krajowego na 

rzecz aktywizacji społeczno-gospodarczej na poziomie lokal-
nym.

W ramach drugiego nurtu badań analiza obejmowała:
– identyfi kację typu relacji między polskimi i niemieckimi sa-

morządami lokalnymi,
– ocenę intensywności współpracy między polskimi i niemiecki-

mi samorządami lokalnymi,
– siłę presji konkurencyjnej odczuwanej przez polskie i niemiec-

kie samorządy lokalne ze strony sąsiednich jednostek zza gra-
nicy,

– ocenę efektów współpracy między polskimi i niemieckimi sa-
morządami lokalnymi,

– wzajemne zależności między badanymi cechami,
– zależność między badanymi cechami a bliskością granicy pol-

sko-niemieckiej.

Należy zauważyć, iż sformułowania określające rodzaje dzia-
łalności gospodarczej stosowane w niniejszym opracowaniu nie są 
oparte na PKD (Polska Klasyfi kacja Działalności) ani NACE (No-
menclatures des Activites de Communite Europeene). Wynikało to 
z nieprzystawalności podziałów stosowanych w tych klasyfi kacjach 
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do potrzeb badania, a używane określenia były rezultatem wyników 
badania pilotażowego. Ponadto ich dobór miał na celu ułatwienia od-
powiedzi respondentom, którzy na co dzień nie posługują się katego-
riami przyjętymi w tych klasyfi kacjach.

6.2. Wybrane elementy konkurencyjności 
i rozwoju lokalnego w opinii polskich 

samorządów lokalnych w latach 2003 i 2011

Wyniki badania ankietowego wśród jednostek samorządu teryto-
rialnego szczebla lokalnego na pograniczu polsko-niemieckim po-
zwoliły poddać analizie procesy i zjawiska w dwóch głównych ob-
szarach problemowych. W ramach pierwszego z nich skupiono się 
na analizie wybranych elementów z zakresu problematyki konkuren-
cyjności jednostek terytorialnych oraz rozwoju lokalnego. W drugiej 
części natomiast głównym nurtem badań były relacje między polski-
mi i niemieckimi samorządami lokalnymi, w tym szczególnie proble-
matyka współpracy transgranicznej.

W zakresie problematyki konkurencyjności i rozwoju lokalnego 
analizie poddano takie cechy jak: czynniki oraz bariery rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego; identyfi kacja płaszczyzn bardziej konkuren-
cyjnych w stosunku do obszaru po drugiej stronie granicy; szanse 
rozwoju wybranych rodzajów działalności gospodarczej; działania 
podejmowane przez samorządy lokalne na rzecz aktywizacji społecz-
no-gospodarczej; działania promocyjne skierowane do odbiorców 
zza granicy; oceny sytuacji społeczno-gospodarczej; oceny działal-
ności władz szczebla regionalnego i krajowego na rzecz aktywizacji 
społeczno-gospodarczej na poziomie lokalnym.

Jednym z podstawowych elementów, z punktu widzenia kon-
kurencyjności terytorialnej, jest identyfi kacja czynników, które po-
tencjalnie mogą ułatwiać czy też ukierunkować rozwój społeczno-
-gospodarczy. W trakcie analizy struktury czynników podnoszących 
atrakcyjność społeczno-gospodarczą polskich gmin pogranicza pol-
sko-niemieckiego w 2003 i 2011 r. widoczna była stabilność opinii 
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w tym zakresie wśród samorządów lokalnych [ryc. 26]. Najważniej-
szą rolę przypisywały one położeniu przygranicznemu. Czynnik ten 
w zależności od funkcji granicy może mieć różne znaczenie. W przy-
padku granicy, która ma charakter silnie sformalizowanej bariery, 
jest elementem negatywnie wpływającym na rozwój obszarów przy-
granicznych, natomiast w sytuacji odwrotnej, przy niskim poziomie 
formalizacji, granica nie stanowi istotnej bariery i mogą występować 
liczne korzyści przygranicznego położenia. W przypadku granicy 
polsko-niemieckiej od początku lat 90. XX w. rozpoczął się proces 
zmniejszania jej formalizacji, aż do chwili przystąpienia Polski do 
strefy Schengen. Dlatego przygraniczne położenie mogło odgrywać 
pozytywną rolę dla rozwoju obszarów przygranicznych (np. dzięki 
rozwojowi handlu przygranicznego, inwestycjom infrastruktural-
nym). Wciąż duża, lecz zauważalnie mniejsza rola tego czynnika 
w 2011 r. wynikać może m.in. z wyrównywania się różnic, np. ceno-
wych, spadku liczby inwestycji, „przyzwyczajenia” do braku granic 
w wymiarze formalnym i niedostrzegania jej istnienia w wymiarach 
nieformalnych (np. społecznym, gospodarczym).

Istotną rolę w strukturze czynników rozwoju odgrywały także 
powiązane ze sobą cechy takie jak dobrej jakości środowisko i wa-
lory turystyczne. Wynika to z jednej strony z faktycznej atrakcyjność 
turystycznej badanego obszaru, szczególnie w obszarze Sudetów 
i Przedgórza Sudeckiego, obszarów pojezierzy i pasa nadmorskiego, 
oraz rosnącej liczby turystów niemieckich odwiedzających te tereny. 
Z drugiej strony natomiast zauważalna jest ogólnopolska tendencja 
wśród samorządów gminnych, widoczna m.in. w strategiach rozwoju 
lokalnego, do przypisywania dużego znaczenia walorom turystycz-
nym i rozwojowi turystyki. Odnosi się to nawet do gmin niecechują-
cych się wysoką atrakcyjnością turystyczną, co może wynikać z braku 
alternatywnych pomysłów władz lokalnych co do kierunków rozwoju 
gminy. Za ważny czynnik samorządy gminne uznały także korzyst-
ne położenie transportowe (na ważnych szlakach komunikacyjnych). 
Z przygranicznej lokalizacji wynikały ponadto wskazania na bliskość 
niemieckich rynków zbytu jako czynnik w sposób umiarkowany 
wpływający na atrakcyjność gmin pogranicza. Charakterystyczny 
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jest nieznaczny, ale jednak zauważalny spadek wagi przygranicznego 
położenia i jednoczesny wzrost roli cech środowiskowych. Przypusz-
czać można, iż wynika to z rosnącej świadomości, że sama lokalizacja 
gminy w pobliżu granicy polsko-niemieckiej nie jest wystarczającym 
atutem. Istotne jest, czy dany obszar posiada i wykorzystuje innego 
rodzaju walory (czy ma coś do zaoferowania). Przypisywanie dużego 
znaczenia walorom środowiskowym jest spójne z oczekiwanym przez 
samorządy lokalne rozwojem turystyki na obszarze przygranicznym. 
Wśród czynników rozwoju niski udział miały cechy związane z kapi-
tałem ludzkim czy też ofertą kulturalną. Nieco wyższy, ale także na 
niskim poziomie, był udział przedsiębiorczości wśród czynników roz-
woju obszaru przygranicznego. Wskaźniki przedsiębiorczości obser-
wowane dla obszaru zachodniego przygranicza Polski są generalnie 
wyższe niż średnia dla Polski, stąd potencjał rozwoju endogenicznego 
na tym obszarze można oceniać jako znaczący. Wydaje się, iż niski 

Rycina 26.  Czynniki podnoszące atrakcyjność społeczno-gospodar-
czą według polskich gmin pogranicza polsko-niemieckie-
go w 2003 r. i 2011 r.
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Źródło: o pracowanie własne.
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udział tej cechy wśród czynników podnoszących atrakcyjność gmin 
świadczyć może o niedocenianiu znaczenia przedsiębiorczości przez 
władze szczebla lokalnego. Podobne wnioski można odnieść do kwes-
tii poziomu wykształcenia ludności.

Wśród najistotniejszych uwarunkowań aktywizacji społeczno-
-gospodarczej – w opinii lokalnych jednostek samorządu terytorial-
nego – wyraźnie dominowały czynniki egzogeniczne. Charakterys-
tyczne jest, iż w przeważającej mierze polskie samorządy lokalne 
jako czynniki rozwoju podają elementy niezależne od władz lokal-
nych. Nie stanowi to specyfi ki obszaru przygranicznego i wydaje się, 
iż jest wynikiem powszechnej tendencji przypisywania przez władze 
lokalne nadmiernego znaczenia czynnikom zewnętrznym, na które 
nie mają one realnego wpływu, lub co najwyżej wpływ bardzo ogra-
niczony. Pomijają jednocześnie tak istotne we współczesnej gospo-
darce istnienie czynników specyfi cznych, mogących stanowić źródło 
trwałych przewag konkurencyjnych. Wskazuje to również, iż w po-
lityce rozwoju lokalnego prowadzonego na poziomie gminnym ist-
nieje potrzeba zwiększenia roli czynników „miękkich”, w tym dzia-
łań na rzecz podnoszenia poziomu kapitału ludzkiego oraz rozwoju 
przedsiębiorczości.

Do zapewnienia harmonijnego rozwoju obszarów konieczna jest 
identyfi kacja elementów, które ten rozwój utrudniają. Na podstawie 
przeprowadzonego badania można stwierdzić, iż w 2003 r. wśród 
barier rozwoju społeczno-gospodarczego polskich gmin pograni-
cza polsko-niemieckiego dominowały dwie grupy cech [ryc. 27]. 
Najpoważniejsze bariery w opinii samorządów lokalnych związane 
były z obserwowanymi procesami ludnościowymi: ujemnym przy-
rostem naturalnym (ponad 40% wskazań, iż jest to bariera silna lub 
bardzo silna), negatywną strukturą demografi czną (ponad 20%) oraz 
ujemnym saldem migracji (ok. 30%). Zjawiska te były odczuwane 
na przeważającym terytorium Polski, lecz w obszarze pograniczy ich 
nasilenie było relatywnie wyższe.

Drugą grupę barier stanowiły cechy związane z realizacją pro-
jektów transgranicznych, gdzie zapewnienie fi nansowego wkładu 
własnego oraz skomplikowane procedury implementacyjne w opinii 
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respondentów były istotną barierą rozwoju na poziomie lokalnym. In-
nego typu bariery wskazywane były dużo rzadziej. Charakterystycz-
na jest zmiana struktury barier rozwoju społeczno-gospodarczego 
polskich gmin pogranicza polsko-niemieckiego widoczna w 2011 r. 
Cechy demografi czne i związane z odpływem ludności były wska-
zywane przez samorządy lokalne jako istotny problem dużo rzadziej 
niż w 2003 r. Należy przypuszczać, iż był to efekt poprawy wskaźni-
ków w tym zakresie, wynikającej prawdopodobnie z następujących 
przyczyn:

– nasilenia procesu emigracji osób w 2003 r. w warunkach spowol-
nienia gospodarczego i bardzo dużej realnej stopy bezrobocia,

– ograniczenia znaczenia migracji w 2011 r. w wyniku tego, iż 
jednostki najbardziej mobilne przemieściły się w pierwszych 
latach po akcesji Polski do UE oraz

– poprawy sytuacji gospodarczej w Polsce.

Rycina 27.  Bariery w rozwoju społeczno-gospodarczym według pol-
skich gmin pogranicza polsko-niemieckiego w 2003 r. 
i 2011 r.
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Źródło: opracowanie własne.
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Natomiast wyraźnie na znaczeniu zyskały problemy związane 
z realizacją projektów fi nansowanych ze źródeł unijnych. Na po-
trzebę zapewnienia wkładu własnego jako silną lub bardzo silną 
barierę wskazało ponad 40% samorządów gminnych, podobnie jak 
na skomplikowane procedury wdrażania projektów. Dominacja tych 
elementów wśród barier wynika bezpośrednio z przystąpienia Pol-
ski w 2004 r. do UE i ukierunkowania znacznej części aktywności 
samorządów lokalnych na pozyskiwanie środków pomocowych UE. 
Podobnie zdecydowanie zwiększona aktywność gmin w zakresie 
polsko-niemieckich projektów transgranicznych oraz silniejszych po-
wiązań transgranicznych innego typu skutkowała dużym odsetkiem 
wskazań na uwarunkowania kulturowe czy też nieznajomość zwycza-
jów panujących wśród mieszkańców po drugiej stronie granicy jako 
bariery rozwoju. Wydaje się, iż obserwowany w 2011 r. wyższy niż 
w 2003 r. odsetek wskazań na problemy wynikające z niedostatków 
infrastruktury może być skutkiem porównania w tym zakresie sytua-
cji w Polsce z obszarem niemieckim, a także powszechnego przeko-
nania władz samorządowych (wydaje się przy tym, iż w dużej mie-
rze nieuzasadnionego), iż inwestycje w infrastrukturę w bezpośredni 
sposób przełożą się na rozwój społeczno-gospodarczy. Pozytywnym 
aspektem był niewątpliwie niższy udział wśród barier zjawiska prze-
stępczości, co najprawdopodobniej związane jest ze znacznym spad-
kiem poziomu przestępczości w 2003-2011 r.

W trakcie analizy działań podejmowanych przez polskie gminy 
z pogranicza w celu podniesienia atrakcyjności społeczno-gospodar-
czej widoczne było, iż ich struktura w wielu aspektach kształtowała 
się bardzo podobnie w 2003 i 2011 r. [ryc. 28]. Władze lokalne w obu 
badanych okresach stosowały takie działania jak przygotowywanie 
oferty inwestycyjnej, uregulowanie statusu prawnego nieruchomo-
ści czy też uzbrojenie infrastrukturalne obszarów przeznaczonych 
pod inwestycje. Istotne zmiany znaczenia dotyczyły natomiast tylko 
wybranych problemów. W latach 2003-2011 r. obserwować można 
było spadek znaczenia ulg podatkowych jako instrumentu kształto-
wania atrakcyjności inwestycyjnej na poziomie lokalnym. W 2003 r. 
był to instrument najpowszechniejszy (stosowany przez prawie 80% 
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gmin); w 2011 r. jego rola znacząco spadła (ok. 50%). Zdecydowana 
zmiana nastąpiła także w zakresie pozyskiwania środków z UE, które 
w 2011 r. uznane zostały za działanie najważniejsze w zakresie pod-
noszenia atrakcyjności społeczno-gospodarczej. Jest to oczywiście 
efekt przystąpienia Polski w 2004 r. do UE i możliwości aplikowania 
o środki, które wcześniej były dla podmiotów z Polski niedostępne.

Rycina 28.  Działania podejmowane przez władze lokalne w celu pod-
niesienia atrakcyjności społeczno-gospodarczej według 
polskich gmin pogranicza polsko-niemieckiego w 2003 r. 
i 2011 r.
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Żródło: opracowanie własne.

Struktura działań promocyjnych podejmowanych przez polskie 
władze lokalne na pograniczu [ryc. 29] kształtowała się odmien-
nie w dwóch badanych okresach. Posiadanie strony internetowej 
w 2003 r. było najpowszechniejszym działaniem promocyjnym (ok. 
90% wskazań); w roku 2011 odsetek wskazań na stosowanie tego 
instrumentu wyniósł niespełna 40%. Wydaje się, iż świadczy to 
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o zasadniczej zmianie roli stron internetowych w wymiarze przede 
wszystkim świadomościowym – w roku 2003 mogła być ona postrze-
gana jako specjalny i wyjątkowy instrument polityki marketingowej, 
natomiast w 2011 r. posiadanie strony internetowej przez samorządy 
lokalne wydaje się rzeczą oczywistą, stąd ponad dwukrotnie mniejszy 
udział wskazań. Na podobnym poziomie kształtowała się popular-
ność materiałów promocyjnych (ok. 75%). Bardzo ważną rolę wśród 
działań promocyjnych polskich gmin odgrywają kontakty osobiste 
(w 2003 r. ponad 75%, w 2011 r. ponad 80%). W 2011 r. stanowiły one 
najważniejszą formę realnych działań. W porównaniu do 2003 r. spa-
dło natomiast znaczenie ogłoszeń w prasie (wydaje się, iż w głównej 
mierze ze względu na intensywny rozwój Internetu i wzrostu jego roli 
jako kanału „ogłoszeniowego”). Z kolei w opinii władz lokalnych co-
raz powszechniejszym sposobem promocji staje się udział w targach, 

Rycina 29.  Działania promocyjne polskich gmin pogranicza polsko-
-niemieckiego skierowane do odbiorców po drugiej stro-
nie granicy w 2003 r. i 2011 r.
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Źródło: opracowanie własne.
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sympozjach i konferencjach po stronie niemieckiej (wzrost z ok. 40% 
wskazań w 2003 r. do ok. 60% w 2011 r.), a także rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych (wzrost o 25 punktów procentowych). Wy-
daje się, iż z jednej strony stanowi to skutek wzrostu wśród władz lo-
kalnych świadomości znaczenia uczestnictwa w targach i podobnego 
typu imprezach międzynarodowych, zwłaszcza w kontekście możli-
wości nawiązywania przy tym kontaktów osobistych. Z drugiej stro-
ny jest efektem większych możliwości uczestniczenia w tego typu 
przedsięwzięciach z uwagi na dostępność środków unijnych zoriento-
wanych na tego typu działania oraz wynika z realizacji projektów UE 
zakładających bardzo często uczestniczenie oraz organizację różnego 
typu targów.

Wśród badanych respondentów zarówno w 2003, jak i 2011 r. prze-
ważały pozytywne oceny działań jednostek administracji państwo-
wej na wyższych szczeblach oraz euroregionów [ryc. 30]. Władze 
lokalne najlepiej oceniały działania podejmowane przez euroregio-
ny, natomiast najsłabiej w ich opinii sprawdzały się władze rządowe. 
Przy tym oceny rządu nieznacznie spadły w 2011 r. w porównaniu 
do 2003 r., a udział odpowiedzi „nie wiem” był zdecydowanie wyż-
szy, co może świadczyć o raczej słabo odczuwanym na poziomie 
gminnym wpływie działań rządu na rzecz aktywizacji społeczno-go-
spodarczej obszarów pogranicza polsko-niemieckiego. Warto także 
podkreślić wyższy udział dobrych ocen działań w tym zakresie po-
dejmowanych przez urzędy marszałkowskie. Z jednej strony wynikać 
to może z mocniej ugruntowanej w 2011 r. niż w 2003 r. pozycji sa-
morządu regionalnego. Z drugiej strony może to także być skutkiem 
dużej roli urzędów marszałkowskich we wdrażaniu funduszy struktu-
ralnych UE od 2004 r.34, zwłaszcza w kontekście faktu, iż gminy były 
głównym benefi cjentem realizowanych programów wsparcia.

34 Przede wszystkim w zarządzaniu i realizacji Zintegrowanych Programów 
Operacyjnych Rozwoju Regionalnego 2004-2006 oraz Regionalnych Programów 
Operacyjnych w latach 2007-2013. Ponadto władze regionalne odgrywały istotną 
rolę w przygotowywaniu programów Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A (2004-
2006 r.) oraz programów operacyjnych współpracy transgranicznej w ramach Euro-
pejskiej Współpracy Terytorialnej (2007-2013 r.).
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Rycina 30.  Ocena działań i polityki władz i euroregionów na rzecz 
aktywizacji społeczno-gospodarczej pogranicza polsko-
-niemieckiego według polskich gmin w 2003 r. i 2011 r.
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Źródło: opracowanie własne.

Polskie samorządy gminne wśród swoich przewag konkurencyj-
nych w stosunku do „sąsiadów” po drugiej stronie granicy polsko-
-niemieckiej w 2011 r. w zdecydowanej większości wymieniały usługi 
bytowe oraz handel, w tym głównie handel artykułami spożywczy-
mi [ryc. 31]. Struktura ta wydaje się być relatywnie stabilna w cza-
sie, jeśli chodzi o wskazywane dziedziny, aczkolwiek rola głównych 
przewag spadła w porównaniu do ocen z 2003 r. (było to szczególnie 
widoczne w zakresie handlu). W porównaniu do 2003 r. na znaczeniu 
straciły ponadto rolnictwo, przemysł surowcowy, a także nieznacznie 
turystyka. Z punktu widzenia zasadniczych współczesnych uwarun-
kowań rozwoju społeczno-gospodarczego należy podkreślić stosun-
kowo małe znaczenie czynników związanych z tzw. usługami no-
wymi (m.in. specjalistycznymi, fi nansowymi) czy też nowoczesnym 
przemysłem. Świadczyć to może o dominacji na obszarze przygra-
nicza przewag konkurencyjnych opartych na przewagach cenowych, 
głównie w zakresie usług podstawowych. Nie zostały jak na razie wy-
kształcone innego rodzaju przewagi, które mogłyby stanowić konku-
rencję dla strony niemieckiej ze względu na specyfi kę wytwarzanych 
dóbr i usług, wysoką jakość, innowacyjność itd. Cechą pozytywną jest 
wyższy niż w 2003 r. odsetek wskazań na rzemiosło jako sferę, w któ-
rej strona polska ma przewagę w stosunku do niemieckiej.
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Rycina 31.  Konkurencyjność działalności gospodarczej w stosunku 
do „sąsiada” po drugiej stronie granicy według polskich 
gmin na pograniczu polsko-niemieckim w 2011 r.
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Źródło: opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę ocenę szans rozwoju wybranych dziedzin dzia-
łalności gospodarczej w gminach obszaru przygranicznego w latach 
2003 i 2011, zauważyć można istotne zmiany [ryc. 32]. Jakkolwiek 
w 2003 i 2011 r. dziedziny o największych szansach rozwoju były 
takie same – turystyka (w tym agroturystyka) i rolnictwo ekologiczne 
– to w 2011 r. zachowaniu przewagi nad innymi dziedzinami towa-
rzyszył wyraźny wzrost znaczenia w przypadku turystyki oraz spadek 
w odniesieniu do rolnictwa. Wydaje się to zgodne z obserwowanym 



223

6.2. Wybrane elementy konkurencyjności i rozwoju lokalnego…

zmniejszaniem się znaczenia sektora rolnictwa w gospodarce całego 
kraju (w obszarze przygranicza polskiego jest to potęgowane dodat-
kowo generalnie niekorzystnymi warunkami glebowymi). Wynika 
również z faktu, iż obszar pogranicza polsko-niemieckiego posiada 
bardzo duże walory turystyczne oraz ma duże potencjalne warunki 
rozwoju sektora turystyki w oparciu o turystów krajowych i zagra-
nicznych. W ocenie gmin w badanym okresie zdecydowanie spadły 
szanse rozwoju handlu spożywczego, przemysłu surowcowego oraz 
usług transportowych. Może to być skutkiem m.in. procesu wyrów-
nywania się cen od momentu przystąpienia Polski do UE i likwidacji 
(bądź znacznego zmniejszenia znaczenia) części bazarów funkcjonu-
jących przy granicy po stronie polskiej. Szanse rozwoju przemysłu 
surowcowego ocenione zostały w 2011 r. znacznie niżej, być może 
z uwagi na postrzeganie tego rodzaju przemysłu jako „przestarzałe-
go” i obserwację procesu likwidacji przemysłu wydobywczego na po-
graniczu po stronie niemieckiej. Należy przy tym zauważyć, iż realne 
możliwości poszerzania roli przemysłu surowcowego w gospodarce 
terenów przygranicza polskiego są relatywnie duże, np. w związku 
z rozpoczęciem eksploatacji złóż węgla brunatnego (m.in. obszar Le-
gnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, Gubin-Zasieki-Brody, 
Mosty, Radomierzyce, Cybinka-Sądów) oraz gazu ziemnego. W od-
niesieniu do usług bytowych zaobserwować można poprawę szans 
rozwojowych, prawdopodobnie głównie w wyniku konkurencji ce-
nowej i ich relatywnie wysokiej jakości, dostosowanej do potrzeb 
klientów pochodzących ze strony niemieckiej (m.in. usługi medycz-
ne, kosmetyczne, fryzjerskie).

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż na 
obszarze przygranicznym w odniesieniu do niektórych zjawisk de-
terminujących konkurencyjność terytorialną i rozwój lokalny obser-
wować można ich względną stabilność, natomiast w odniesieniu do 
części z nich – istotne zmiany. Główną przyczyną zidentyfi kowanych 
zmian było z pewnością przystąpienie Polski do UE oraz zmniejsza-
nie się znaczenia granicy jako bariery. Miało to wpływ m.in. na ocenę 
działań prorozwojowych, promocyjnych czy też barier rozwoju. Zwią-
zane było przy tym przede wszystkim z możliwością pozyskiwania 
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środków UE i realizacją projektów w ramach programów funduszy 
strukturalnych oraz programów współpracy międzynarodowej (In-
terreg III, EWT). Z drugiej strony natomiast istotna była stabilność 
oceny respondentów m.in. w zakresie istnienia przewag konkuren-
cyjnych, czynników rozwoju czy też perspektyw rozwoju dla gmin 
pogranicza polsko-niemieckiego w opinii samorządów lokalnych.

Rycina 32.  Ocena szans rozwoju działalności gospodarczej w wy-
branych dziedzinach według polskich gmin pogranicza 
polsko-niemieckiego w 2003 r. i 2011 r.
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Źródło: opracowanie własne.



225

6.3. Polskie i niemieckie samorządy wobec problematyki…

6.3. Polskie i niemieckie samorządy wobec 
problematyki rozwoju lokalnego w 2011 r.

Ponieważ zasadniczym celem pracy było przedstawienie szeregu 
zjawisk kształtujących współpracę i konkurencję na obszarze całego 
pogranicza polsko-niemieckiego, istotną część analiz stanowiły po-
równania wybranych cech z zakresu konkurencyjności terytorialnej 
i rozwoju lokalnego po stronie polskiej ze stroną niemiecką.

Przy uwzględnieniu oceny rozwoju społeczno-gospodarczego wi-
doczne było, iż dużo korzystniej kształtowały się opinie wśród pol-
skich samorządów lokalnych – prawie 50% oceniało ją jako dobrą 
[ryc. 33]. Wśród jednostek niemieckich odsetek ten był zdecydowa-
nie niższy (ok. 10%), a jako złą sytuację społeczno-gospodarczą oce-
niło ponad 20% powiatów niemieckich. Wydaje się, iż jest to pochod-
ną relatywnie łagodnego przechodzenia Polski przez kryzys w latach 
2008-2011 i notowania niższego, ale wyraźnego wzrostu gospodar-
czego i utrzymującej się od lat tendencji do poprawy sytuacji gospo-
darczej w Polsce. Natomiast niezbyt dobre oceny sytuacji społecz-
no-gospodarczej wśród niemieckich władz powiatowych obszaru 

Rycina 33.  Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej według samorzą-
dów lokalnych pogranicza polsko-niemieckiego w 2011 r.
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Źródło: opracowanie własne.
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przygranicznego najprawdopodobniej wynikały z faktu, iż opinie te 
były formułowane przez pryzmat dużo gorszej pozycji wschodnich 
landów Niemiec, a szczególnie ich peryferyjnych obszarów, w relacji 
do poziomu ogólnoniemieckiego. Ponadto obszar przygraniczny Nie-
miec charakteryzował się koncentracją zjawisk szczególnie dotkliwie 
wpływających na formułowaną ocenę (m.in. bardzo wysokie bezro-
bocie, szczególnie wśród ludzi młodych, wysokie natężenie emigracji 
powodującej wyludniania się wielu obszarów, zwłaszcza wiejskich 
i małych miast).

W strukturze czynników podnoszących atrakcyjność społeczno-
-gospodarczą obszaru pogranicza polsko-niemieckiego w opinii pol-
skich i niemieckich samorządów lokalnych w 2011 r. obserwować 
można zarówno szereg podobieństw, jak i różnic [ryc. 34]. Obie stro-
ny duże znaczenie przypisywały dobrej jakości środowiska i walo-
rom turystycznym. Stanowić to może potencjalne pole konkurencji, 
przede wszystkim na płaszczyźnie rozwoju turystyki. Jednocześnie 
może być podstawą działań współpracy ukierunkowanej np. transgra-
niczną ochronę środowiska, tworzenie wspólnego produktu turystycz-
nego, wspólnej polityki marketingowej. Należy przy tym zauważyć, 
iż polskie gminy, wskazując na czynnik wysokiej jakości środowiska 
naturalnego oraz walorów turystycznych, jednocześnie bardzo słabo 
oceniały jakość infrastruktury turystycznej. Potwierdza to fakt nie-
dostatecznego wykorzystania walorów środowiskowych dla rozwo-
ju turystyki na tych obszarach (po stronie niemieckiej sytuacja pod 
tym względem jest korzystniejsza). Rolę bliskości rynków zbytu obie 
strony oceniały jako słabą. Dla samorządów polskich czynnikiem 
o najsilniejszym wpływie na podnoszenie atrakcyjności terytorialnej 
było przygraniczne położenie. Przede wszystkim wynikało to z fak-
tu, iż w Polsce czynnik odległości od granicy zachodniej stanowił 
istotną rolę w rozprzestrzenianiu się zjawisk rozwoju ekonomicznego 
oraz społecznego. Wiązał się również z bezpośrednim sąsiedztwem 
z piątą gospodarką świata, znajdującą się na zdecydowanie wyższym 
poziomie rozwoju technologicznego i organizacyjnego. Jakkolwiek 
dla strony niemieckiej przygraniczne położenie odgrywało mniejszą 
rolę, to jednak również znaczna część respondentów wskazała je jako 
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źródło potencjalnych przewag konkurencyjnych. Prawdopodobnie 
wynikało to z traktowania obszaru przygranicznego jako przyczół-
ka do ekspansji na obszar Europy Środkowej i Wschodniej. Dla po-
wiatów niemieckich najważniejszą rolę odgrywało jednak położenie 
transportowe. Z uwagi na fakt, iż nie wskazywano na rynek zbytu 
jako szczególnie ważny czynnik, można przypuszczać, iż przema-
wiała za tym perspektywa przyciągania niemieckich inwestorów oraz 
– w mniejszym zakresie – klientów (np. usług turystycznych).

Samorządy niemieckie – w odróżnieniu od polskich – jako rela-
tywnie silne czynniki podnoszące ich atrakcyjność wskazywały do-
bry poziom wykształcenia, rosnącą przedsiębiorczość oraz rozwinię-
tą infrastrukturę turystyczną. Po stronie polskiej czynniki te miały 
marginalne znaczenie. Można przy tym zauważyć, iż najważniejsze 
czynniki poprawy konkurencyjności po stronie polskiej w znacz-
nej mierze miały charakter egzogeniczny (tzn. były niezależne od 
władz lokalnych). Po stronie niemieckiej natomiast rola czynników 
endogenicznych wydaje się być dużo ważniejsza. Może wynikać to 
z faktu, iż na terenie wschodnich Niemiec, z uwagi na istnienie wielu 
negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych, realizowanych 
jest w zasadzie od początku okresu transformacji wiele programów 
(na szczeblu federalnym i krajów związkowych), w tym ukierun-
kowanych na rozwój czynników endogenicznych. Bardzo dużą rolę 
odgrywa aktywna polityka regionalna (przy dostępności znacznych 
funduszy pochodzących z budżetu federalnego oraz UE) mająca na 
celu wydobywanie endogenicznych potencjałów, w których ważną 
rolę ogrywa m.in. przedsiębiorczość, kapitał ludzki i społeczny, in-
nowacyjność. Stąd prawdopodobnie powiaty niemieckie są bardziej 
zaangażowane w aktywne formy pobudzania potencjału endogenicz-
nego, który może być źródłem przewagi konkurencyjnej tych obsza-
rów w porównaniu np. do pozostałego obszaru Niemiec. Po polskiej 
stronie nie są realizowane specjalne programy wsparcia rozwoju 
społeczno-gospodarczego dla obszarów przygranicznych (Program 
Rozwoju Polski Zachodniej jest obecnie w fazie przygotowania), na-
tomiast są one objęte takimi samymi programami operacyjnymi jak 
reszta kraju (za wyjątkiem programów współpracy transgranicznej). 
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Ponadto najważniejsza część wsparcia, z którego korzystają polskie 
gminy, pochodzi z programów regionalnych (np. ZPORR, RPO) 
i ukierunkowana jest przede wszystkim na tworzenie infrastruktural-
nych podstaw konkurencyjności regionalnej (rozbudowa i moderni-
zacja infrastruktury podstawowej), w mniejszym stopniu natomiast 
na czynniki potencjału endogenicznego. Te ostatnie realizowane są 
w ramach innych programów operacyjnych (np. PO Kapitał Ludzki, 
PO Innowacyjna Gospodarka), w których samorządy gminne odgry-
wają relatywnie mniejszą rolę.

Rycina 34.  Czynniki podnoszące atrakcyjność społeczno-gospodar-
czą według samorządów lokalnych pogranicza polsko-
-niemieckiego w 2011 r.
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Źródło: opracowanie własne.

Należy podkreślić, iż w przypadku analizy struktury czynników 
podnoszących atrakcyjność społeczno-gospodarczą na poziomie lo-
kalnym zróżnicowania w ocenie poszczególnych elementów przez 
samorządy polskie i niemieckie mogą także być wynikiem różnic 
w podziale kompetencji. Można przypuszczać, iż badane podmioty 
miały tendencję do wskazywania na te czynniki, którymi się zgodnie 
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z podziałem kompetencji zajmują. Wydaje się, iż świadomość, które 
czynniki rozwoju są ważniejsze z punktu widzenia aktualnych teorii 
rozwoju regionalnego i lokalnego, po niemieckiej stronie wydaje się 
być bliższa aktualnym trendom podkreślającym wiodącą rolę czyn-
ników endogenicznych. Natomiast jedną ze słabości polskiej polity-
ki rozwoju, w tym szczególnie na poziomie lokalnym, jest wyraźna 
orientacja na czynniki infrastrukturalne (przy tym należy zauważyć, 
iż w znacznej mierze uwarunkowana jest ona wieloletnimi zaniedba-
niami w rozwoju tej sfery).

Ocena barier w rozwoju społeczno-gospodarczym w 2011 r. 
kształtowała się odmiennie wśród jednostek lokalnych po stronie 
polskiej i niemieckiej [ryc. 35]. Dla samorządów niemieckich najpo-
ważniejsze były problemy związane z procesami demografi cznymi, 
w tym w szczególności ujemne saldo migracji. Potencjał ludnościo-
wy stanowi przy tym istotną barierę rozwoju dla niemieckiego obsza-
ru przygranicznego. Zjawiska te nie odgrywały tak poważnej roli dla 
strony polskiej. Podobnie natomiast po obu stronach granicy ocenia-
ne były kwestie czynników kulturowych, stanowiących nadal istot-
ną barierę rozwoju. Również podobnie – jako przeciętne – ocenione 
zostały niedostatki infrastrukturalne. Jakkolwiek obiektywny poziom 
zainwestowania po stronie niemieckiej jest znacznie wyższy niż po 
polskiej, to jednak uzyskane opinie wynikały prawdopodobnie z po-
równywania się respondentów niemieckich do poziomu krajowego 
(zwłaszcza Niemiec Zachodnich), a nie do strony polskiej. Ponadto 
elementem, który utrudnia rozwój po obydwu stronach granicy, jest 
niedorozwój infrastruktury granicznej (a z punktu widzenia kontak-
tów transgranicznych jest to sprawa kluczowa), gdzie podstawowym 
problemem jest niedostateczna liczba przepraw mostowych na Odrze 
i Nysie Łużyckiej, ograniczająca przepuszczalność polsko-niemiec-
kiej granicy i w sposób negatywny oddziaływująca na rozwój całego 
obszaru.

Problemy związane z wdrażaniem projektów fi nansowanych 
z funduszy UE, jakkolwiek po stronie niemieckiej także stosunko-
wo często wskazywane, po stronie polskiej stanowiły barierę w stop-
niu zdecydowanie większym. Należy przypuszczać, iż wynikało to 
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z relatywnie gorszej sytuacji fi nansowej gmin polskich, a ponadto 
większego doświadczenia samorządów niemieckich we wdrażaniu 
projektów ze środków UE. Wśród respondentów niemieckich częst-
sze były wskazania na kwestie przestępczości (po polskiej stronie 
poziom przestępczości w przeciągu ostatnich pięciu lat znacząco 
spadł, przy tym spadek ten był relatywnie dużo większy niż po stronie 
niemieckiej) oraz lokalizację obiektów uciążliwych (zdecydowanie 
większa ich liczba funkcjonuje po stronie niemieckiej, co związane 
jest m.in. z przemysłem wydobywczym).

Rycina 35.  Bariery w rozwoju społeczno-gospodarczym według sa-
morządów lokalnych pogranicza polsko-niemieckiego 
w 2011 r.
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Źródło: opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę działania podejmowane na rzecz aktywizacji 
społeczno-gospodarczej przez władze lokalne, należy stwierdzić, 
iż na pograniczu polsko-niemieckim widoczne były zarówno po-
dobieństwa, jak i różnice między samorządami z obu stron granicy 
[ryc. 36]. Jednakowo ważne dla respondentów z polskiej oraz nie-
mieckiej części pogranicza było pozyskiwanie środków z UE. Dla 
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strony polskiej było to działanie wskazywane najczęściej, natomiast 
dla strony niemieckiej najistotniejsze było przygotowanie oferty 
inwestycyjnej. Wśród respondentów niemieckich istotną rolę ogry-
wało uregulowanie statusu prawnego nieruchomości, uzbrojenie in-
frastrukturalne oraz tworzenie specjalnych stref aktywizacji gospo-
darczej. Jednocześnie działania te wskazywane były dużo częściej niż 
wśród jednostek polskich. Samorządy polskie natomiast w aktywiza-
cji społeczno-gospodarczej dość dużą wagę przywiązywały do ulg 
podatkowych. Instrument ten po stronie niemieckiej nie był z kolei 
w ogóle stosowany.

Rycina 36.  Działania podejmowane przez władze lokalne w celu 
podniesienia atrakcyjności społeczno-gospodarczej na 
pograniczu polsko-niemieckim w 2011 r.
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Źródło: opracowanie własne.

Wśród działań promocyjnych zarówno polskie, jak i niemieckie 
samorządy lokalne przywiązują największe znaczenie do kontaktów 
osobistych [ryc. 37]. Potwierdza to bardzo dużą rolę relacji interper-
sonalnych w kształtowaniu powiązań transgranicznych i należy przy-
puszczać, iż ich skuteczność jest większa niż innego rodzaju dzia-
łań. Samorządy niemieckie dużo większą rolę w promocji przypisują 
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udziałowi w targach, seminariach i konferencjach. Instytucja targów, 
zarówno przeznaczonych dla przedsiębiorstw, jak i dla jednostek te-
rytorialnych, ma znaczące miejsce w systemie gospodarczym na ryn-
ku niemieckim. Znacząco wyższą popularność wśród polskich jed-
nostek miało przygotowywanie materiałów informacyjnych, których 
faktyczne oddziaływanie promocyjne wydaje się być przeceniane.

Rycina 37.  Działania promocyjne podejmowane przez samorządy lo-
kalne skierowane do odbiorców po drugiej stronie grani-
cy na pograniczu polsko-niemieckim w 2011 r.
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Źródło: opracowanie własne.

Analiza kształtowania się ocen działań władz wyższego szczebla 
oraz euroregionów na rzecz aktywizacji społeczno-gospodarczej ob-
szarów pogranicza polsko-niemieckiego w 2011 r. uwidoczniła pew-
ne różnice opinii [ryc. 38]. Wśród niemieckich respondentów oceny 
były mniej zróżnicowane niż wśród jednostek polskich, przy tym 
także były one generalnie korzystniejsze. Z uwagi na znaczne róż-
nice pomiędzy polskim i niemieckim systemem administracyjnym 
trudno jest porównywać np. polskie władze regionalne z władzami 
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niemieckich landów – Landesregierung (przy tym można przypusz-
czać, iż korzystniejsze oceny wśród powiatów niemieckich wyni-
kają z aktywnych działań landów w zakresie aktywizacji społecz-
no-gospodarczej przy pomocy specjalnych programów – funduszy 
– realizowanych na szczeblu lokalnych). Warto przy tym szczególnie 
zwrócić uwagę na dużo pozytywniejsze oceny działalności eurore-
gionów na rzecz podnoszenia atrakcyjności społeczno-gospodarczej 
na poziomie lokalnym wśród niemieckich powiatów. Prawdopo-
dobnie może to wynikać ze wspomnianej już wcześniej generalnie 
lepszej oceny strony niemieckiej działań o charakterze „miękkim”, 
ukierunkowanych na potencjały endogeniczne, które są przecież do-
meną euroregionów.

Rycina 38.  Ocena działań i polityki władz oraz euroregionów na rzecz 
aktywizacji społeczno-gospodarczej pogranicza polsko-
-niemieckiego według samorządów lokalnych w 2011 r.
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Źródło: opracowanie własne.
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Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych podjęto 
próbę zestawienia dziedzin, które w opinii gospodarzy samorządów 
lokalnych w najbliższych latach będą miały szansę na najbardziej 
dynamiczny rozwój [ryc. 39]. Z punktu widzenia strategii budo-
wania przewagi konkurencyjnej wydaje się to kwestią zasadniczą. 
W 2011 r. obserwować można istotne różnice w tej kwestii pomiędzy 
stroną polską a niemiecką. Jakkolwiek respondenci z obu stron oce-
niają wysoko szanse rozwoju w sferze turystyki, to odsetek wskazań 
wśród samorządów niemieckich był wyższy o prawie 20 punktów 
procentowych. Podobnie znacznie lepiej oceniono szanse rolnictwa 
ekologicznego. Może to wynikać m.in. z faktu, iż postawy proekolo-
giczne są powszechniejsze, a świadomość ekologiczna społeczeństwa 
niemieckiego jest zdecydowanie wyższa niż polskiego i przekłada się 
na kierunek realizowanej polityki rozwoju zarówno w krajowym, jak 
i lokalnym wymiarze. Ponadto walory przyrodnicze obszaru pograni-
cza powodują, iż wybór takiego kierunku rozwoju wydaje się całko-
wicie uzasadniony. Dotyczy to przede wszystkim obszarów o rozwi-
niętych funkcjach rolniczych i obszarów w otoczeniu potencjalnych 
rynków zbytu (np. aglomeracji Berlina), szczególnie powiatów bran-
denburskich i meklemburskich. W tym kontekście duże znaczenie dla 
rozwoju rolnictwa ekologicznego i turystyki mogą odegrać produkty 
regionalne. Jednocześnie po stronie niemieckiej dużą wagę przypisu-
je się rozwojowi przemysłu high-tech. Wyraźnie polską specyfi ką jest 
bardzo duża rola przypisywana rozwojowi agroturystyki. Wydaje się, 
iż wynika to częściowo z charakteru polskiego rolnictwa i dominacji 
małych gospodarstw rolnych. Stanowi także, podobnie jak po stronie 
niemieckiej, efekt atrakcyjności środowiska przyrodniczego. Należa-
łoby przy tym zauważyć, iż zważywszy na obserwowane kierunki 
rozwoju turystyki na świecie, przywiązywanie tak dużego znaczenia 
do promocji agroturystyki wydaje się nieuzasadnione.

Fakt, iż turystyka i jej różne formy stanowią najważniejsze źródło 
potencjalnych szans rozwojowych, w ocenie respondentów po obu 
stronach granicy, stwarza zagrożenie nasilenia zachowań konkuren-
cyjnych i wzmożonej rywalizacji o turystów. Rozwiązaniem mogła-
by być komplementarność ofert podmiotów polskich i niemieckich 
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na bazie ich najważniejszych atutów, z korzyścią dla rozwoju całego 
obszaru pogranicza. Wymaga to jednak stworzenia spójnej, transgra-
nicznej polityki rozwoju turystyki, w tym wspólnych działań marke-
tingowych, planowania rozbudowy infrastruktury, wspólnego i kom-
plementarnego produktu turystycznego itd. Należy podkreślić przy 
tym, iż dotychczas działania takie w szerszym wymiarze nie były 
realizowane.

Rozwój handlu był wskazywany jako szansa gospodarcza tylko 
po stronie polskiej. Wydaje się to oczywistym rezultatem przewagi 
cenowej, szczególnie w odniesieniu do artykułów spożywczych.

Rycina 39.  Ocena szans rozwoju działalności gospodarczej w wybra-
nych dziedzinach według samorządów lokalnych pogra-
nicza polsko-niemieckiego w 2011 r.
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Źródło: opracowanie własne.

Z uwagi na fakt zidentyfi kowania zarówno relacji współpracy, 
jak i konkurencji między jednostkami terytorialnymi na pograni-
czu polsko-niemieckim, podjęto także próbę określenia płaszczyzn 
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społeczno-gospodarczych, w których poszczególne części pogranicza 
posiadają przewagi konkurencyjne. Interesujące jest bowiem, czy ist-
nieją takie sfery życia społeczno-gospodarczego, w których obydwie 
strony deklarują przewagę, czyli potencjalne dziedziny wzmożonej 
konkurencji. Wśród dziedzin, w których strona niemiecka posiada 
przewagę konkurencyjną, wskazywano na turystykę, ośrodki kształ-
cenia (szczególnie na poziomie wyższym) i przemysł high-tech. 
Z kolei źródłem przewag konkurencyjnych w ocenie strony polskiej 
były usługi bytowe, rolnictwo, handel (w tym w szczególności arty-
kułami spożywczymi). Zważywszy na istniejące struktury społeczno-
-gospodarcze, a także uwarunkowania środowiskowe, wydaje się, iż 
wskazane obszary przewagi konkurencyjnej mają odzwierciedlenie 
w rzeczywistości funkcjonowania pogranicza polsko-niemieckie-
go. Należy podkreślić jednocześnie, iż ocena płaszczyzn, w których 
strona niemiecka odznacza się przewagą konkurencyjną w opinii 
jednostek polskich była bardzo zbliżona do wskazań jednostek nie-
mieckich. Analogicznie, podmioty niemieckie wskazały takie same 
przewagi konkurencyjne istniejące po stronie polskiej, na które zwra-
cały uwagę samorządy polskie. Generalnie można więc stwierdzić, iż 
władze samorządowe dość realistycznie oceniają źródła najważniej-
szych przewag konkurencyjnych, niezależnie od tego, czy dotyczy 
to oceny ich własnej jednostki, czy jednostki położonej po drugiej 
stronie granicy. Wskazuje to, iż zakres posiadanej wiedzy o realiach 
funkcjonowania terenów położonych po drugiej strony granicy jest 
względnie duży.

Biorąc pod uwagę wskazane istniejące przewagi konkurencyjne 
oraz kierunki rozwoju w polskiej i niemieckiej części pogranicza 
można określić płaszczyzny potencjalnej konkurencji między nimi. 
Z uwagi na fakt przypisywania bardzo dużej roli rozwojowi turysty-
ki po stronie polskiej i niemieckiej wydaje się, iż turystyka stanowi 
płaszczyznę konkurencji między polską i niemiecką częścią pogra-
nicza. O ile trudno przy tym dokonać jednoznacznego porównania 
walorów turystycznych strony polskiej i niemieckiej, o tyle poziom 
rozwoju infrastruktury turystycznej jest zdecydowanie wyższy po 
stronie niemieckiej. Z kolei istotnym atutem przygranicza polskiego 
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jest niższa cena oferowanych usług turystycznych, co stanowi poważ-
ny argument przy wyborze miejsca wypoczynku również dla gości 
niemieckich. Szczególnie jest to widoczne w miejscach atrakcyjnych 
turystycznie, z rozwiniętą bazą turystyczną, o dobrym standardzie 
(baza noclegowa, dostępność komunikacyjna), np. kurortach nadmor-
skich Pomorza Zachodniego. W mniejszym stopniu, ale także zauwa-
żalną potencjalną płaszczyznę konkurencji stanowi rozwój rolnictwa 
ekologicznego i zdrowej żywności, szczególnie na obszarach powia-
tów i gmin północnej oraz środkowej części pogranicza (Branden-
burgia-województwo lubuskie, Meklemburgia-Pomorze Przednie-
-województwo zachodniopomorskie). Niewątpliwie jest to duża 
szansa dla polskich terenów, zważywszy na rosnącą popularność 
żywności ekologicznej w Niemczech i innych krajach Europy Za-
chodniej. Realne możliwości jego rozwoju po stronie polskiej są jed-
nak ograniczone, m.in. ze względu na dużą liczbę wyspecjalizowa-
nych gospodarstw ekologicznych po stronie niemieckiej. Ze względu 
na wskazane uwarunkowania najbardziej prawdopodobne wydaje się 
utrwalenie współzawodnictwa polskiej i niemieckiej strony w sferze 
turystyki, agroturystyki oraz walki o rynki zbytu w rolnictwie eko-
logicznym i produkcji zdrowej żywności. Szansę integracji pogra-
nicza oraz poprawy jego pozycji konkurencyjnej należy upatrywać 
w rozwoju transgranicznych powiązań sieciowych. Oprócz woli po-
litycznej wymaga to jednak podjęcia całego systemu działań integru-
jących przez najważniejszych aktorów regionalnych i lokalnych, co 
w dotychczasowej praktyce realizacji współpracy transgranicznej ma 
miejsce w dość ograniczonym wymiarze.

6.4. Relacje między samorządami lokalnymi 
na pograniczu polsko-niemieckim

Jednym z najważniejszych celów opracowania było przedstawie-
nie relacji pomiędzy samorządami lokalnymi z obu części pograni-
cza polsko-niemieckiego. Należy zauważyć, iż analizie poddane były 
tylko relacje transgraniczne, a więc między jednostkami polskimi 
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i niemieckimi, nie badano przy tym powiązań między podmiotami 
z tego samego kraju.

Biorąc pod uwagę intensywność współpracy oraz poziom presji 
konkurencyjnej na pograniczu polsko-niemieckim, zauważyć można 
wyraźnie różnice ocen dokonywanych przez stronę polską i niemiec-
ką [ryc. 40]. Zdecydowana większość niemieckich powiatów oceniła 
współpracę jako intensywną. Natomiast połowa polskich samorzą-
dów stwierdziła, że intensywność współpracy z niemieckimi jednost-
kami jest wysoka lub bardzo wysoka, a połowa, że jest ona niska lub 
bardzo niska. Polskie samorządy lokalne w większości w niewielkim 
stopniu odczuwały presję konkurencyjną niemieckich jednostek te-
rytorialnych. Po stronie niemieckiej natomiast presja konkurencyjna 
ze strony polskich sąsiadów była postrzegana jako silna (prawie 50% 
wskazań wśród respondentów). Wydaje się, iż wynikało to w więk-
szości z uwarunkowań ekonomicznych, np. niższych kosztów pracy, 
zachęt dla inwestorów w polskiej części pogranicza i równocześnie 
stosunkowo trudnej sytuacji gospodarczej w niemieckiej części po-
granicza. Charakterystyczne jest to, iż jednostki niemieckie oceniały 
relacje ze stroną polską jako silniejsze niż polskie gminy, zarówno 
w przypadku relacji współpracy, jak i relacji konkurencji. Wskazu-
je to na występowanie wyraźnej asymetrii percepcji w odniesieniu 
do tych samych elementów – występowanie asymetrii ocen polskich 
i niemieckich jednostek wydaje się być zgodne z wynikami badań 
Chen [2006]. Mogło to wynikać m.in. z tego, iż jednostki niemieckie 
w zdecydowanej większości dostrzegały rolę polskiej strony w ujęciu 
generalnym i była ona brana pod uwagę np. przy kreowaniu i realiza-
cji polityki rozwoju lokalnego. Stąd w większości wypadków potrafi ły 
określić swoje relacje z jednostkami z polskiej strony. Ponadto może 
to być skutkiem faktu, iż badane jednostki niemieckie (poziom NUTS 
3) stanowiły obszar bezpośredniego wsparcia programów współpracy 
transgranicznej i z tego tytułu posiadały skonkretyzowany stosunek 
do polskich partnerów. Może to także wynikać z większej świado-
mości niemieckich władz lokalnych znaczenia współpracy z innymi 
jednostkami terytorialnymi, w tym obszarami po drugiej stronie gra-
nicy. Po polskiej stronie natomiast duża grupa gmin w małym stopniu 
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uwzględnia perspektywę zagraniczną w kształtowaniu rozwoju lokal-
nego (szczególnie te jednostki, które nie są zlokalizowane w bezpo-
średniej bliskości granicy polsko-niemieckiej).

Rycina 40.  Intensywność współpracy i poziom presji konkurencyjnej 
między polskimi i niemieckimi jednostkami terytorialny-
mi na pograniczu polsko-niemieckim w 2011 r.
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Źródło: opracowanie własne.

Oceny kształtowania się relacji między polskimi i niemieckimi jed-
nostkami terytorialnymi na pograniczu polsko-niemieckim w 2011 r. 
według rodzajów różniły się w zależności od kraju pochodzenia re-
spondentów [ryc. 41]. Wśród niemieckich jednostek zdecydowanie 
dominowała opinia, że w relacjach z polskimi sąsiadami dominuje 
częściowa współpraca z konkurencją na płaszczyźnie ekonomicz-
nej. Pozytywnym aspektem był relatywnie duży odsetek wskazań na 
wspólną konkurencję partnerów polskich i niemieckich z innymi jed-
nostkami (konkurencja przez współpracę). Wydaje się, iż jest to re-
lacja najbardziej „zaawansowana”, świadcząca o istnieniu warunków 
do kształtowaniu się pogranicza jako polsko-niemieckiego regionu 
funkcjonalnego. Niemieckie jednostki, w przeciwieństwie do pol-
skich gmin, nie wskazywały w ogóle na relację o przewadze współ-
pracy, co stanowiło największy odsetek wskazań wśród polskich 
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respondentów. Należy zauważyć, iż niemieckie powiaty, oceniając 
relacje polsko-niemieckie, prawie zawsze wskazywały na istnienie 
konkurencji, czy to częściowej między jednostkami polskimi i nie-
mieckimi, czy też wspólnej z jednostkami spoza pogranicza. Wiąże 
się to z pewnością z silniejszym odczuwaniem presji konkurencyjnej 
przez niemieckie jednostki terytorialne [ryc. 40].

Rycina 41.  Rodzaje relacji między polskimi i niemieckimi jednostkami 
terytorialnymi na pograniczu polsko-niemieckim w 2011 r.
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Źródło: opracowanie własne.

Struktura relacji polsko-niemieckich w opinii polskich gmin 
w 2003 i 2011 r. uległa pewnym zmianom [ryc. 42]. Bardzo wyraź-
ny był przyrost relacji charakteryzującej się przewagą współpracy 
(z ok. 15% w 2003 r. do ponad 40% w 2011 r.). Respondenci, któ-
rzy w 2003 r. nie potrafi li określić typu relacji między jednostkami 
polskimi i niemieckimi, w 2011 r. w większości wskazali na relację 
o przewadze współpracy. Wydaje się to wynikać m.in. ze znaczącej 
intensyfi kacji (zarówno jeśli chodzi o liczbę, jak i środki fi nanso-
we) wspólnie realizowanych projektów transgranicznych, będących 
w głównej mierze efektem wdrażania programów w ramach Interreg 
IIIA (2004-2006 r.) i Europejskiej Współpracy Terytorialnej (2007-
2013 r.), po wstąpieniu Polski w 2004 r. do UE.
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Rycina 42.  Rodzaje relacji między polskimi i niemieckimi jednost-
kami terytorialnymi na pograniczu polsko-niemieckim 
w opinii polskich gmin w 2003 r. i 2011 r.
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Źródło: opracowanie własne.

Badania intensywności współpracy i poziomu presji konkuren-
cyjnej wśród polskich gmin pogranicza polsko-niemieckiego wska-
zują na istnienie wzajemnych zależności o charakterze dodatnim 
[ryc. 43]. Większej intensywności współpracy z reguły towarzyszy-
ła silniej odczuwana presja konkurencyjna. Wskazuje to, iż na ob-
szarze przygranicznym istnieje grupa gmin, które posiadają bardzo 
silne relacje z jednostkami niemieckimi, zarówno kooperacyjne, jak 
i konkurencyjne. Jest to bardzo istotna obserwacja z punktu widze-
nia kształtowania regionu transgranicznego w rozumieniu regionu 
funkcjonalnego. Stanowi to potwierdzenie badań innych autorów 
wskazujących na powyższą prawidłowość [Church i Reid 1996, Luo 
2004, Peng i in. 2010]. Jednocześnie dla znacznej części jednostek 
relacje ze stroną niemiecką nie odgrywają praktycznie żadnej roli, 
efektem czego jest niska ocena współpracy i konkurencji. Powyż-
sze obserwacje świadczą o występowaniu wyraźnych zróżnicowań 
przestrzennych charakteru relacji transgranicznych na obszarze 
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pogranicza polsko-niemieckiego. Sformułowanie szczegółowych 
wniosków będzie jednak możliwe dopiero po przeprowadzeniu dal-
szych, pogłębionych badań w tym zakresie.

Rycina 43.  Współpraca i konkurencja między polskimi i niemiecki-
mi jednostkami terytorialnymi na pograniczu polsko-nie-
mieckim w 2011 r.
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Źródło: opracowanie własne.

W ocenie zarówno polskich, jak i niemieckich samorządów efek-
ty wzajemnej współpracy były bardzo zróżnicowane [ryc. 44]. Re-
spondenci wskazywali głównie efekty w zakresie infrastruktury, 
gospodarki, kultury, a także w sferze mentalnej. Najsilniejsze efekty 
obserwowane były w odniesieniu do wspólnych polsko-niemieckich 
imprez kulturalnych i turystycznych. Podkreślić należy, iż zarówno 
polska, jak i niemiecka strona dostrzegła zmniejszanie się znacze-
nia negatywnych stereotypów. Niski udział odpowiedzi dotyczył na-
tomiast sfery inwestycyjnej, wdrażania najlepszych praktyk czy też 
zakresu wzbogacania wiedzy. Bardzo pozytywnie należy ocenić rela-
tywnie silną ocenę efektów w zakresie współpracy fi rm, jakkolwiek 
należy pamiętać, iż formułowana ona była z punktu widzenia władz 
lokalnych, a nie przedsiębiorców. Największe rozbieżności między 
odpowiedziami polskich i niemieckich samorządów zaobserwowano 
w przypadku konsultacji dokumentów strategicznych i transferu tech-
nologii. W tym pierwszym przypadku wynikać to może z większego 
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nacisku strony niemieckiej na działania w zakresie planowania prze-
strzennego i strategicznego oraz pewnej poprawy w zakresie prac 
planistycznych (głównie analityczno-studialnych, wspomagających 
system planowania przestrzennego) po stronie polskiej. W zasadzie 
jednakże nie ma dokumentów strategicznych i planistycznych sen-
su stricto dla obszaru pogranicza (a np. pogranicze polsko-czeskie 
doczekało się Studium Zagospodarowania Pogranicza Polsko-Cze-
skiego). Ponadto obszar przygraniczny nie zawsze jest w dostatecz-
nym stopniu uwzględniany w polskich dokumentach planistycznych 
szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego. Na poziomie gmin 
współpraca polsko-niemiecka w zakresie prac planistycznych jest 
ograniczona do pasa gmin bezpośrednio przylegających do granicy 
państwowej (szczególnie dotyczy to miast podzielonych). Przy tym 
jednakże praktyka implementacji lokalnej polityki przestrzennej od-
biega od zamierzeń, np. brak jest porozumienia w zakresie rozwiązań 
dotyczących transportu lokalnego w mieście podzielonym Frankfurt 
nad Odrą/Słubice [Musiał-Karg 2009]. Wysoko ocenione przez re-
spondentów niemieckich efekty współpracy w zakresie transferu 
technologii (dwa razy silniejsze efekty niż według respondentów 
polskich) są prawdopodobnie wynikiem rosnącej w świadomości re-
spondentów roli transferu technologii jako ważnego elementu budo-
wania gospodarki opartej na wiedzy. Z drugiej strony obserwuje się, 
iż transfer technologii na obszarze pogranicza ma faktycznie miejsce 
w coraz większym wymiarze. Trudno jest natomiast wskazać, na ile 
ocena ta wynika z transgranicznego transferu technologii, a na ile 
z transferu odbywającego się w układzie wewnątrzkrajowym.

Podkreślić należy, iż najsilniejsze efekty występowały w tych 
dziedzinach, które były wspierane  w ramach programów Interreg 
IIIA i EWT, i miały dominujący udział w strukturze rodzajowej reali-
zowanych projektów, np. wspólne imprezy turystyczne, kulturalne, 
sportowe, inwestycje infrastrukturalne [Dołzbłasz i Raczyk, 2010a]. 
Natomiast najsłabsze efekty obserwowano dziedzinach bezpośred-
nio związanych z kształtowaniem polityki lokalnej (np. plany zago-
spodarowania przestrzennego, strategie rozwoju), w obrębie których 
współpraca wydaje się – przynajmniej teoretycznie – najłatwiejsza do 
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realizacji. W zasadzie kierunki współpracy były pochodną struktury 
wydatkowania środków w ramach programów Interreg IIIA i EWT. 
Badane jednostki w mniejszym stopniu (szczególnie po polskiej stro-
nie) kierowały się ważnymi z punktu widzenia rozwoju lokalnego 
zadaniami, mogącymi przy tym mieć trwały charakter (np. wdraża-
nie najlepszych praktyk w sferze zarządzania jednostkami samorządu 
terytorialnego czy też marketingu terytorialnego). Widoczne było, 
iż samorządy wolały wspierać działania dające relatywnie szybki 
i widoczny efekt, a nie przedsięwzięcia długofalowe i wiążące się ze 
zmianami sposobu funkcjonowania tych instytucji.

Rycina 44.  Efekty współpracy transgranicznej według samorządów 
lokalnych pogranicza polsko-niemieckiego w 2011 r.
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Źródło: opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę związek między badanymi zjawiskami a po-
łożeniem gminy na obszarze polskiego przygranicza, można stwier-
dzić, iż zależności występowały tylko w przypadku niektórych cech 
[ryc. 45].
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Rycina 45.  Intensywność współpracy i presji konkurencyjnej według 
polskich gmin w zależności od położenia w stosunku do 
granicy polsko-niemieckiej w 2011 r.
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Źródło: opracowanie własne.

Wyraźnie widoczne było, iż w gminach leżących bliżej granicy 
polsko-niemieckiej (w pasie dwóch gmin od granicy) intensywność 
współpracy była wyższa. Gminy położone dalej od granicy wykazy-
wały niższe zaangażowanie we współpracę z partnerami z niemieckiej 
części pogranicza. Natomiast lokalizacja w pobliżu granicy nie miała 
wpływu na poziom presji konkurencyjnej odczuwanej przez polskie 
samorządy lokalne. Wydaje się, iż fakt lokalizacji w bezpośredniej 
bliskości granicy polsko-niemieckiej powoduje, że nawiązywanie, 
funkcjonowanie i rozwijanie współpracy jest procesem naturalnym 
z uwagi na intensywność powiązań transgranicznych. W pewnej mie-
rze jest procesem „wymuszonym”, oczywiście w znaczeniu pozytyw-
nym, gdyż współpraca między jednostkami sąsiadującymi przez gra-
nicę państwową jest w pewnych sferach często koniecznością, a przy 
tym efekty tej współpracy są mocniej odczuwane przez mieszkańców.

Analizując typ relacji transgranicznych w zależności od miej-
sca lokalizacji badanej gminy po stronie polskiej, można zauważyć 
brak wyraźnych prawidłowości. Wśród jednostek zlokalizowanych 
w pasie dwóch gmin od granicy odsetek wskazań na dominację re-
lacji współpracy oraz wspólnego konkurowania z jednostkami spoza 
pogranicza był tylko nieznacznie wyższy niż wśród gmin leżących 
w pozostałej części obszaru przygranicznego.
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Silną zależność zaobserwowano natomiast w przypadku efektów 
współpracy. W gminach leżących bliżej granicy polsko-niemiec-
kiej były one zdecydowanie silniejsze niż w gminach bardziej od 
niej oddalonych. Spośród jednostek zlokalizowanych przy granicy 
tylko niespełna 15% oceniło efekty jako słabe, a jako silne ponad 
30% (jako przeciętne oceniło ponad 50% gmin tego pasa). Natomiast 
wśród jednostek oddalonych od granicy słabe efekty współpracy za-
obserwowano w ponad 50% gmin, a silne tylko w ok. 15% jednostek 
(przeciętne efekty w ponad 30% gmin tego obszaru). Wskazuje to, iż 
w gminach bezpośrednio sąsiadujących z jednostkami niemieckimi 
realna współpraca była z reguły silniejsza i znacznie wyżej oceniano 
jej rzeczywiste efekty.

Na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić, iż 
na obszarze pogranicza polsko-niemieckiego w opinii jednostek sa-
morządu terytorialnego szczebla lokalnego istniały zarówno relacje 
współpracy, jak i konkurencji. Po polskiej stronie odsetek relacji 
współpracy był nieznacznie wyższy, ale intensywność współpracy 
była podobnie oceniana przez polskich i niemieckich respondentów. 
Wyraźnie widoczne było, iż wśród niemieckich jednostek presja kon-
kurencyjna ze strony sąsiadów z drugiej strony granicy była silniej 
odczuwalna niż wśród gmin polskich. Trudno przy tym jednoznacz-
nie stwierdzić, czy w relacjach samorządów polskich i niemieckich 
przeważają relacje współpracy, czy konkurencji. Dużą rolę odgry-
wają bowiem postawy „mieszane”. Podkreślenia wymaga widoczne 
duże znaczenie postawy częściowej współpracy, przy konkurencji 
w sferze gospodarczej (są one szczególnie silne po stronie niemiec-
kiej). Pozytywnym elementem był z pewnością stosunkowo wysoki 
udział najbardziej „zaawansowanej” relacji wspólnego, polsko-nie-
mieckiego, konkurowanie obszaru pogranicza z innymi obszarami 
przestrzeni europejskiej i światowej. Należy przy tym zauważyć, iż 
wyraźnie widoczny był wzrost udziału tego typu relacji w porówna-
niu do 2003 r.

Charakterystyczne jest przy tym, iż na polskim obszarze przy-
granicznym można wyróżnić gminy posiadające silne więzi z jed-
nostkami niemieckimi (czy to współpracy, czy też konkurencji). 
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Z drugiej strony występują gminy, dla których sąsiedztwo z Niem-
cami w praktyce nie ma większego znaczenia i położenie w obszarze 
przygranicznym w zasadzie nie odgrywa istotnej roli (przynajmniej 
w wymiarze świadomościowym) w funkcjonowaniu tych jednostek 
samorządowych.

Lokalizacja w bezpośredniej bliskości granicy polsko-niemieckiej 
(pas dwóch gmin) miała wyraźny wpływ zarówno na intensywność 
współpracy z samorządami niemieckimi, jak i na jej efekty. Nie za-
obserwowano natomiast takiej zależności w przypadku występowa-
nia presji konkurencyjnej ze strony jednostek niemieckich. W dużej 
mierze wynikać to mogło z faktu, iż generalnie wśród polskich gmin 
pogranicza odczucie presji ze strony niemieckiej było niskie.

6.5. Podsumowanie

Badanie przeprowadzone wśród jednostek samorządu lokalnego 
pozwoliło na identyfi kację zmian, jakie miały miejsce w zakresie 
relacji współpracy i konkurencji, oraz wybranych zjawisk z zakresu 
rozwoju lokalnego na pograniczu polsko-niemieckim w latach 2003 
i 2011. Umożliwiło także określenie podobieństw oraz różnic pomię-
dzy opiniami formułowanymi przez polskie i niemieckie jednostki 
terytorialne.

Wśród zidentyfi kowanych zmian w zakresie rozwoju lokalnego 
i konkurencyjności terytorialnej w 2011 r. (w porównaniu do 2003 r.) 
na obszarze polskiego przygranicza do najważniejszych należą 
przede wszystkim:

– ocena roli poszczególnych barier rozwoju lokalnego, 
m.in. wzrost znaczenia problemów związanych z wdrażaniem 
projektów unijnych,

– ocena roli poszczególnych przewag konkurencyjnych wystę-
pujących po polskiej stronie w stosunku do niemieckiej części 
pogranicza; m.in. zmniejszenie znaczenia handlu, w tym han-
dlu artykułami spożywczymi (jakkolwiek nadal przywiązywa-
nie dużego znaczenia do usług bytowych),
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– ocena perspektyw rozwoju dla polskich gmin – w 2011 r. 
(w porównaniu z 2003 r.) dużo mniej wskazań dotyczyło han-
dlu i przemysłu surowcowego, a więcej: turystyki, agroturysty-
ki oraz rolnictwa ekologicznego,

– wyraźny wzrost znaczenia turystyki w opinii samorządów 
gminnych w 2011 r. wydaje się pozytywnym aspektem, acz-
kolwiek rola tego segmentu gospodarki jest chyba przecenia-
na i powinien jej towarzyszyć rozwój innych dziedzin gospo-
darki,

– spadek przewagi niemieckiej w zakresie ośrodków kształcenia 
i usług specjalistycznych, a wzrost w zakresie przemysłu high-
-tech.

W zakresie relacji współpracy i konkurencji między samorząda-
mi polskimi i niemieckimi zmiany w badanym okresie miały miejsce 
głównie w przypadku wzrostu intensywności relacji współpracy. Jest 
to w zasadzie jedyna zmiana, ale bardzo charakterystyczna i symp-
tomatyczna, o niezwykle istotnym znaczeniu dla rozwoju pograni-
cza polsko-niemieckiego. Obserwowany był wyraźny wzrost odsetka 
postaw współpracy w opinii samorządów, a spadek udziału postawy 
częściowej współpracy i konkurencji w strategicznych kwestiach go-
spodarczych. Podkreślić należy ponadto zauważalny rozwój relacji 
o bardziej zaawansowanym charakterze, wymagającej silnej współ-
pracy samorządów polskich i niemieckich, a mającej na celu wspólne 
konkurowanie z jednostkami spoza pogranicza polsko-niemieckiego 
(zarówno w opinii polskich, jak i niemieckich respondentów).

Stabilność opinii samorządów lokalnych w zakresie rozwoju lo-
kalnego i konkurencyjności terytorialnej w latach 2003 i 2011 obser-
wowano w zakresie:

– istnienia określonych przewag konkurencyjnych (polskich 
w stosunku do strony niemieckiej i odwrotnie); przy zauważal-
nej zmianie oceny wagi przewag konkurencyjnych w poszcze-
gólnych dziedzinach zestaw tych dziedzin w zasadzie nie uległ 
zmianom od 2003 r.; podkreślić należy wysoką w opinii respon-
dentów ocenę roli turystyki w rozwoju obu części pogranicza, 
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a także wskazywanie turystyki jako dziedziny, w której posia-
dają przewagę konkurencyjną w stosunku do obszaru sąsied-
niego,

– czynników aktywizacji społeczno-gospodarczej na poziomie 
lokalnym po stronie polskiej (dominacja czynników związa-
nych z położeniem i środowiskiem przyrodniczym) oraz nie-
mieckiej (przy jedynie nieznacznym wzroście roli czynnika 
położenia transportowego, rozwiniętej infrastruktury tury-
stycznej i rozwoju przedsiębiorczości),

– oceny roli barier wśród samorządów niemieckich, która była 
relatywnie stabilna z wyraźną dominacją czynników demo-
grafi cznych i nieznacznym wzrostem problemów związanych 
z wdrażaniem projektów współpracy transgranicznej,

– działań proinwestycyjnych podmiotów niemieckich, które 
w zasadzie nie zmieniły się, za wyjątkiem zdecydowanego 
wzrostu roli tworzenia stref aktywizacji gospodarczej.

W zakresie relacji współpracy i konkurencji między samorządami 
polskimi i niemieckimi w latach 2003 i 2011 stabilnością odznaczał 
się jedynie niski udział postaw o przewadze konkurencji (podkreślić 
należy, iż respondenci niemieccy tego rodzaju relacji nie wskazywali 
w ogóle). Utrzymywanie się w badanym okresie, po obu stronach 
granicy, opinii o niewystępowaniu (lub występowaniu w bardzo nie-
licznych przypadkach) relacji o przewadze konkurencji wydaje się 
zjawiskiem pozytywnym. Z jednej strony świadczy to o braku na-
rastania zjawiska konkurencji między polską a niemiecką częścią 
pogranicza. Z drugiej strony – przy uwzględnieniu silnych relacji 
współpracy i postaw „mieszanych” współpracy oraz konkurencji 
(z obszarami zewnętrznymi, czy też wewnątrz pogranicza, ale tylko 
w strategicznych dziedzinach gospodarczych) – świadczy o możli-
wości kształtowania wspólnego procesu rozwoju pogranicza polsko-
-niemieckiego w perspektywie długofalowej.

Na podstawie porównania wyników badania wśród samorządów 
lokalnych po polskiej i po niemieckiej stronie pogranicza można za-
uważyć kilka charakterystycznych elementów.
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Ocena czynników aktywizacji społeczno-gospodarczej wśród 
respondentów była generalnie podobna, zarówno samorządy pol-
skie jak i niemieckie za ważne uznały cechy wynikające z położenia 
(przygranicznego, transportowego), jakości środowiska przyrodni-
czego i walorów turystycznych. W zakresie barier rozwoju również 
widoczny był szereg podobieństw, np. problemy związane z realiza-
cją projektów unijnych, niedorozwój infrastruktury, bariery kulturo-
we. W działaniach proinwestycyjnych i promocyjnych wspólne cechy 
obejmowały m.in. duże znaczenie pozyskiwania środków unijnych, 
uregulowanie statusu prawnego nieruchomości, przekonanie o naj-
ważniejszej roli kontaktów osobistych, wadze materiałów reklamo-
wych. Obie części pogranicza polsko-niemieckiego szanse rozwoju 
upatrywały w turystyce i rolnictwie ekologicznym.

Najwyraźniejsze różnice w zakresie rozwoju lokalnego oraz rela-
cji współpracy i konkurencji pomiędzy samorządami polskimi i nie-
mieckimi dotyczyły:

– oceny sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze przy-
granicznym; dużo gorzej oceniono ją po niemieckiej stronie; 
wskazuje to, iż dla samorządów niemieckich z pogranicza 
punktem odniesienia nie jest obszar Polski, lecz przede wszyst-
kim zachodnia część Niemiec,

– czynników aktywizacji społeczno-gospodarczej – wyraźnie wi-
doczne są różnice oceny ważności czynników rozwoju; po pol-
skiej stronie pogranicza dominujące znaczenie przypisywane 
jest czynnikom egzogenicznym (m.in. położenie, środowisko 
przyrodnicze), a po niemieckiej endogenicznym (m.in. rozwój 
przedsiębiorczości, wykształcenie mieszkańców), co może 
skutkować rozbieżnością instrumentów polityki rozwoju lo-
kalnego po obu stronach granicy,

– barier rozwoju – wyraźnie inaczej oceniane było znaczenie po-
szczególnych barier, szczególnie w zakresie problemów demo-
grafi cznych (po stronie niemieckiej miały one dużo większe 
znaczenie),

– istnienia i ocen roli poszczególnych dziedzin w kształtowa-
niu przewag konkurencyjnych – dla polskiej strony wskazania 
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dotyczyły m.in. przewagi w zakresie usług bytowych, handlu, 
agroturystyki, a dla niemieckiej – przemysłu high-tech; nale-
ży przy tym podkreślić zbieżność ocen respondentów polskich 
i niemieckich, choć płaszczyzny przewag konkurencyjnych po 
obu stronach granicy były odmienne (z wyjątkiem np. tury-
styki); respondenci z Polski i z Niemiec generalnie podobnie 
oceniali źródła przewag konkurencyjnych czy to strony pol-
skiej, czy to strony niemieckiej; może to świadczyć o relatyw-
nie dobrej orientacji w sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 
sąsiada,

– perspektyw rozwoju – największe różnice dotyczyły przypisy-
wania dużo większych szans rozwoju przemysłowi high-tech 
w niemieckiej części pogranicza oraz rozwojowi handlu i agro-
turystyki w części polskiej,

– wzrostu oczekiwań co do rozwoju rolnictwa ekologicznego 
wśród powiatów niemieckich i ponad dwukrotnego wzrostu 
wskazań w odniesieniu do przemysłu high-tech; jeśli chodzi 
o przemysł surowcowy w 2011 r., szansy rozwoju upatrywało 
w tej dziedzinie ponad dwukrotnie mniej respondentów nie-
mieckich niż w 2003 r.; w 2011 w ogóle nie wskazali oni także 
na agroturystykę,

– presji konkurencyjnej – była ona dużo silniej odczuwana 
przez samorządy niemieckie, polskie jednostki w znacznie 
mniejszym stopniu odczuwały taką presję ze strony jednostek 
niemieckich; ocena ta odzwierciedlała prawdopodobnie oba-
wy samorządów niemieckich dotyczące możliwości przycią-
gnięcia inwestorów zewnętrznych; zasadniczym czynnikiem 
przyciągania tych inwestorów na obszar Niemiec Wschod-
nich są niższe (niż w pozostałych częściach Niemiec) kosz-
ty pracy [Görzig i Gornig 2001]; czynniki kosztów pracy 
są jednak zdecydowanie korzystniejsze po polskiej stronie 
pogranicza,

– ocen efektów współpracy transgranicznej – strona niemiec-
ka znacznie częściej wskazywała konsultacje dokumentów 
strategicznych, aktywizację domów spotkań oraz poprawę 
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infrastruktury, a strona polska – poprawę umiejętności języ-
kowych; podkreślić należy, iż najsilniejsze efekty współpracy 
były oceniane przez obie grupy respondentów praktycznie tak 
samo.

Niewątpliwie występowanie podobieństw opinii reprezentantów 
jednostek terytorialnych obszaru pogranicza odnośnie do czynni-
ków aktywizacji, działań promocyjnych i proinwestycyjnych może 
ułatwiać wspólne działania samorządów polskich i niemieckich, 
a podobieństwo zidentyfi kowanych barier umożliwia wspólne prze-
ciwdziałanie im. Jednocześnie wydaje się, iż również na bazie róż-
nic możliwe jest osiąganie obopólnych korzyści, poprzez działania 
o charakterze komplementarnym.

Wyraźnie widoczną płaszczyzną konkurencji na pograniczu pol-
sko-niemieckim jest sfera turystyki oraz rolnictwa, w tym szczegól-
nie produkcja zdrowej żywności. Nawet jednak w przypadku rozwoju 
turystyki możliwa jest współpraca oparta na rozwoju powiązań sie-
ciowych i ukształtowanym spójnym oraz wspólnym produkcie tury-
stycznym. Wydaje się, iż byłaby ona najbardziej pożądana z punktu 
widzenia długofalowego rozwoju całego obszaru pogranicza.

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, iż na 
obszarze pogranicza polsko-niemieckiego trudno wskazać jeden do-
minujący charakter relacji. Należy przy tym podkreślić bardzo nie-
wielką rolę relacji o przewadze konkurencji. Dlatego można stwier-
dzić, iż główną rolę odgrywają różne relacje związane ze współpracą. 
Jednocześnie relacje o bardziej zaawansowanym charakterze (wyma-
gające silnej współpracy samorządów polskich i niemieckich, mające 
na celu wspólne konkurowanie z jednostkami spoza pogranicza pol-
sko-niemieckiego) charakteryzowały się wzrostem znaczenia. Taka 
sytuacja stwarza dość korzystne warunki do integracji obszaru pogra-
nicza polsko-niemieckiego.

Zasadniczą przyczyną zidentyfi kowanych zmian w latach 2003 
i 2011 było z pewnością przystąpienie Polski do UE. Wywarło ono 
znaczący wpływ na polskie i niemieckie samorządy obszaru pogra-
nicza zarówno co do ocen konkurencyjności terytorialnej i rozwoju 
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lokalnego, jak i wzajemnych relacji współpracy. Wydaje się przy 
tym, iż efekty akcesji ujawniły się przede wszystkim w zakresie 
oceny szeroko pojętej współpracy transgranicznej (w tym jej czyn-
ników, uwarunkowań i efektów) oraz oceny barier rozwoju lokalne-
go. W głównej mierze związane było to z możliwością pozyskiwania 
funduszy unijnych i realizacją projektów w ramach programów fun-
duszy strukturalnych oraz programów współpracy międzynarodowej 
(Interreg III 2004-2006, EWT 2007-2013).

Stwierdzone prawidłowości w znacznej mierze były wymuszone 
uwarunkowaniami zewnętrznymi i nie wynikały z celowych działań 
samorządów, w większości nie stanowiły więc efektu programowania 
rozwoju, lecz wynikały ze zmiennych okoliczności zewnętrznych. 
W związku z tym trudno mówić o „nowej jakości” w zakresie współ-
pracy i konkurencji na pograniczu polsko-niemieckim (przy jedno-
czesnym obserwowanym wzroście intensywności relacji transgra-
nicznych). Badanie wskazuje, iż zachowania władz lokalnych mają 
częściowo charakter pasywny, tzn. reagują one na zmieniające się 
okoliczności, a nie wynikają z systemowych, kompleksowych zmian 
w zakresie polityki współpracy, konkurencji i rozwoju obszaru pogra-
nicza. Jakkolwiek konstatacja ta dotyczy władz lokalnych, to jednak 
wydaje się, iż prawdopodobnie ma zastosowanie również w odniesie-
niu do władz regionalnych.

Widoczne jest zróżnicowanie jednostek, szczególnie po polskiej 
stronie, w wymiarze ich relacji z sąsiadami po drugiej stronie granicy. 
Charakteryzuje się ono dużym rozwarstwieniem polskich gmin w za-
kresie relacji z partnerami niemieckimi, można wyróżnić bowiem 
grupę samorządów wykazujących silne relacje, a jednocześnie grupę 
jednostek w ogóle niedostrzegających w swoich działaniach kontek-
stu partnera niemieckiego. Na podstawie przeprowadzonych badań 
można zauważyć, iż realny zasięg relacji transgranicznych jest wa-
runkowany czynnikiem odległości od granicy – dotyczy w zasadzie 
pasa jednej-dwóch gmin (jeśli chodzi o stronę polską). Wskazuje to, 
iż realny zasięg relacji transgranicznych powinien być uwzględniany 
w prowadzonych badaniach naukowych (np. przy delimitacji obszaru 
pogranicza) oraz realizowanej polityce współpracy transgranicznej. 
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Pokazuje jednocześnie, iż pomimo wieloletnich doświadczeń i dzia-
łań dotyczących rozwoju obszaru pogranicza polsko-niemieckiego 
(delimitowanego najczęściej w oparciu o podregiony lub nawet wo-
jewództwa/kraje związkowe) rzeczywisty obszar istnienia powiązań 
transgranicznych jest mocno ograniczony.

Cechą charakterystyczną intensywności relacji transgranicznych 
jest jej bardzo duża zmienność w przestrzeni. Wiąże się to z występo-
waniem obszarów wyróżniających się silnymi relacjami współpracy 
oraz konkurencji. Ich identyfi kacja i szczegółowa analiza wymaga 
jednakże podjęcia osobnych, pogłębionych badań.
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7. Relacje współpracy i konkurencji 
podmiotów gospodarczych 

– analiza empiryczna

7.1. Metodologia badań

Analizę relacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi na pograni-
czu polsko-niemieckim oparto na badaniu ankietowym (jednolity for-
mularz ankiety dla wszystkich jednostek). Badanie zostało przeprowa-
dzone techniką wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo 
(CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing). Badanie oparto 
na próbie 600 podmiotów gospodarczych funkcjonujących po polskiej 
oraz niemieckiej stronie pogranicza, tzn. zlokalizowanych w obszarze 
jednostek NUTS 3, przylegających do granicy polsko-niemieckiej. De-
limitacja pogranicza była zbieżna z zasięgiem kształtowania i imple-
mentacji polityki współpracy UE, odpowiadała więc założeniom wy-
znaczania obszarów wsparcia programów współpracy transgranicznej 
Interreg III A 2004-2006 oraz EWT 2007-2013. Umożliwia to powią-
zanie wyników prowadzonych analiz naukowych z oceną realizowanej 
polityki regionalnej, w tym polityki współpracy w szczególności. Ba-
danie zostało wykonane w pierwszej połowie 2011 r. przez zewnętrzną 
fi rmę sondażową (Korporacja Badawcza Pretendent Sp. z o.o.). Bada-
nie właściwe poprzedzono pilotażem (N = 15), na podstawie którego 
doprecyzowano pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety.

Dobór próby miał charakter losowy, warstwowy (niepropor-
cjonalny). Dobór warstwowy oparty był o zmienne – kraj badania 
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(Polska-Niemcy) oraz wielkość jednostki mierzoną liczbą pracują-
cych: fi rmy mikro (do dziewięciu pracujących), małe (10-49), śred-
nie (50-549), duże (powyżej 250) [por. tab. 10]. Był przy tym nie-
proporcjonalny: zmienna „kraj badania” uwzględniała równą liczbę 
fi rm po obu stronach granicy (po 300 jednostek), zmienna „wielkość 
jednostki” ograniczała liczbę fi rm mikro do 200 jednostek (po 100 
na każdą ze stron); pozostałe klasy wielkości były reprezentowane 
proporcjonalnie do rozkładu istniejącego w rzeczywistości. Zabieg 
taki był świadomy i był podyktowany chęcią uwzględnienia w bada-
niu wszystkich klas wielkościowych fi rm. W sytuacji bowiem, gdy 
jednostki mikro obejmują ok. 95% całości operatu, próba losowa 
warstwowa i proporcjonalna mogłaby pominąć niektóre grupy wiel-
kościowe. Z kolei przyjęty równy podział jednostek po obu stronach 
granicy wynikał z faktu, iż z uwagi na znaczące różnice w sposobach 
gromadzenia statystyk podmiotów gospodarczych w sposób obiek-
tywny nie można porównywać liczebności polskich i niemieckich 
fi rm. W szczególności ofi cjalna liczebność jednostek funkcjonują-
cych po stronie polskiej jest daleka od rzeczywistości, co w znacznej 
mierze stanowi konsekwencję nieskutecznych mechanizmów wyreje-
strowywania fi rm niedziałających [por. Raczyk 2009].

Tabela 10.  Liczba podmiotów gospodarczych według grup wielko-
ściowych objętych badaniem ankietowym na pograniczu 
polsko-niemieckim w 2011 r.

Wyszczególnienie
Liczba 
fi rm 

ogółem

Grupa wielkościowa według liczby 
pracujących

1-9 10-49 50-249 pow. 250
Strona niemiecka 300 100 161 35 4
Strona polska 300 100 164 31 5

Źródło: opracowanie własne.

Przyjęta wielkość próby (N = 600) przy założonym poziomie 
istotności α = 0,05 powoduje, iż statystyczny błąd oszacowania wy-
nosi maksymalnie plus minus 4%.
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Przeprowadzone badanie spełniało warunki pełnej standaryza-
cji kwestionariusza oraz jednolitej metodologii, postulowane przez 
Gruszczyńskiego [2001] dla badań jakościowych. Powoduje to, iż 
uzyskane wyniki dla strony polskiej oraz niemieckiej są w pełni 
porównywalne.

Narzędziem badania był kwestionariusz ankiety [por. zał. 4]. Skła-
dał się on z 28 pytań, wśród których zdecydowana większość miała 
charakter półzamknięty. Dawało to respondentom możliwość wyboru 
odpowiedzi z gotowej listy lub sformułowania własnej odpowiedzi 
w sytuacji, gdy nie mieściła się ona w katalogu przedłożonych propo-
zycji. Dobór pytań został poprzedzony szczegółową analizą dotych-
czas prowadzonych badań podmiotów gospodarczych na obszarze 
pogranicza oraz wyników przeprowadzonego pilotażu. Kwestiona-
riusz ankiety obejmował następujące grupy zagadnień:

– przestrzenny zasięg prowadzonej działalności gospodarczej, ze 
szczególnym uwzględnieniem obszaru pogranicza (stan obec-
ny i plany w tym zakresie),

– relacje współpracy z fi rmami z obszaru pogranicza, w tym for-
my, zakres, długość i bariery współpracy,

– bariery i korzyści dla rozwoju działalności po drugiej stronie 
granicy (procesu umiędzynarodowiania fi rmy), obecne zaan-
gażowanie inwestycyjne na obszarze pogranicza,

– znaczenie w prowadzonej działalności gospodarczej relacji 
współpracy oraz relacji konkurencji ze strony fi rm z drugiej 
strony granicy,

– ocenę dominującego charakteru relacji,
– informacje o lokalizacji, wielkości, przynależności do sektora 

własności oraz określenie przedmiotu działania.

Należy mieć na uwadze, iż przyjęty sposób przeprowadzenia wy-
wiadu (badanie CATI) stworzył istotne ograniczenia zarówno w za-
kresie objętości formularza ankiety, jak i sposobie precyzowania 
pytań. Dlatego skoncentrowano się na problemach najważniejszych 
z punktu widzenia prowadzonych badań (relacje współpracy i kon-
kurencji), natomiast kwestie mniej istotne (np. szczegółowa ocena 
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czynników rozwoju fi rmy, stanu zasobów, sposobów zarządzania, 
struktury właścicielskiej, wyników ekonomicznych) lub o charakte-
rze wrażliwym i trudnym do uzyskania (np. dane fi nansowe) – świa-
domie pominięto. Z uwagi na konieczność prowadzenia porównań 
międzynarodowych rodzaj działalności podmiotów gospodarczych 
określono na podstawie statystycznej klasyfi kacji działalności gospo-
darczych UE (NACE Rev. 2). Oparto się przy tym na deklarowanym 
dominującym przedmiocie działalności przedstawionym w formie 
opisowej, najłatwiejszej do uzyskania od respondentów. Analizę fi rm 
przeprowadzono przy tym w układzie wydzielonych grup sekcji: 
produkcji pierwotnej (sekcja A, B), przemysłu (C, D, E), budownic-
twa (F), handlu (G), usług pozostałych (H:U). Uwzględnienie w pra-
cy wszystkich sekcji oddzielnie nie było możliwe z uwagi na zbyt 
ogólny w szeregu sytuacji charakter informacji udzielonych przez 
respondentów.

Ankieta była kierowana do właścicieli poszczególnych jednostek 
lub członków kadry zarządzającej odpowiedzialnej za podejmowa-
nie decyzji o charakterze strategicznym w poszczególnych fi rmach. 
Trzeba przy tym pamiętać, iż, jak wskazuje praktyka badań ankieto-
wych podmiotów gospodarczych, pomimo przyjętych założeń badani 
respondenci mogli w niektórych wypadkach posiadać zróżnicowany 
mandat do reprezentowania interesów całej fi rmy. Wynikało to cho-
ciażby z indywidualnych struktur i praktyki zarządzania, podziału 
własności i odpowiedzialności, wyposażenia kompetencyjnego po-
szczególnych osób itd. Wydaje się jednak, iż – przy uwzględnieniu 
powyższych ograniczeń – uzyskane wyniki badania powinny od-
zwierciedlać rzeczywisty stan relacji istniejących na pograniczu.

7.2. Analiza empiryczna

Ze względu na przyjęte założenia i sposób doboru próby struktura 
wielkościowa badanych podmiotów gospodarczych po obu stronach 
granicy była praktycznie taka sama [tab. 11, tab. 12]. Uwzględnia-
ła przedstawicieli wszystkich grup fi rm,zarówno sektora MSP, jak 
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i jednostek dużych. Pewne różnice obserwować można natomiast 
w odniesieniu do lokalizacji badanych jednostek – po stronie nie-
mieckiej udział fi rm zarejestrowanych na obszarach wiejskich był 
znacząco większy. Może to sugerować, iż poziom rozwoju przed-
siębiorczości na terenach wiejskich jest po stronie niemieckiej re-
latywnie wyższy, po stronie polskiej natomiast podmioty gospodar-
cze skoncentrowane są przede wszystkim w miastach. W strukturze 
fi rm według sektora własności nieco większe znaczenie po polskiej 
stronie odgrywały jednostki sektora publicznego, co odzwierciedla 
znaczenie tego sektora w gospodarce kraju [por. Struktura i organiza-
cja… 2006]. Może to mieć pewne przełożenie na kształtowanie wza-
jemnych relacji transgranicznych, ponieważ zachowania jednostek 
publicznych i prywatnych w tym zakresie są nieco odmienne. Rów-
nież struktura podmiotów gospodarczych według rodzajów działal-
ności była bardzo podobna [tab. 13]. Ponad połowę stanowiły fi rmy 
sektora usług (bez handlu). Ponadto istotną rolę odgrywały jednostki 
handlowe i przemysłowe (po ok. 1/5 całości populacji). Najmniej-
sze znaczenie miały fi rmy budowlane oraz związane z produkcją 
pierwotną. Podobieństwo struktur rodzajowych powoduje, iż relacje 
o charakterze transgranicznym z reguły powinny obejmować te same 
grupy podmiotów (np. współpraca fi rm produkcyjnych lub konku-
rencja fi rm handlowych). Brak jest natomiast w chwili obecnej istot-
nych przesłanek do wykształcenia się powiązań międzysektorowych, 
związanych ze specjalizacją gospodarki po obu stronach granicy oraz 
upowszechnianiem się nowych relacji pomiędzy fi rmami (m.in. out-
sourcing, offshoring), np. współpraca niemieckich fi rm produkcyj-
nych i polskich jednostek obsługi informatycznej.

Istotne różnice występowały w udziale fi rm według kraju po-
chodzenia kapitału zakładowego. Po stronie polskiej odsetek jed-
nostek z udziałem kapitału zagranicznego był parokrotnie wyższy, 
przy czym dominowały podmioty z kapitałem niemieckim. Co cie-
kawe, również po stronie niemieckiej wśród jednostek z kapitałem 
zagranicznym przeważały fi rmy z kapitałem kraju sąsiada. Można 
więc obserwować prawidłowość polegającą na tym, iż w powiąza-
niach kapitałowych fi rm na obszarach pogranicza najważniejszą rolę 
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odgrywa kraj sąsiada, a dopiero potem kraje pozostałe, niezależnie 
od udziału podmiotów z kapitałem zagranicznym, jak również siły 
ekonomicznej obu krajów (w tym wypadku bardzo przecież zróżni-
cowanej). Dotyczy to jednak liczby fi rm, a nie wartości zaangażowa-
nego kapitału. Czynnik ten przekładać się więc może na wzrost licz-
by transgranicznych powiązań sieciowych w chwili obecnej o małym 
jednakże znaczeniu dla gospodarki pogranicza. Należy jednocześnie 
podkreślić, iż powiązania z fi rmami kraju sąsiada w wielu wypad-
kach dotyczą obszarów położonych z dala od granicy, co, jak wska-
zują badania Krätke [1996], jest cechą charakterystyczną pogranicza 
polsko-niemieckiego.

Tabela 11.  Liczba podmiotów gospodarczych według grup wielko-
ściowych objętych badaniem ankietowym na pograniczu 
polsko-niemieckim w 2011 r.

Wyszczególnienie
Liczba 
fi rm 

ogółem

Grupa wielkościowa według liczby 
pracujących

1-9 10-49 50-249 pow. 250
Strona niemiecka 300 100 161 35 4
Strona polska 300 100 164 31 5

Źródło: opracowanie własne.

Tabe la 12.  Lokalizacja oraz struktura według sektora własności pod-
miotów gospodarczych objętych badaniem ankietowym 
na pograniczu polsko-niemieckim w 2011 r. (%)

 
Wyszczególnienie

Lokalizacja 
na obszarze

Sektor 
własności

Kraj pochodzenia 
kapitału zakładowego

miej-
skim

wiej-
skim

pu-
blicz-

ny

pry-
watny

krajo-
wy

kraju 
sąsiada

inny 
zagra-
niczny

Strona niemiecka 60 40 9 91 98 1,3 0,7
Strona polska 79 21 15 85 92 4,3 3,7

Źródło: opracowanie własne.
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Tabe la 13.  Struktura podmiotów gospodarczych na obszarze pograni-
cza polsko-niemieckiego według grup rodzajów działalno-
ści w 2011 r. (%, oznaczenia sekcji według NACE Rev. 2)

Wyszczególnienie Strona polska Strona niemiecka
Usługi pozostałe (H:U) 52,3 52,3
Handel (G) 20,7 20,7
Przemysł (C, D, E) 19,3 16,7
Budownictwo (F) 6 7,3
Produkcja pierwotna (A, B) 1,7 2,3

Źródło: opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę deklarowany zasięg działania, należy zauważyć, 
iż bardzo niewiele fi rm wskazało w tym kontekście obszar pogranicza 
[ryc. 46]. Sugeruje to, iż pogranicze polsko-niemieckie nie stanowiło 
atrakcyjnego rynku zbytu, utrwalonego w świadomości respondentów. 
Wynikało to chociażby z jego ograniczonej wielkości, limitowanej opi-
sanym wcześniej potencjałem ekonomicznym i demografi cznym. Rów-
nież bardo niewiele jednostek niemieckich wskazywało jako zasięg 
działania teren Polski i Niemiec razem. Z punktu widzenia niemieckich 
fi rm eksternalizacja działalności wiąże się bowiem z reguły z wejściem 
na rynki gospodarek wysoko rozwiniętych (np. krajów Europy Zachod-
niej, Ameryki Północnej, Chin, Japonii) lub oferujących chłonny ry-
nek zbytu (np. Chiny, Rosja). Znaczenie polskiej gospodarki pod tym 
względem było raczej marginalne i stąd bardzo rzadko stanowiła ona 
jedyny zagraniczny rynek zbytu. Z kolei wyraźnie częściej obszar Pol-
ski i Niemiec jako zasięg działania był wskazywany przez polskie pod-
mioty gospodarcze. Wynikało to z atrakcyjności gospodarki niemieckiej 
ze względu na wielkość rynku, jak i ogólny poziom rozwoju.

Istotnym elementem wyróżniającym polskie fi rmy był fakt, iż 
znaczna ich część (ok. 32%) koncentrowała się na lokalnych rynkach 
zbytu [ryc. 46]. Dla strony niemieckiej udział tej grupy jednostek 
był prawie dwukrotnie mniejszy (ok. 16%). Jednocześnie polskie 
fi rmy rzadziej od niemieckich określały swój zasięg działania jako 
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regionalny (różnica o ok. punkty procentowe), krajowy (7 punktów 
procentowych), europejski (7 punktów procentowych) czy światowy 
(4 punkty procentowe). Ponieważ struktury wielkościowe badanych 
przedsiębiorstw były praktycznie takie same, świadczy to o istotnych 
różnicach w realizowanej strategii funkcjonowania fi rm. Polskie fi r-
my orientowały się głównie na konkurencję na rynkach lokalnych, 
prawdopodobnie z dwóch zasadniczych powodów:

– zbyt niskiego poziomu konkurencyjności, uniemożliwiającego 
konkurencję w układach ogólnokrajowych lub międzynarodo-
wych,

– motywacji przedsiębiorców i preferowaniu przez nich krótko-
okresowej strategii zysków, w efekcie czego posiadana fi rma 
traktowana była jako źródło bieżących dochodów, kosztem 
braku realizacji bardziej długofalowych, czasami ryzykow-
nych strategii ekspansji działalności; wiązały się z tym często 
niedostatki w kwalifi kacjach kadry właścicielskiej, utrudnienia 
natury systemowej (bariery biurokratyczne, prawne) i obawy, 
iż nie są oni w stanie sprostać powiększeniu skali działalności.

Rycina 46.  Podmioty gospodarcze pogranicza polsko-niemieckiego 
według zasięgu działalności w 2011 r. (%)

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36

wiatowy
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strona polska

Źródło: opracowanie własne.
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Efektem mniejszego zasięgu działalności podmiotów polskich 
i uzależnienia znacznej ich części od rynków lokalnych jest ich po-
tencjalnie większa podatność na sytuacje kryzysowe, a w związ-
ku z tym mniejsze wskaźniki przeżycia. Konsekwencje tego faktu 
są z pewnością odczuwalne w możliwościach kształtowania relacji 
o charakterze transgranicznym. Oparcie się na rynkach lokalnych 
oraz prawdopodobnie większa fl uktuacja fi rm polskich (związana 
z częstszym upadkiem i pojawianiem się nowych jednostek) stano-
wią niewątpliwie utrudnienie dla tworzenia powiązań sieciowych. 
Pierwszy element znacząco ogranicza bowiem zainteresowanie stro-
ny polskiej wchodzeniem w takie relacje, drugi natomiast powoduje, 
iż stworzone powiązania mają charakter nietrwały. Z kolei większy 
zasięg działalności fi rm niemieckich powoduje, iż potencjalnie to 
one w większości wypadków powinny być inicjatorem wchodzenia 
we wzajemne relacje. Odmiennym problemem jest w tym wypadku 
kwestia, czy obszar pogranicza polskiego jest dla nich wystarczają-
co atrakcyjny z biznesowego i społecznego (np. odległość mentalna) 
punktu widzenia.

W znacznej mierze zbieżne z oceną dotychczasowego zasięgu 
działania fi rm są wyniki ich planowanej ekspansji na obszar po dru-
giej stronie granicy [ryc. 47]. Zdecydowana większość podmiotów 
gospodarczych strony niemieckiej (ok. 60%) planowała taką eks-
pansję, podczas gdy po stronie polskiej udział ten był wręcz mar-
ginalny (ok. 12%). Jednocześnie ponad 76% jednostek polskich 
deklarowało brak planów w tym zakresie (przy ok. 19% strony nie-
mieckiej). Wśród wskazań tłumaczących przyczyny takiego stanu 
rzeczy dominowały odpowiedzi wskazujące na brak potrzeby eks-
pansji działalności (ponad 80% po polskiej i 66% po niemieckiej 
stronie) [ryc. 48]. Można więc stwierdzić, iż główne przyczyny 
braku internacjonalizacji działalności fi rm wynikały z uwarunko-
wań wewnętrznych. Znaczenie zewnętrznych barier utrudniają-
cych, czy wręcz uniemożliwiających ten proces, było niewielkie, 
przy czym w większym stopniu dotyczyło strony niemieckiej. Naj-
częściej obejmowało kwestie barier organizacyjnych, formalnych 
oraz fi nansowych. W incydentalnych wypadkach wynikało z braku 
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zainteresowania drugiej strony lub dużej odległości od potencjalne-
go partnera.

Rycina 47.  Podmioty gospodarcze pogranicza polsko-niemieckiego 
według realizowanej i planowanej ekspansji działalności 
na obszar po drugiej stronie granicy w 2011 r. (%)
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Źródło: opracowanie własne.

Rycina 48.  Przyczyny braku działań związanych z planami inter-
nacjonalizacji działalności podmiotów gospodarczych 
funkcjonującymi na pograniczu polsko-niemieckim 
w 2011 r. (%)
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Źródło: opracowanie własne.
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Można przy tym zastanowić się, czy obserwowana po stronie pol-
skiej sytuacja wynikała ze świadomego odrzucenia strategii ekspan-
sji (np. w wyniku jej oceny jako nieopłacalnej), czy też stanowiła 
konsekwencję braku jakichkolwiek długofalowych strategii rozwoju 
działalności. Wydaje się, iż to ostatnie stwierdzenie częściowo tłu-
maczyłoby skalę różnic w podejściu do internacjonalizacji działal-
ności fi rm polskich i niemieckich. Wskazywałoby to, iż u podłoża 
bardzo niskiego udziału polskich jednostek planujących i realizu-
jących takie działania może leżeć określony sposób zarządzania, 
zorientowany głównie na bieżące funkcjonowanie (i ograniczanie 
się do rozwiązywania doraźnych problemów). Bardzo istotną rolę 
odgrywał w tym wypadku również przeciętnie mniejszy zasięg dzia-
łania fi rm polskich oraz ich relatywnie mniejsza siła ekonomiczna 
(mierzona np. wielkością przychodów). W tym kontekście ważnym 
czynnikiem były z pewnością także zróżnicowane koszty interna-
cjonalizacji działalności [por. Tsai i Eisingerich 2010], niskie w wy-
padku ekspansji działalności do krajów o niskim poziomie rozwoju 
(Polska) oraz wysokie w odniesieniu do dojrzałych rynków krajów 
Europy Zachodniej (Niemcy). Jakkolwiek nie zostały one wskazane 
bezpośrednio przez respondentów w udzielonych odpowiedziach, 
to jednak mogły pośrednio determinować brak zainteresowania 
ekspansją.

Udział fi rm prowadzących w momencie badania działalność 
po drugiej stronie granicy był w odniesieniu do fi rm polskich pra-
wie dwukrotnie niższy (11%) niż w grupie fi rm niemieckich (21%). 
Przede wszystkim jednak należy podkreślić potencjał wzrostu tego 
udziału w populacji jednostek niemieckich – ekspansję planowało 
trzykrotnie więcej jednostek, niż ją aktualnie prowadziło. W grupie 
fi rm polskich udział jednostek planujących i realizujących działal-
ność po drugiej stronie granicy był prawie taki sam. Na obszarze po-
granicza fi rmy niemieckie cechują się więc zdecydowanie większą 
deklarowaną aktywnością (w zakresie dalszego rozwoju działalności) 
od fi rm polskich. Można więc mówić o tym, iż asymetria poziomu 
rozwoju ekonomicznego (oznaczająca przewagę strony niemieckiej) 
przekłada się na asymetrię zachowań podmiotów gospodarczych. Co 
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więcej, konsekwencją analizowanych zachowań będzie dalszy wzrost 
tej asymetrii w przyszłości.

W grupie fi rm niemieckich prawie 8% deklarowało zaangażo-
wanie inwestycyjne po drugiej stronie granicy [tab. 14]. Największe 
znaczenie odgrywały przy tym inwestycje typu greenfi eld, brownfi eld 
oraz tworzenie fi lii. W grupie jednostek polskich udział ten wyniósł 
ok. 3% i dotyczył głownie inwestycji greenfi eld. Obserwowane różni-
ce w poziomie zaangażowania inwestycyjnego wynikały z odmienno-
ści siły ekonomicznej kraju inwestora oraz, przynajmniej częściowo, 
atrakcyjności inwestycyjnej obszarów pogranicza. W tym kontekście 
strona polska stanowiła przede wszystkim biorcę inwestycji. Skala 
zaangażowania inwestycyjnego w wymiarze liczby realizowanych 
przedsięwzięć o charakterze transgranicznym była na całym pogra-
niczu generalnie niska.

Tabela 14.  Podmioty gospodarcze pogranicza polsko-niemieckiego 
według form zaangażowania inwestycyjnego po drugiej 
stronie granicy w 2011 r. (%)

Wyszczególnienie Polska Niemcy
Greenfi eld 2,3 3,3
Brownfi eld – 0,7
Filia – 2,0
Inne 0,7 1,7

Źródło: opracowanie własne.

Jakkolwiek potencjalna pula szans wiążących się z rozwojem 
działalności po drugiej stronie granicy jest bardzo duża, w prakty-
ce dominowały dwa zasadnicze wskazania [ryc. 49]. Przede wszyst-
kim możliwości wiążące się z otwarciem nowego rynku zbytu (po-
nad 55% w grupie fi rm polskich, 31% w grupie niemieckich) oraz 
– w odniesieniu do strony niemieckiej – obniżenia kosztów produkcji 
(21%). Uwarunkowania wynikające z dążenia do obniżenia kosztów 
stanowią więc dla jednostek niemieckich prawie tak samo ważną 
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przesłankę rozwoju działalności jak wejście na nowy rynek zbytu. 
Z kolei dla polskich przedsiębiorstw zdecydowanie dominowały za-
lety wynikające z otwarcia dużego i chłonnego rynku zbytu Niemiec. 
Co ciekawe, w zasadzie wszystkie pozostałe kategorie uwzględnione 
w badaniu były nieco inaczej oceniane po obu stronach granicy. Dla 
fi rm polskich bardziej ważna niż dla niemieckich była wymiana wie-
dzy, korzyści wynikające z przepisów prawnych, poziomu rozwoju 
infrastruktury, obniżenia ryzyka kryzysu, lepsza percepcja terenów 
kraju sąsiada. Firmy niemieckie nieznacznie lepiej oceniły natomiast 
czynnik zasobów ludzkich. Należy przy tym pamiętać, iż znaczenie 
powyższych kategorii było generalnie niewielkie.

Rycina 49.  Zalety i ograniczenia rozwoju działalności po drugiej 
stronie granicy dla fi rm pogranicza polsko-niemieckiego 
w 2011 r. (%)
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Źródło: opracowanie własne.

Aż 1/3 respondentów polskich i ok. 18% niemieckich nie po-
trafi ło wskazać jakichkolwiek zalet rozwoju działalności na obsza-
rze przygranicznym kraju sąsiada. Wynikało to prawdopodobnie 
z nieznajomości realiów prowadzenia działalności gospodarczej po 
drugiej stornie granicy i braku zainteresowania jej rozwojem w naj-
bliższej perspektywie. Firmy te prawdopodobnie nie biorą i nie będą 
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w przyszłości brały żadnego udziału w relacjach ponadgranicznych 
(w tym przede wszystkim w procesie eksternalizacji działalności), 
ponieważ w ich odbiorze nie wiąże się to z jakimikolwiek szansami. 
Potencjalną grupę jednostek mających przesłanki do kształtowania 
relacji transgranicznych można więc oszacować na ok. 70% po pol-
skiej oraz 80% po niemieckiej stornie. Trwały charakter grupy fi rm 
„indyferentnych” podkreśla fakt, iż odgrywają one bardzo podobną 
rolę w strukturze fi rm oceniających istniejące ograniczenia dla roz-
woju działalności po drugiej stronie granicy (ok. 32% w grupie jed-
nostek polskich i 16% w grupie jednostek niemieckich nie miało zda-
nia w tej kwestii). Najważniejsze problemy dla rozwoju działalności 
podmiotów niemieckich wynikały z ograniczeń językowych (50%), 
prawnych (16%) i walutowych (11%). W ocenie strony polskiej klu-
czowe były ograniczenia językowe (33%) i duże koszty prowadzenia 
działalności (14%). Znaczenie ograniczeń związanych z różnicami 
mentalnymi, podatkowymi, poziomem rozwoju infrastruktury, kwa-
lifi kacjami pracowników było generalnie niewielkie. Obserwowane 
różnice w ocenie wagi ograniczeń językowych stanowiły konsekwen-
cję faktu względnie częstej znajomości języka kraju sąsiada wśród 
polskich przedsiębiorców (i praktycznie całkowitego jej braku wśród 
przedsiębiorców niemieckich). Wydaje się, iż przełamanie utrudnień 
w eksternalizacji działalności z punktu widzenia prowadzonej poli-
tyki rozwoju samorządów terytorialnych (i możliwego zakresu in-
terwencji władz publicznych) wydaje się łatwiejsze w obrębie fi rm 
niemieckich (bariery językowe, prawne, walutowe). W grupie fi rm 
polskich natomiast jest to bardziej problematyczne, ponieważ doty-
czy czynników makroekonomicznych, niezależnych od lokalnej poli-
tyki rozwoju (np. wysokie koszty prowadzenia działalności na terenie 
Niemiec). Sprzyja to pogłębianiu się obserwowanej asymetrii zacho-
wań fi rm polskich i niemieckich.

W porównaniu do zagadnienia zasięgu działalności oraz interna-
cjonalizacji działalności badanych fi rm nieco odmiennie kształtowały 
się relacje współpracy. Rzeczywisty poziom transgranicznej współ-
pracy fi rm należy ocenić przy tym jako względnie niski [ryc. 50]. Za-
ledwie ok. 12% polskich oraz 6% niemieckich jednostek realizowało 



269

7.2. Analiza empiryczna

taką współpracę w momencie badania. Kiedykolwiek w przeszło-
ści natomiast odpowiednio 26% i 20%. Symptomatyczna była przy 
tym asymetria relacji współpracy, tym razem związana ze znacząco 
większym udziałem polskich podmiotów ją deklarujących. Było to 
konsekwencją zróżnicowanego poziomu atrakcyjności terenów po 
obu stronach granicy. Dla jednostek polskich nawiązanie współpracy 
z fi rmami niemieckimi ze względu na potencjał i poziom organiza-
cji gospodarki niemieckiej stanowiło z pewnością szansę rozwoju. 
Z kolei spodziewane korzyści płynące z rozwoju współpracy dla fi rm 
niemieckich były wyraźnie mniejsze, stąd zdecydowanie rzadziej 
wchodziły one w tego rodzaju relacje.

Rycina 50.  Udział podmiotów gospodarczych współpracujących 
z fi rmami po drugiej stronie granicy kiedykolwiek w prze-
szłości (A) oraz aktualnie na obszarze całego kraju (B) 
oraz pogranicza polsko-niemieckiego (C) w 2011 r. (%)
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Źródło: opracowanie własne.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż zasadniczym obszarem nawiązy-
wania relacji współpracy transgranicznej pozostaje przede wszystkim 
kraj sąsiada (ponad 25% polskich i 11% niemieckich fi rm), w zde-
cydowanie mniejszym stopniu natomiast obszar pogranicza (odpo-
wiednio 12% i 6%) [ryc. 50]. Przestrzenne struktury powiązań w od-
niesieniu do relacji współpracy są więc podobne do przestrzennych 
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struktur działalności inwestycyjnej fi rm polskich i niemieckich opi-
sanych w pracach Zagodzińskej i Szefl era [1998] oraz Krätke [2002]. 
Również więc w odniesieniu do współpracy można mówić o efekcie 
„tunelu”, polegającym na tworzeniu relacji w układzie polskie po-
granicze – obszary Niemiec Zachodnich oraz niemieckie pogranicze 
– polskie obszary metropolitalne. Należy przy tym zauważyć, iż efekt 
ten w większym stopniu dotyczy jednostek polskich niż niemieckich. 
Wydaje się, iż odzwierciedla to większą skalę zróżnicowań w pozio-
mie rozwoju pomiędzy obszarami pogranicza a resztą kraju po stro-
nie niemieckiej. Jest to zresztą zbieżne z przedstawionymi wcześniej 
wnioskami związanymi z analizą konkurencyjności regionów Polski 
i Niemiec.

Jakkolwiek w zakresie aktualnie istniejących relacji współpra-
cy obserwować można bardzo dużą asymetrię aktywności polskich 
i niemieckich fi rm [ryc. 50], to jednak biorąc pod uwagę istniejące 
kiedykolwiek w przeszłości relacje tego typu, należy stwierdzić, iż 
asymetria ta jest nieznaczna. Trzeba przy tym zaznaczyć, iż ze wzglę-
du na brak powiązań transgranicznych przed 1989 r. omawiane py-
tanie dotyczy w zasadzie relacji z okresu ostatnich 20 lat. Po stronie 
polskiej udział jednostek współpracujących kiedykolwiek w prze-
szłości i obecnie jest praktycznie taki sam (ok. 25%), po stronie nie-
mieckiej natomiast zdecydowanie przeważały podmioty mające do-
świadczenia ze współpracy w przeszłości (20%) nad fi rmami obecnie 
ją realizującymi (11%). Sytuacja taka może wynikać z następujących 
okoliczności:

– niemieckie fi rmy wykazują generalnie zbliżony do fi rm pol-
skich poziom zainteresowania współpracą, jednakże ich sto-
pień determinacji do utrzymania nawiązanych relacji jest niż-
szy proporcjonalnie do różnic w potencjale ekonomicznym 
strony polskiej i niemieckiej; stąd znaczna część powiązań 
z jednostkami niemieckimi ma charakter krótkotrwały,

– jednostki niemieckie doświadczają silniejszych barier współ-
pracy, związanych zarówno z warunkami istniejącymi po stro-
nie polskiej, jak i wewnętrznych ograniczeń (np. o charakte-
rze formalnym); początkowy okres transformacji systemowej 



271

7.2. Analiza empiryczna

oraz towarzyszący jej brak stabilności w szeregu wymiarach 
(m.in. politycznym, prawnym, ekonomicznym) nie stwarzał 
sprzyjających warunków do nawiązywania trwałych relacji,

– jednostki polskie charakteryzują się niższym poziomem prze-
żywalności (oraz krótszym średnim czasem funkcjonowania 
na rynku), stąd opisywane różnice wynikają w znacznej mierze 
z odmiennych charakterystyk badanych populacji; w takim wy-
padku relatywnie dłuższy czas funkcjonowania na rynku fi rm 
niemieckich może się przekładać na większą liczbę wskazań 
o istnieniu w przeszłości wzajemnej współpracy; nie odzwier-
ciedla jednak w pełni rzeczywistości. Brak statystyk z zakre-
su przeżywalności podmiotów gospodarczych na pograniczu 
uniemożliwia jednak zweryfi kowanie, na ile interpretacja ta 
jest prawdziwa.

Wśród podmiotów współpracujących ze sobą po polskiej stronie 
dominują jednostki o względnie długim (ponad sześcioletnim letnim) 
stażu relacji współpracy (ponad 62%) [tab. 15]. Oznacza to, iż duża 
część powiązań była zapoczątkowana jeszcze przed wejściem Polski 
do UE. Natomiast relacje nawiązane w ostatnich latach odgrywają 
mniejszą rolę. W grupie jednostek niemieckich natomiast znaczenie 
wszystkich trzech badanych przekrojów czasowych było podobne. 
Na podstawie uzyskanych wyników można powiedzieć, iż akcesja 
Polski nie spowodowała wyraźnego wzrostu nawiązywanych relacji 
transgranicznych o trwałym charakterze. Istnienie granicy państwo-
wej może bowiem skutecznie tłumić rozwój ponadgranicznych po-
wiązań, jednakże samo ograniczenie znaczenia granicy jako bariery 
nie jest w stanie wykreować nowych impulsów ich rozwoju. Ponie-
waż procesy integracji ekonomicznej Polski i UE (w tym z Niemca-
mi) poprzedzały w wielu aspektach formalną akcesję, rok 2004 nie 
stanowił przełomu w rozwoju współpracy polsko-niemieckiej.

Dominującą formą współpracy była współpraca bezumowna, obej-
mowała ona ok. 50% wszystkich kooperujących ze sobą jednostek. 
Ma ona zwykle najbardziej luźny charakter, a jej zakres i siła może 
być na bieżąco modyfi kowana, zgodnie z aktualnymi potrzebami. 
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Współpracę umowną realizowało 39% polskich oraz 26% jednostek 
niemieckich, co świadczy o większej ostrożności strony niemieckiej 
we wchodzeniu w sformalizowane relacje. Znaczenie pozostałych 
form współpracy (wspólny ośrodek decyzyjny, wspólny ośrodek ko-
ordynacyjny, przedsiębiorstwo wielozakładowe) było relatywnie nie-
wielkie (poniżej 5%).

Tabela 15.  Struktura współpracujących podmiotów gospodarczych 
pogranicza polsko-niemieckiego według czasu trwania 
relacji współpracy w 2011 r. (%)

Wyszczególnienie Polska Niemcy
Poniżej 2 lat 11,2 36,5
Od 2 do 6 lat 25,9 31,7
Powyżej 6 lat 62,9 31,8

Źródło: opracowanie własne.

W grupie polskich fi rm współpraca związana była z dostarczaniem 
zarówno dóbr, jak i usług (po ok. 7% wskazań). Z kolei fi rmy nie-
mieckie częściej były dostarczycielem dóbr (ok. 4%) niż usług (1%). 
Ich ogólny udział był przy tym nieco niższy. Istniejące sieci współ-
pracy związane były przy tym głównie z relatywnie liczną populacją 
fi rm dostarczających dobra i usługi oraz względnie niewielką popu-
lacją nabywców tych dóbr i usług. Udział jednostek deklarujących 
się jako nabywcy był po polskiej oraz niemieckiej stronie zbliżony. 
Z uwagi na brak stosownych danych trudno przy tym rozstrzygnąć, 
czy podobna liczba nabywców dóbr i usług po obu stronach granicy 
przekładała się na podobną skalę transakcji fi nansowych. W miarę 
zbilansowana skala handlu zagranicznego Polski i Niemiec w ostat-
nich latach pozwala jednak przypuszczać, iż również w tym aspekcie 
istniała na granicy względna równowaga.

Biorąc pod uwagę przedmiot współpracy jednostek polskich 
niemieckich, należy stwierdzić, iż dominowały wspólni dostawcy 
usług oraz wspólne bazy surowców i źródeł energii. Bardzo rzadko 
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wskazywano na wspólne zaplecze badawczo-rozwojowe, wspólne 
podwykonawstwo, wspólne strategie rozwoju czy wspólne ośrodki 
szkoleniowe. Wskazuje to, iż realizowana współpraca w dość nie-
wielkim stopniu przechodziła w bardziej zaawansowane formy, prze-
kładające się na istotne jakościowo zwiększenie konkurencyjności 
(działalność B+R) czy pogłębienie wzajemnych relacji (wspólne pla-
nowanie rozwoju).

Rzeczywistą skalę transgranicznych powiązań gospodarczych 
oddaje wielkość obrotów z partnerami biznesowymi po drugiej stor-
nie granicy [tab. 16]. Dla ok. 80% podmiotów gospodarczych ob-
roty z partnerami z obszaru po drugiej stronie granicy odgrywały 
marginalną rolę (poniżej 5%). Poniżej połowy obrotów odnotowano 
w odniesieniu do ok. 13% fi rm. Silne powiązania gospodarcze (ponad 
połowę obrotów) wykazywało więc jedynie ok. 7% fi rm. W zakre-
sie tak mierzonych powiązań gospodarczych struktury fi rm po stro-
nie polskiej oraz niemieckiej były w zasadzie zbliżone. Ogólna skala 
wzajemnych relacji współpracy była więc generalnie niska.

Tabe la 16.  Udział obrotów z partnerami biznesowym z drugiej stro-
ny granicy na obszarze pogranicza polsko-niemieckiego 
w 2011 r. (%)

Wyszczególnienie Strona polska Strona niemiecka
Całość 0,7 4,0
Powyżej 50% 5,3 2,7
25-50% 3,0 3,3
5-25% 9,7 10,3
Poniżej 5% 81,3 79,7

Źródło: opracowanie własne.

Jakkolwiek hierarchia najważniejszych barier rozwoju współ-
pracy po obu stronach granicy była podobna, to jednak zauważal-
na była bardzo duża asymetria wskazań barier przez respondentów 
strony polskiej i niemieckiej [ryc. 51]. Generalnie ponad 75% fi rm 
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niemieckich nie widziało (lub nie było w stanie wskazać) barier roz-
woju współpracy; w grupie jednostek polskich udział ten przekraczał 
55%. W zdecydowanej większości wypadków wynikał on z nieznajo-
mości realiów występujących w kraju sąsiada, o czy świadczy wprost 
szereg udzielonych odpowiedzi. Dlatego też ogólnie większa liczba 
wskazań barier przez polskich respondentów była prawdopodobnie 
konsekwencją skali zainteresowania współpracą po polskiej stronie 
(a nie większym oddziaływaniem barier). Najważniejsze problemy 
dotyczące rozwoju współpracy wiązały się z barierą językową. Nieco 
mniejsze znaczenie odgrywały bariery prawne, logistyczne i organi-
zacyjne. Natomiast najmniej istotne były bariery infrastrukturalne, 
mentalne oraz inne, wskazywane w indywidualnych wypadkach 
(m.in. brak zaufania, problemy fi nansowe, niechęć partnera). Nie-
wielka rola barier infrastrukturalnych oraz mentalnych stwarza po-
tencjalne bardzo duże możliwości rozwoju współpracy oraz powin-
na być uwzględniona w realizowanej polityce rozwoju współpracy 

Rycina 51.  Bariery rozwoju relacji współpracy z podmiotami gospo-
darczymi funkcjonującymi po drugiej stronie granicy na 
pograniczu polsko-niemieckim w 2011 r. (%)
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Źródło: opracowanie własne.
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transgranicznej. Dotyczy to w szczególności podnoszonej wielokrot-
nie konieczności rozbudowy infrastruktury transgranicznej, która sta-
nowi zasadniczy przedmiot wsparcia ze środków publicznych, a nie 
przekłada się w adekwatny sposób na poprawę efektywności współ-
pracy [por. Dołzbłasz i Raczyk 2010a]. Jednocześnie kluczowego 
znaczenia nabierają kompetencje językowe, których rozwój powinien 
stać się przedmiotem szczególnego zainteresowania władz lokalnych 
i regionalnych, zwłaszcza w sytuacji istnienia olbrzymiej asymetrii 
w tym zakresie (względnie powszechna, podstawowa znajomość ję-
zyka niemieckiego wśród Polaków oraz praktycznie brak znajomości 
języka polskiego wśród Niemców) [por. Dołzbłasz i Raczyk 2012]. 
Należałoby także dokonać szczegółowego przeglądu barier praw-
nych pod kątem możliwości ich usunięcia.

Znaczenie relacji współpracy z fi rmami po drugiej stronie gra-
nicy dla przeważającej grupy respondentów polskich i niemieckich 
(ponad 80%) było małe lub bardzo małe [ryc. 52]. Odzwierciedla to 
stan niskiej rzeczywistej skali powiązań transgranicznych. Znaczenie 
współpracy dla jednostek polskich było przy tym nieznacznie wyższe 
w porównaniu z jednostkami niemieckimi, głównie poprzez wyższy 
udział jej oceny jako bardzo ważnej oraz niższy – jako bardzo mało 
istotnej. Podobnie kształtował się rozkład ocen relacji konkurencji 
na obszarze pogranicza – dla ok. 80% fi rm siła odczuwanej presji 
konkurencyjnej była niska lub bardzo niska. W odróżnieniu od relacji 
konkurencji relatywnie większą presję odczuwały fi rmy niemieckie. 
Wydaje się to zrozumiałe, zważywszy na wskazywany przez nie fakt 
zasadniczo niższych kosztów produkcji dóbr i usług po polskiej stor-
nie. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, iż domi-
nującym typem relacji w układzie pogranicza nie była ani współpra-
ca, ani konkurencja, ale raczej wzajemna obojętność.

Podjęte w oparciu o uzyskany materiał empiryczny próby udzie-
lenia odpowiedzi na pytanie, czy wskazywane w literaturze związki 
między siłą współpracy i jednocześnie siłą odczuwanej presji kon-
kurencyjnej istnieją również na pograniczu polsko-niemieckim, nie 
doczekały się jednoznacznej odpowiedzi. Najsilniejszą presję kon-
kurencyjną odczuwały fi rmy, które oceniły znaczenie współpracy 
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jako duże oraz małe. Z kolei grupa podmiotów o najmniejszej presji 
konkurencyjnej obejmowała jednostki przywiązujące zarówno bar-
dzo małe, jak i bardzo duże znaczenie do współpracy. Wydaje się, 
iż w istniejących na pograniczu warunkach bardzo dużych zróżnico-
wań zasadniczych czynników kształtujących konkurencyjność fi rm 
(np. koszty pracy) odczuwalna presja konkurencyjna zależna była 
przede wszystkim od znaczenia tych czynników w działalności po-
szczególnych jednostek. W związku z tym prawdopodobnie najsil-
niejszą presję konkurencyjną odczuwała grupa fi rm niemieckich, dla 
której dotychczas zasadniczym źródłem przewag rynkowych były 
niskie koszty wytwarzania (w zderzeniu z konkurencją strony pol-
skiej czynnik ten tracił na znaczeniu). Być może wskutek powolnego 
wyrównywania się w przyszłości różnic cenowych, kosztów pracy 
itd., związki między intensywnością relacji współpracy i konkurencji 
nabiorą bardziej jednoznacznego charakteru.

Jedną z najważniejszych kwestii związanych z kształtowaniem 
się relacji transgranicznych wydaje się określenie dominującego 
charakteru tych relacji [ryc. 53]. Pozwala to uchwycić ich ogólną, 

Rycina 52.  Znaczenie współpracy i konkurencji z podmiotami go-
spodarczymi funkcjonującymi po drugiej stronie granicy 
dla fi rm na pograniczu polsko-niemieckim w 2011 r. (%)
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syntetyczną percepcję z punktu widzenia rzeczywistych aktorów 
współpracy i konkurencji (podmiotów gospodarczych). Jednocześnie 
umożliwia wskazanie zasadniczych perspektyw budowania wspólne-
go regionu transgranicznego.

Rycina 53.  Dominujący charakter relacji transgranicznych mię-
dzy podmiotami gospodarczymi na pograniczu polsko-
-niemieckim w 2011 r. (%)
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Dominującym typem relacji w odniesieniu do podmiotów gospo-
darczych na pograniczu polsko-niemieckim jest współpraca – ponad 
70% fi rm postrzega jednostki zza granicy raczej jako partnerów. Jed-
nocześnie jednak tylko niespełna 9% respondentów określiło wza-
jemne relacje jako zdecydowanie partnerskie. W znacznej mierze ta 
ostatnia grupa obejmowała jednostki, które prowadziły rzeczywistą 
współpracę, stąd jest ona relatywnie mała. Z kolei respondenci po-
strzegający fi rmy kraju sąsiada jako raczej partnerów wskazywali 
prawdopodobnie bardziej na potencjalne niż rzeczywiste doświad-
czenia związane z nawiązywaniem wzajemnych relacji. Ok. 20% re-
spondentów po polskiej oraz 15% po niemieckiej stronie postrzegało 
fi rmy zza granicy raczej jako konkurentów. Odczuwalna silna presja 
konkurencyjna na pograniczu dotyczyła bardzo niewielkiej liczby 
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jednostek (3%). Zaskakujący w kontekście kształtowania się znacz-
nych dysproporcji w poziomie rozwoju ekonomicznego na pograni-
czu był fakt, iż to strona niemiecka częściej postrzegała polskie fi rmy 
jako partnerów współpracy oraz odczuwała relatywnie mniejszą pre-
sję konkurencyjną z ich strony. Znacznie niższe koszty wytwarzania 
po stronie polskiej nie były więc generalnie postrzegane jako zagroże-
nie, ale jako szansa rozwoju współpracy (np. pogłębienia kooperacji 
przy produkcji określonych dóbr czy świadczenia usług). Wynikało 
to prawdopodobnie również z tego, iż fi rmy niemieckie posiadały na-
dal szereg przewag konkurencyjnych związanych z poziomem inno-
wacyjności oraz większą efektywnością procesów produkcji. Można 
przy tym zauważyć, iż, w opinii przedsiębiorców istotnym źródłem 
potencjalnej współpracy gospodarczej jest zasadnicza odmienność 
przewag konkurencyjnych na pograniczu. Ponadto opisany wcze-
śniej niewielki zakres realnych powiązań gospodarczych powoduje, 
iż większość wskazanych przez respondentów relacji ma charakter 
raczej potencjalny niż realny.

Badanie wykazało, iż dominujący charakter relacji zależał przede 
wszystkim od zasięgu działalności, w mniejszym stopniu od wiel-
kości podmiotów gospodarczych [ryc. 54]. Najczęściej postrzeganie 
fi rm z drugiej strony granicy jako konkurentów obserwowane było 
w grupie jednostek o zasięgu lokalnym. Wraz ze wzrostem zasięgu 
działalności wzrastał również udział relacji współpracy. Wydaje się 
to naturalne, ponieważ to jednostki lokalne w największym stopniu 
wzajemnie konkurują o lokalne zasoby, jak również na lokalnych 
rynkach zbytu. Wielkość fi rmy miała w tym kontekście drugorzędne 
znaczenie. Nasilanie się procesów globalizacji oraz włączanie gospo-
darki pogranicza w obieg europejskich czy ogólnoświatowych po-
wiązań ekonomicznych powinno skutkować wzrostem wzajemnego 
postrzegania fi rm w kontekście partnerstwa. Jednocześnie jednak nie 
należy zapominać o tym, iż jednostki o zasięgu lokalnym i regional-
nym prowadzonej działalności gospodarczej odgrywają bardzo dużą 
rolę w strukturze fi rm (w tym przede wszystkim po stronie polskiej). 
Stąd naturalne w odniesieniu do tej grupy jednostek utrzymywanie 
się relacji konkurencji będzie rzutowało na ogólną skłonność do 
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współpracy w przyszłości. Uwagę zwraca również fakt, iż generalnie 
większy udział wskazań relacji partnerstwa w populacji fi rm niemiec-
kich dotyczył wszystkich wydzielonych grup według zasięgu dzia-
łalności. Oznacza to, iż większa skłonność do wchodzenia w relacje 
współpracy fi rm niemieckich nie wynikała z odmienności struktur 
badanych fi rm, lecz miała charakter powszechny.

Wzajemne postrzeganie jako partnerów lub konkurentów w bez-
pośredni sposób przekładało się na skłonność do wchodzenia w re-
lacje o charakterze transgranicznym. Jednostki współpracujące ze 
sobą praktycznie zawsze (97%) postrzegały siebie jako partnerów. 
Co więcej, przeważały w grupie wskazań wzajemnych relacji jako 
„zdecydowani partnerzy”. Wybór dominującego charakteru relacji 
pozwala więc określić skalę potencjalnych relacji współpracy oraz 
relacji konkurencji.

Rycina 54.  Dominujący charakter relacji a zasięg działalności pod-
miotów gospodarczych pogranicza polsko-niemieckiego 
w 2011 r. (%)
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Źródło: opracowanie własne.
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7.3. Podsumowanie

Badana populacja fi rm była w miarę podobna ze względu na wiel-
kość, dominujący przedmiot działalności, obroty z jednostkami po 
drugiej stornie granicy, sektor własności, kraj pochodzenia kapitału 
zakładowego. Najważniejszym czynnikiem różnicującym jednostki 
polskie od niemieckich był zasięg działania (znacznie bardziej ogra-
niczony w przypadku podmiotów polskich). Niosło to za sobą sze-
reg konsekwencji w możliwościach eksternalizacji działalności oraz 
kształtowania się relacji współpracy oraz konkurencji.

Wśród analizowanych kategorii odpowiedzi największe różnice 
dotyczyły planów ekspansji na obszar położony po drugiej strony 
granicy. W grupie fi rm niemieckich zamierzenia te były powszechne, 
w grupie fi rm polskich – marginalne. Nie były przy tym limitowane 
barierami zewnętrznymi (np. infrastruktura), lecz wynikały z uwa-
runkowań wewnętrznych (brak potrzeby eksternalizacji).

Badanie wykazało, iż asymetria poziomu rozwoju ekonomiczne-
go na pograniczu przekładała się na asymetrię zachowań podmiotów 
gospodarczych w zakresie realizowanej i planowanej działalności 
inwestycyjnej po drugiej stronie granicy. Konsekwencją opisanych 
zachowań podmiotów gospodarczych oraz różnej siły oddziaływania 
barier po polskiej oraz niemieckiej pogranicza będzie przy tym praw-
dopodobnie dalszy wzrost tych zróżnicowań w przyszłości.

Analizowane zachowania podmiotów gospodarczych cechowały 
się z reguły asymetrycznością. Przy tym w odniesieniu do zjawiska 
eksternalizacji działalności, w tym realizacji inwestycji po drugiej 
stronie granicy, obserwowana była zdecydowanie większa aktywność 
fi rm niemieckich. Z kolei polskie fi rmy znacznie częściej wchodziły 
w relacje współpracy.

W kształtowaniu relacji transgranicznych można zaobserwować 
efekt „tunelu”, polegający na tworzeniu relacji przede wszystkim 
w układzie polskie pogranicze – obszary Niemiec Zachodnich oraz 
niemieckie pogranicze – polskie obszary metropolitalne. Znacze-
nie samego obszaru pogranicza jest w tym kontekście relatywnie 
mniejsze.
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Dominującym typem relacji w odniesieniu do podmiotów gospo-
darczych na pograniczu polsko-niemieckim była współpraca. Nie 
potwierdziła się więc hipoteza wskazująca na to, iż w płaszczyź-
nie gospodarczej wzajemne relacje kształtują się przede wszystkim 
w kontekście konkurencji. Badanie nie potwierdziło również hipo-
tezy, iż jednostki strony polskiej w większym stopniu postrzegają 
partnerów niemieckich w kontekście współpracy, natomiast jednostki 
strony niemieckiej przede wszystkim w kontekście konkurencji. Co 
zaskakujące, to fi rmy niemieckie częściej wskazywały na współpracę, 
rzadziej natomiast odczuwały presję konkurencyjną strony polskiej.

W oparciu o obserwowana skalę realnych powiązań transgranicz-
nych można stwierdzić, iż generalnie w odniesieniu do praktycznie 
wszystkich analizowanych kategorii (np. eksternalizacja działalno-
ści, inwestycje, znaczenie relacji współpracy, presji konkurencyjnej, 
wielkość obrotów) była ona niska. Wskazuje to, iż zdecydowana 
większość fi rm prowadziła działalność gospodarczą pomijającą w za-
sadzie kontekst pogranicza lub nie przywiązywała do niego istotnego 
znaczenia. Wydaje się, że głównym powodem takiego stanu rzeczy 
była niewielka rola obszarów pogranicza zarówno w gospodarce 
Niemiec, jak i (przynajmniej częściowo) Polski. Wskazuje to, iż 
peryferyjność terenów pogranicza może być jednocześnie źródłem 
problemów rozwoju relacji transgranicznych. Można się przy tym 
zastanowić, czy warunkiem intensyfi kacji wzajemnych powiązań nie 
jest w pierwszej kolejności przezwyciężenie peryferyjności. W takim 
wypadku opisywane powiązania gospodarcze o charakterze „tunelu” 
stanowiłyby naturalny, przejściowy etap budowy relacji transgranicz-
nych [ryc. 55]. Zgodnie z nim w początkowym etapie zasadne byłoby 
wspieranie przede wszystkich działań związanych z przełamywaniem 
peryferyjności ekonomicznej. Dopiero w wyniku zdynamizowania 
procesów wzrostu i rozwoju gospodarczego można zbudować silne 
i trwałe relacje transgraniczne. Problemem pozostaje w tym wypadku 
fakt, że osiągnięcie tego etapu tylko umożliwia, ale z pewnością nie 
gwarantuje intensyfi kacji wzajemnych powiązań. Wydaje się, iż bar-
dzo duże znaczenie będzie odgrywać w tym wypadku ukształtowany, 
dominujący charakter relacji transgranicznych. W przypadku, gdy 
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będzie on związany ze współpracą, umożliwi to budowanie spójnego 
regionu transgranicznego. Natomiast wzrost relacji konkurencji może 
ten proces zahamować. Skuteczność integracji ekonomicznej zależeć 
będzie przy tym przede wszystkim również od tego, na ile relacje 
o charakterze deklaratywnym będą się przekładać na rzeczywiste za-
chowania fi rm. Dotychczasowe obserwacje wskazują bowiem, iż nie 
zawsze ma to miejsce.

Rycina 55.  Ewolucja rozwoju relacji transgranicznych pograniczy 
o niskim poziomie rozwoju
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Źródło: opracowanie własne.
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współpracy transgranicznej

8.1. Metodologia badania

Bardzo ważną okolicznością wpływającą na relacje transgra-
niczne są zmiany funkcji granicy. Na granicach zewnętrznych UE 
zasadnicze zmiany uwarunkowań współpracy i konkurencji (przede 
wszystkim o charakterze formalnoprawnym) następowały w momen-
cie akcesji nowych państw do Wspólnot Europejskich. Powodowały 
one przekształcenia w obrębie obserwowanych struktur współpracy 
oraz tworzenie nowych jakościowo powiązań między aktorami funk-
cjonującymi dotychczas na pograniczu. Z uwagi na datę akcesji Pol-
ski do UE oraz wysoki poziom intensywności współpracy granica 
polsko-niemiecka stanowi dobry przykład do analizy tego zjawiska. 
W szczególności dotyczy to zagadnienia współpracy terytorialnej re-
alizowanej w ramach polityki strukturalnej UE.

W dotychczas prowadzonych badaniach naukowych poświęco-
nych wspó łpracy terytorialnej można obserwować dominację ana-
liz uwarunkowań jej kształtowania, opisu układu instytucjonalnego 
oraz ogólnej oceny realizowanych działań [por. Dołzbłasz i Raczyk 
2010a]. W relatywnie niewielkim stopniu podejmowano natomiast 
problematykę analizy realnych efektów relacji współpracy oraz 
zakresu powiązań pomiędzy jej aktorami, głównie ze względu na 
trudności w dostępie do odpowiedniego materiału empirycznego. 
Kształtowanie się powiązań pomiędzy partnerami wydaje się bardzo 
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istotnym elementem rozwoju relacji współpracy transgranicznej, 
w tym zwłaszcza w kontekście powiązań sieciowych [por. Strihan 
2008]. Może bowiem określać m.in. zakres tematyczny, trwałość 
i efektywność współpracy. W konsekwencji może więc przesądzać 
o przyszłych kierunkach rozwoju powiązań transgranicznych. Pozna-
nie powyższych prawidłowości powinno mieć istotne znaczenie dla 
doboru określonych instrumentów polityki regionalnej ukierunkowa-
nej na współpracę terytorialną.

Celem badania była analiza powiązań między aktorami współ-
pracy transgranicznej realizowanej w ramach Programu Inicjatywy 
Wspólnotowej Interreg III A 2004-2006 na pograniczu polsko-nie-
mieckim, w tym w szczególności:

– analiza zakresu tematycznego współpracy,
– identyfi kacja układu instytucjonalnego współpracy po obu 

stronach granicy (struktury aktorów według ich typu),
– analiza siły powiązań pomiędzy partnerami,
– analiza struktur przestrzennych istniejącej sieci powiązań,
– analiza wzajemnych relacji między analizowanymi cechami.

W pracy dokonano również próby odpowiedzi na pytania, czy 
i w jakim zakresie:

– relacje współpracy pomiędzy aktorami są zasadniczo tego sa-
mego typu,

– siła relacji wykazuje związek z rodzajem badanych aktorów,
– siła relacji zależy od podobieństwa kooperujących aktorów.

Badanie przeprowadzono w odniesieniu do projektów realizo-
wanych w ramach programów współpracy Interreg III A. Wynikało 
to z dostępności stosownych danych statystycznych. Należy mieć 
świadomość, iż projekty te stanowią tylko element współpracy o cha-
rakterze instytucjonalnym, pomijają również całą współpracę poza-
instytucjonalną, jak również o nieformalnym charakterze. Stanowią 
jednakże istotny jej składnik, stwarzający ogólne ramy dla całości 
relacji współpracy i odzwierciedlający ich realny (a nie deklaratyw-
ny) wymiar.
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W badaniu wykorzystano dane dotyczące realizowanych pro-
jektów w ramach programów Inicjatywy Wspólnotowej Interreg 
III A na granicy polsko-niemieckiej w okresie programowania 
2004-2006, pozyskane z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, we-
dług stanu na koniec lutego 2009 r. Ze względu na brak dostępu do 
źródeł niemieckich analizą objęto tylko projekty polskie. Uwzględ-
niono przy tym tylko te przedsięwzięcia, które zostały zatwierdzo-
ne i rzeczywiście zrealizowane, bez wniosków rezerwowych oraz 
projektów zatwierdzonych, lecz wycofanych z różnych względów 
przez benefi cjentów. Ponadto pominięto te projekty, dla których 
pozyskanie informacji o powiązaniach z partnerem zagranicznym 
okazało się niemożliwe ze względu na brak dostępu do stosownych 
źródeł (z reguły przy tym w wyniku ich niekompletności). Podstawą 
badania były charakterystyki projektów przeprowadzone przez po-
szczególne instytucje wdrażające program Interreg III A w ramach 
procedury naboru i oceny wniosków. Dokonana analiza oparta była 
przede wszystkim na dokumentacji wniosków projektowych. Pomi-
nięto w niej również projekty priorytetu Pomocy Technicznej słu-
żące zarządzaniu i ewaluacji programu, ponieważ nie stanowią one 
realnego wymiaru relacji współpracy (służą głównie wsparciu ukła-
du instytucjonalnego). Łącznie z 300 projektów zatwierdzonych do 
realizacji po stronie polskiej w badaniu uwzględniono 184 i stano-
wiły one zdecydowaną większość kwalifi kujących się do analizy 
przedsięwzięć.

Ze względu na przyjęte założenia obszar badania był tożsamy 
z obszarem wsparcia programów współpracy transgranicznej:

– Polska (województwo zachodniopomorskie)-Meklemburgia-
-Pomorze Przednie/Brandenburgia,

– Polska (województwo lubuskie)-Brandenburgia,
– Polska (województwo dolnośląskie)-Wolny Kraj Związkowy 

Saksonia.

Obejmował on jednostki poziomu NUTS 3 przylegające do grani-
cy państwowej oraz (w wyjątkowych sytuacjach) jednostki sąsiadu-
jące z nimi. Były to (według podziału terytorialnego obowiązującego 
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w okresie programowania 2004-2006) podregiony: jeleniogórsko-
-wałbrzyski, zielonogórski, gorzowski, szczeciński, koszaliński.

Należy podkreślić, iż ze względu na przyjęte rozwiązania formalne 
cały obszar pogranicza polsko-niemieckiego objęty był praktycznie 
tożsamym systemem organizacyjno-instytucjonalnym współpracy 
przygranicznej. Powoduje to, iż uwarunkowania wynikające z przy-
jętych rozwiązań systemowych nie różnicowały zakresu współpracy, 
co umożliwia całościowe badanie obszaru pogranicza.

Podstawą wydzielania struktury realizowanych przedsięwzięć 
była klasyfi kacja kategorii interwencji stosowana przez Komisję 
Europejską na potrzeby monitoringu i kontroli projektów [rozporzą-
dzenie Komisji (WE) nr 438/2001]. Natomiast do analizy struktury 
benefi cjentów zastosowano typologię benefi cjentów funduszy struk-
turalnych UE [por. zał. 1, zał. 2]. Oparto ją o wykaz benefi cjentów 
wszystkich programów operacyjnych realizowanych w Polsce. Ze 
względu na dużą liczbę typów benefi cjentów niektóre kategorie zo-
stały połączone i analizowane łącznie. Uczyniono tak w stosunku do 
tych typów, które miały podobny charakter oraz miały niewielkie 
znaczenie w analizowanych programach.

8.2. Charakterystyka powiązań 
transgranicznych

Przeprowadzona analiza obejmowała badanie relacji współpracy 
polskich aktorów i wskazanych przez nich niemieckich partnerów. 
W większości wypadków polscy aktorzy posiadali tylko jednego 
partnera po stronie niemieckiej (95%). Powyżej jednego partnera 
wskazano tylko w niespełna 4%, a brak partnera w 1% przypadków. 
Należy przy tym uwzględnić fakt, iż tworzenie powiązań odbywało 
się w oparciu o dwa zasadnicze sposoby postępowania:

– wyszukanie nowego partnera na potrzeby realizacji projektu 
w ramach Interreg III A,

– wykorzystanie wcześniej nawiązanych relacji partnerskich na 
potrzeby realizacji projektu w ramach Interreg III A.
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W pierwszym wypadku uczestnictwo w programie Inicjatywy 
Wspólnotowej generowało tworzenie nowych powiązań transgranicz-
nych. Z tego punktu widzenia instrument ten mógł stanowić ważny ele-
ment rozwoju współpracy w jej inicjalnym etapie. Jednocześnie jednak 
wiązało się z tym zagrożenie, iż zakończenie realizacji projektu ozna-
czać może zakończenie współpracy między aktorami (przede wszyst-
kim w sytuacji traktowania współpracy nie jako celu, ale jako środka 
służącego pozyskaniu dodatkowych funduszy ze źródeł UE) [por. Hall 
2008]. Podejście takie reprezentowała znaczna część benefi cjentów pro-
gramów pomocowych oraz instytucji zajmujących się ich wdrażaniem, 
czego efektem była chociażby treść debaty publicznej poświęconej po-
lityce regionalnej w Polsce, koncentrująca się raczej na problematyce 
absorpcji środków fi nansowych, a nie na realizacji zakładanych celów. 
Zagrożenie tymczasowością istniejących powiązań było tym większe, 
im słabsze relacje istniały pomiędzy współpracującymi partnerami.

W drugim wypadku program Interreg III A sprzyjał przede wszyst-
kim pogłębianiu istniejącej już współpracy i stanowił jedną z wielu 
przesłanek wspólnych działań oraz potencjalne źródło ich fi nanso-
wania. Mógł więc przyczyniać się do wzmacniania siły i trwałości 
wzajemnych relacji.

W odniesieniu do pogranicza polsko-niemieckiego zebrany ma-
teriał empiryczny nie pozwalał na jednoznaczne określenie, który 
z wyżej wymienionych sposobów nawiązywania powiązań domi-
nował. Problem ten wymagałby podjęcia osobnych, szeroko zakro-
jonych badań określających rzeczywiste, indywidualne przesłanki 
nawiązania współpracy oraz ewolucji zachowań partnerów w czasie 
(przede wszystkim w zakresie wzrostu lub spadku siły wzajemnych 
relacji) w zależności od zmieniających się uwarunkowań35. Nieza-
leżnie jednak od intencji partnerów zakres oddziaływania transgra-
nicznego przedsięwzięć realizowanych przez partnerów z obu stron 
granicy, podlegający analizie w niniejszym opracowaniu, umożliwia 
wskazanie siły wzajemnych powiązań.

35 Badania z tego zakresu są realizowane m.in. w ramach projektu badawczego 
dotyczącego trwałości partnerstw we współpracy transgranicznej (autorzy projektu: 
K. Szmigiel, W. Dziemianowicz, S. Dołzbłasz).
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Cechą charakterystyczną badanej populacji partnerów po obu 
stronach granicy polsko-niemieckiej było ich ogólne podobieństwo 
ze względu na strukturę prawno-instytucjonalną36 [ryc. 56]. Istotne 
różnice dotyczyły znacznie większego udziału organizacji pozarzą-
dowych i instytucji otoczenia biznesu wśród niemieckich aktorów 
oraz jednostek samorządu terytorialnego poziomu lokalnego wśród 
aktorów polskich. Układ instytucjonalny po stronie polskiej charak-
teryzował się przy tym znacznie większą koncentracją. Wpływało to 
w istotny sposób na charakter podejmowanej współpracy.

Rycina 56.  Struktura rodzajowa aktorów współpracy w ramach pro-
gramów Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A 2004-
2006 na pograniczu polsko-niemieckim (%)
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Źródło: opracowanie własne.

Istotnym problemem z punktu widzenia celów pracy było spraw-
dzenie, czy aktorzy realizujący poszczególne projekty byli tego sa-

36 Podstawą typologii aktorów były akty prawne obowiązujące po stronie pol-
skiej [por. zał. 2].
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mego typu. Badanie wykazało, iż podobieństwo (lub jego brak) było 
zmienne i uzależnione od rodzaju polskiego benefi cjenta [tab. 17]. 
W odniesieniu do instytucji naukowych w ponad 70% przypadków 
ich niemiecki partner był również instytucją naukową. Ponadto bardzo 
wysoki poziom podobieństwa typów był charakterystyczny dla jedno-
stek samorządu terytorialnego. Natomiast w grupie instytucji kultury, 
organizacji pozarządowych i szkół, struktura niemieckich partnerów 
była bardziej zróżnicowana. Można przy tym zauważyć, iż relacje na-
wiązywane z partnerem tego samego typu wynikały często ze specy-
fi ki jego działalności (np. instytucje naukowe, parki narodowe) oraz 
uwarunkowań formalnych (jednostki samorządu terytorialnego).

Tabela 17.  Struktura typów niemieckich partnerów według polskich 
aktorów (%)
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Szkoły 57 43

Źródło: opracowanie własne.
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Brak podobieństw między typami podmiotów po obu stronach 
granicy może oznaczać, że wiele instytucji, głównie w obrębie sek-
tora prywatnego, szuka swojego miejsca i roli w polsko-niemieckim 
obszarze przygranicznym (w zakresie tematycznym działań oraz 
współpracujących podmiotów). Oznacza to, iż z punktu widzenia pro-
wadzenia polityki regionalnej promowanie określonego typu aktorów 
współpracy po jednej stronie granicy może mieć wpływ na strukturę 
typów aktorów po stronie drugiej. Tym samym może stanowić ważny 
element poszerzania lub utrwalenia istniejącego dotychczas układu 
instytucjonalnego przestrzeni współpracy. W konsekwencji w sytua-
cji braku podobieństwa ze względu na typ aktorów po obu stronach 
granicy może przybrać ona postać powiązań o charakterze sponta-
nicznym, czasami również krótkotrwałym. W takim wypadku spo-
iwem łączącym różne jednostki i instytucje jest głównie realizacja 
określonych, konkretnych działań (orientacja na zadania). Natomiast 
w sytuacji podobieństwa typów aktorów wzajemne relacje mogą 
ukształtować się w typ powiązań bardziej sformalizowanych, z regu-
ły także bardziej trwałych. Wówczas opierają się one najczęściej na 
podobieństwie celów oraz podobieństwie instytucji i wynikających 
z niego formalnoprawnych uwarunkowań współpracy (orientacja na 
instytucje). W każdym wypadku podobieństwo typów aktorów (lub 
jego brak) miało istotny wpływ na inne aspekty współpracy.

Dla oceny siły powiązań pomiędzy aktorami w pracy wykorzy-
stano informacje dotyczące zaangażowania partnerów w realizację 
poszczególnych projektów. Stanowiło ono istotny element oceny od-
działywania transgranicznego projektów (efekt transgraniczny). Po-
zwoliło to wyróżnić pięć poziomów współpracy:

1) brak partnera po drugiej stronie granicy;
2) wspólne przygotowanie projektu;
3) wspólna realizacja projektu;
4) wspólne przygotowanie i realizacja projektu;
5) wspólne przygotowanie, realizacja i fi nansowanie projektu.

Należy przy tym zauważyć, iż każdy z powyższych poziomów był 
wewnętrznie zróżnicowany, np. wspólne przygotowanie czasami po-
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legało na przekazaniu informacji dotyczących przedsięwzięcia i jego 
akceptacji przez partnera, czasami związane było z rzeczywistymi 
wspólnymi pracami przygotowywawczymi i projektowymi.

Badanie wykazało, iż typ polskiego benefi cjenta w znacznym 
stopniu związany był z siłą oddziaływania transgranicznego. Projekty 
realizowane przez szkoły, instytucje otoczenia biznesu, organizacje 
pozarządowe i instytucje naukowe wykazywały najwyższy poziom 
efektu transgranicznego rozumianego jako siła połączeń transgra-
nicznych. Najniższy natomiast był obserwowany w grupie jednostek 
samorządu terytorialnego.

Jednym z najbardziej zaskakujących wniosków wynikających 
z obserwacji związku między typami partnerów po obu stronach gra-
nicy a jakością współpracy transgranicznej jest fakt, iż brak podo-
bieństwa aktorów skutkował relatywnym zwiększeniem jej jakości 
[ryc. 57]. Miało to swoje odzwierciedlenie w dużym udziale pro-
jektów wspólnie przygotowanych i zrealizowanych. Wydaje się, iż 
współpraca partnerów różnych typów przekładała się na zwiększe-
nie oddziaływania transgranicznego przede wszystkim dzięki temu, 
iż między takimi partnerami tylko silne wzajemne relacje mogły 
taką współpracę w ogóle wykreować. Istotną rolę odgrywać w tym 
wypadku może więc bariera związana z inicjowaniem współpracy 
(większa w wypadku niezgodności typów instytucji po obu stronach 
granicy, mniejsza w układach podobnego typu). Zgodność typów 
miała prawdopodobnie swoje odzwierciedlenie w bardziej trwałym 
charakterze wzajemnych relacji, większym prawdopodobieństwie 
ich sformalizowania. W związku z tym również zwiększała możli-
wość wystąpienia rozdźwięku między deklarowanym i realnym po-
ziomem współpracy, co przekładało się na jej relatywnie mniejszą 
siłę. Z punktu widzenia prowadzonej polityki regionalnej oraz zacho-
dzących na pograniczu procesów integracyjnych należałoby dążyć 
do pogodzenia wzrostu efektywności realizowanej współpracy oraz 
trwałości jej struktur (w tym również instytucjonalnych). W tym kon-
tekście trwałe, sformalizowane powiązania pomiędzy partnerami po-
winny stanowić szkielet ułatwiający nawiązywanie relacji o bardziej 
indywidualnym charakterze. Innymi słowy, należałoby więc dążyć 
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do tego, żeby struktury trwałe wzmacniały i inicjowały powstawanie 
struktur „spontanicznych”.

Rycina 57.  Kategorie efektu transgranicznego projektów realizowa-
nych w ramach Interreg III A 2004-2006 na pograniczu 
polsko-niemieckim według podobieństwa lub braku po-
dobieństwa partnerów (%)
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Źródło: opracowanie własne.

Oczywiście nie można wykluczyć, iż obserwowane zależności 
obejmują tylko określony, początkowy etap kształtowania się wspól-
nego regionu transgranicznego i w przyszłości podobieństwo partne-
rów będzie przekładało się na większą siłę wzajemnych relacji, niż 
to ma miejsce obecnie. Wymaga to stałego monitorowania procesów 
zachodzących na pograniczu.

Biorąc pod uwagę kwestię podobieństwa aktorów, zbadano rów-
nież, czy w istotny sposób różnicuje ono wydzielone typów pro-
jektów [ryc. 58]. Typy projektów ze względu na zakres tematyczny 
wydzielono na postawie klasyfi kacji kategorii interwencji funduszy 
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strukturalnych, stosowanych do monitoringu i ewaluacji m.in. pro-
gramu Interreg III A [por. rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2001]. 
W większości wypadków podobieństwo między partnerami nie od-
grywały znaczącej roli. Wyjątkiem były projekty z zakresu wspie-
rania przedsiębiorczości, zasobów ludzkich i infrastruktury ochrony 
środowiska. Wskazuje to, iż generalnie projekty miękkie były zdomi-
nowane przez współpracę pomiędzy różnymi typami aktorów. Wy-
nika to z faktu, że układ instytucjonalny zajmujący się tą problema-
tyką jest bardzo zróżnicowany, m.in. ze względu na przynależność 
do sektorów gospodarki (np. publiczne i prywatne), różne formy or-
ganizacyjne (jednostki sektora pozarządowego, instytucje publiczne, 
instytucje komercyjne) czy wielkość. Z kolei projekty infrastruktu-
ralne w większym stopniu wymagają podobieństwa aktorów, warun-
kowanego rozwiązaniami instytucjonalnymi w zakresie infrastruktu-
ry podstawowej (np. gminy w zakresie kanalizacji). Są też domeną 
mocno ograniczonej liczby jednostek, głównie sektora publicznego.

Oprócz czynnika rodzajów aktorów siła powiązań istniejących na 
obszarze pogranicza polsko-niemieckiego wynikała także z często-
ści występowania poszczególnych aktorów. W pracy populację pol-
skich aktorów podzielono na dwie grupy: projekty realizowane przez 
wiele podmiotów oraz projekty z jednym partnerem. Badaną grupę 
182 polskich projektów realizowało 137 aktorów, a 2 2% z nich brało 
udział w więcej niż jednym wspólnym przedsięwzięciu. Jednocześnie 
współpracowali oni ze 132 partnerami niemieckimi (6% projektów 
nie posiadało partnera niemieckiego, a 19% niemieckich partnerów 
brało udział w większej liczbie przedsięwzięć). Zgodnie z przewidy-
waniami projekty realizowane przez aktorów zaangażowanych także 
w inne przedsięwzięcia posiadały znacznie większy efekt transgra-
niczny. Wskazuje to na specjalizację części układu instytucjonalnego 
we wspólnych projektach transgranicznych, czemu towarzyszy więk-
sza efektywność podejmowanych działań (oraz również większa siła 
transgranicznych relacji). Jednostki te mogą się stać w przyszłości 
zasadniczymi węzłami sieciowych powiązań polsko-niemieckiego 
regionu transgranicznego. Jednocześnie jednak należy zauważyć, iż 
ich udział we współpracy jest jak na razie relatywnie mały.
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Rycina 58.  Projekty realizowane w ramach programów Inicjaty-
wy Wspólnotowej Interreg III A na pograniczu polsko-
-niemieckim według typów oraz podobieństwa aktorów (%)
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Źródło: opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę przestrzenne struktury relacji współpracy w ob-
szarze pogranicza po stronie polskiej, można zaobserwować obszary 
koncentracji aktorów w największych miastach i ich otoczeniu – Je-
leniej Górze, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie 
[ryc. 59]. Po stronie niemieckiej nie występowała tak wyraźna kon-
centracja partnerów. Można również zaobserwować, iż z reguły pol-
scy aktorzy położeni blisko granicy posiadali partnerów po stronie 
niemieckiej również w jej pobliżu. W przypadku aktorów położonych 
daleko od granicy czynnik odległości nie odgrywał istotnej roli. Co 
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więcej, w niektórych wypadkach posiadali oni partnerów poza obsza-
rem wsparcia programu Interreg III A. Dostępny materiał empiryczny 
nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, iż odległość między akto-
rami wpływała na siłę powiązań pomiędzy nimi. Wydaje się więc, iż 
takiego związku jak dotychczas nie obserwowano. Określenie wza-
jemnych relacji w ramach sieci powiązań między aktorami wymaga 
dalszych pogłębionych badań z uwzględnieniem typu poszczegól-
nych aktorów i zakresu tematycznego ich współpracy. Trudno prze-
sądzić bowiem w chwili obecnej, na ile utworzona sieć współpracy 
ma charakter trwały, a na ile związana jest tylko z badanym okresem 
programowania 2004-2006.

Rycina 59.  Przestrzenne rozmieszczenie partnerów współpracują-
cych w ramach projektów Inicjatywy Wspólnotowej In-
terreg III A 2004-2006 na pograniczu polsko-niemieckim
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Źródło: opracowanie własne.
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8.3. Podsumowanie

Przeprowadzona analiza wykazała podobieństwo układu insty-
tucjonalnego współpracujących aktorów oraz relatywnie niską siłę 
wzajemnych powiązań. Jakkolwiek struktura układu instytucjonal-
nego po obu stronach granicy jest podobna, tym niemniej tworzenie 
się powiązań między aktorami nie jest warunkowane jedynie podo-
bieństwem ich typów. W przypadku prawie 40% jednostek pary były 
tworzone przez aktorów różnego typu. Nie potwierdziło się więc 
przypuszczenie, iż zasadniczym czynnikiem tworzenia powiązań jest 
podobieństwo aktorów. Czynnik ten może ułatwiać nawiązywanie 
współpracy, ale z pewnością jej nie determinuje.

Badanie potwierdziło natomiast, iż siła powiązań jest zróżnico-
wana w zależności od typu aktora. Należy przy tym podkreślić, iż 
instytucje „władzy” (m.in. jednostki samorządu terytorialnego, jed-
nostki administracji centralnej) charakteryzują się relatywnie niższą 
siłą powiązań (mierzoną efektem transgranicznym realizowanych 
przedsięwzięć) z partnerami po drugiej stronie granicy. Wynika to 
prawdopodobnie ze zbyt dużego sformalizowania i zbiurokratyzowa-
nia wspólnie prowadzonych działań. Najsilniejsze powiązania cecho-
wały aktorów z grupy NGO, jednostek otoczenia biznesu oraz insty-
tucji naukowych. Były one jednak stosunkowo słabo reprezentowane 
w strukturze benefi cjentów.

Jakkolwiek podobieństwo typów aktorów w znacznym stopniu 
powinno ułatwiać nawiązywanie silnych transgranicznych relacji 
współpracy, to jednak paradoksalnie brak podobieństwa wiązał się 
z relatywnym zwiększaniem jakości współpracy. Czynnik ten okre-
ślał bowiem charakter i sposób podejmowanej współpracy (orientacja 
na działania w przeciwieństwie do orientacji na instytucje). W konse-
kwencji trwałe, sformalizowane powiązania pomiędzy aktorami tego 
samego typu powinny stanowić szkielet ułatwiający nawiązywanie 
silniejszych relacji o bardziej indywidualnym charakterze (między 
aktorami różnych typów). Potwierdza to zasadność potrzeby zwięk-
szania zarówno liczby, jak i typów aktorów biorących udział we 
współpracy transgranicznej.



297
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Różnorodność aktorów przekładała się na poszerzenie spektrum 
realizowanych działań. Aktorzy różnego typu po obu stronach gra-
nicy z reguły podejmowali przedsięwzięcia spoza głównego nurtu 
współpracy (np. projekty miękkie). Stąd z punktu widzenia dążenia 
do poszerzania zakresu współpracy konieczne wydaje się zaanga-
żowanie jak największej liczby różnorodnych aktorów. Sprzyjać to 
będzie aktywizacji społeczności lokalnych i powstawaniu inicjatyw 
oddolnych (uspołecznienie współpracy). Tym samym przeciwdzia-
łać będzie ograniczaniu współpracy jedynie do działań „odgór-
nych”, które ze względu na specyfi kę współpracy transgranicznej 
mogą być rozumiane jako realizowane przez władze regionalne 
i lokalne37.

Biorąc pod uwagę zróżnicowanie aktywności aktorów, należy za-
uważyć, iż jesteśmy świadkami kształtowania się grupy benefi cjen-
tów specjalizujących się w realizacji projektów współpracy, z reguły 
o największym efekcie transgranicznym. Jednostki te mogą w przy-
szłości stanowić węzły tworzącej się sieci powiązań w obszarze 
pogranicza.

Wydaje się, iż z punktu widzenia polityki współpracy jednym 
z najważniejszych jej zadań powinno być kreowanie nowych aktorów 
w dwóch zasadniczych aspektach:

– działań na rzecz różnorodności aktorów ze względu na ich typ 
i zakres tematyczny funkcjonowania,

– działań na rzecz aktywizacji aktorów w obszarach do tej pory 
słabo zaangażowanych we współpracę (zwłaszcza terenach 
wiejskich).

Nadmierna koncentracja zarówno tematyczna, instytucjonalna, 
jak i przestrzenna wydaje się być niekorzystna z punktu widzenia 
kształtowania spójnego regionu transgranicznego.

37 Należy przy tym pamiętać o różnicach między funkcjonowaniem gmin 
w Polsce i w krajach związkowych obszaru pogranicza Niemiec.
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Badanie wykazało, iż typ aktora, siła wzajemnych relacji współ-
pracy oraz zakres tematyczny wspólnie realizowanych przedsięwzięć 
były ze sobą powiązane. W konsekwencji to układ instytucjonalny 
może determinować kierunek rozwoju sieci współpracy na pograni-
czu polsko-niemieckim, niezależnie od stosowanych celów i instru-
mentów polityki regionalnej.
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Przeprowadzona w pracy analiza dotyczyła czterech wybranych, 
najważniejszych zdaniem autorów, wymiarów kształtowania się re-
lacji na obszarze pogranicza. W tym też układzie przedstawiono naj-
ważniejsze wnioski.

Badanie pokazało, iż w kontekście koncepcji rdzenia-peryferii 
Friedmana w odniesieniu do obszarów przygranicza Niemiec pery-
feryjność położenia pokrywa się z peryferyjnością w sensie ekono-
micznym (za wyjątkiem Berlina). Z kolei pozycja konkurencyjna 
regionów przygranicznych Polski na tle kraju jest bardzo zróżni-
cowana. Dotyczy to zarówno przestrzennych struktur ogólnego 
poziomu konkurencyjności, jak i poszczególnych jej komponen-
tów. Z całą pewnością jednak peryferyjność położenia nie pokry-
wa się z peryferyjnością ekonomiczną. Sytuacja taka może rzuto-
wać na rozwój współpracy przygranicznej, ponieważ naturalnym 
przedmiotem zainteresowania zarówno polskiej, jak i niemieckiej 
części pogranicza będzie dążenie do intensyfi kacji współpracy 
z regionami rdzeniowymi (Niemiec oraz Polski), a nie współpracy 
wzajemnej.

Struktura przestrzenna konkurencyjności powiatów pogranicza 
polsko-niemieckiego była wynikiem wpływu poszczególnych czyn-
ników: potencjału ludnościowego, poziomu przedsiębiorczości, rynku 
pracy, poziomu życia oraz bazy turystycznej. Przy czym odmienne 
było znaczenie każdego z nich dla strony polskiej i niemieckiej. W la-
tach 2002 oraz 2008 widoczne były także niewielkie zmiany ich zna-



300

9. Wnioski

czenia (szczególnie w polskiej części pogranicza). Cechy charakterys-
tyczne badanych struktur przestrzennych obszaru pogranicza to m.in.:

– stabilność znaczenia poziomu życia mieszkańców jako naj-
ważniejszego z czynników konkurencyjności po obu stronach 
granicy,

– utrzymanie potencjału ludnościowego jako drugiego w kolej-
ności czynnika konkurencyjności w powiatach niemieckich, 
przy czym z silnej bariery rozwoju (w 2002 r.) stał się on jedną 
z podstawowych determinant rozwoju w 2008 r.,

– wzrost znaczenia czynnika przedsiębiorczości (drugi w kolej-
ności) w polskiej części pogranicza,

– spadek znaczenia czynnika rynku pracy w pozycji konkuren-
cyjnej po polskiej stronie,

– większe znaczenie czynnika bazy turystycznej w powiatach 
polskich niż niemieckich, co wynikało z większych zapóźnień 
w zakresie zagospodarowania turystycznego w Polsce.

Biorąc pod uwagę wszystkie przyjęte w analizie sfery konku-
rencyjności, należy stwierdzić, że na poziomie lokalnym przewaga 
konkurencyjna zdecydowanie leży po stronie niemieckiej. Jednak 
w świetle analizy charakterystyk rozkładów statystycznych poszcze-
gólnych wskaźników dla części polskiej i niemieckiej pogranicza 
można zauważyć, iż różnice te nie mają charakteru przepaści cywili-
zacyjnej. Istnieją dziedziny, w których niewielką przewagę posiadają 
powiaty polskie (np. potencjał ludnościowy) bądź gdzie sytuacja wy-
gląda podobnie (baza turystyki).

Obserwacja zmian w poziomie konkurencyjności układów lokal-
nych w relacji Polska-Niemcy pozwala na zaobserwowanie następu-
jących prawidłowości:

1) zwiększanie się dysproporcji rozwojowych w zakresie poten-
cjału ludnościowego, na niekorzyść obszarów niemieckich, 
w tym w szczególności północnej części pogranicza;

2) względną stabilność poziomu konkurencyjności pogranicza 
polskiego oraz niemieckiego pod względem sytuacji na rynku 
pracy;
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3) zmniejszanie się zróżnicowań w zakresie dochodów wła-
snych jednostek terytorialnych oraz nakładów inwestycyjnych 
w II sektorze, przy nadal istniejącej bardzo dużej skali dyspro-
porcji;

4) nieznaczne zmniejszanie się zróżnicowań w zakresie poziomu 
życia mieszkańców;

5) relatywnie podobną pozycję konkurencyjną w obrębie bazy tu-
rystycznej (przy niewielkiej przewadze strony niemieckiej).

Badanie samorządów lokalnych w zakresie rozwoju lokalnego 
i konkurencyjności terytorialnej w latach 2003 i 2011 wykazało:

– szereg zmian, przede wszystkim w zakresie: oceny roli po-
szczególnych barier rozwoju lokalnego (dotyczyło to jed-
nak tylko strony polskiej), oceny znaczenia poszczególnych 
przewag konkurencyjnych występujących po polskiej stronie 
w stosunku do niemieckiej części pogranicza, oceny perspek-
tyw rozwoju polskich gmin, wzrostu znaczenia turystyki, spad-
ku przewagi niemieckiej w odniesieniu do ośrodków kształ-
cenia i usług specjalistycznych, natomiast wzrostu znaczenia 
przemysłu high-tech,

– stabilność, m.in. w zakresie: istnienia stałego zestawu przewag 
konkurencyjnych (polskich w stosunku do strony niemieckiej 
i odwrotnie), przy jednoczesnej zmianie oceny ich wagi, czyn-
ników aktywizacji społeczno-gospodarczej na poziomie lo-
kalnym po stronie polskiej oraz niemieckiej, roli barier wśród 
samorządów niemieckich, działań proinwestycyjnych samo-
rządów niemieckich.

W odniesieniu do relacji współpracy i konkurencji między samo-
rządami polskimi i niemieckimi w latach 2003 i 2011 badanie po-
kazało wyraźny wzrost intensywności relacji współpracy. Podkreślić 
należy ponadto zauważalny rozwój relacji o bardziej zaawansowa-
nym charakterze, wymagającej silnej współpracy samorządów pol-
skich i niemieckich, a mającej na celu wspólne konkurowanie z jed-
nostkami spoza pogranicza polsko-niemieckiego (zarówno w opinii 
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polskich, jak i niemieckich respondentów). Stabilnością natomiast 
odznaczał się jedynie niski udział postaw o przewadze konkurencji. 
Należy to uznać za zjawisko pozytywne. Z jednej strony świadczy 
bowiem o braku narastania zjawiska konkurencji, z drugiej natomiast 
– w kontekście silnych relacji współpracy i postaw „mieszanych” 
współpracy i konkurencji – wskazuje na możliwość kształtowania 
wspólnego procesu rozwoju pogranicza polsko-niemieckiego w per-
spektywie długofalowej.

Na podstawie porównania wyników badania wśród samorządów 
lokalnych po obu stronach granicy można zauważyć:

– podobieństwa w zakresie: oceny głównych czynników akty-
wizacji społeczno-gospodarczej (np. położenie, jakość środo-
wiska przyrodniczego i walory turystyczne), głównych barier 
rozwoju, zasadniczych działań o charakterze proinwestycyj-
nym i promocyjnym, dużego znaczenia turystyki i rolnictwa 
ekologicznego w kształtowaniu szans rozwojowych, najważ-
niejszych efektów współpracy transgranicznej,

– występowanie szeregu różnic, m.in. w obrębie: oceny sytua-
cji społeczno-gospodarczej, niektórych czynników aktywiza-
cji społeczno-gospodarczej (znacznie większa rola czynników 
endogenicznych po stronie niemieckiej – m.in. rozwój przed-
siębiorczości, wykształcenie mieszkańców), niektórych barier 
rozwoju (po stronie niemieckiej szczególne znaczenie proble-
mów demografi cznych), istnienia i oceny roli poszczególnych 
dziedzin w kształtowaniu przewag konkurencyjnych i perspek-
tyw rozwoju (z wyjątkiem turystyki), silniej odczuwanej przez 
samorządy niemieckie presji konkurencyjnej.

Zasadnicze przyczyny zmian obserwowanych w latach 2003 
i 2011 wynikały w znacznej mierze z przystąpienia Polski do UE. 
Wywarło ono istotny wpływ na polskie i niemieckie samorządy ob-
szaru pogranicza zarówno co do ocen konkurencyjności terytorial-
nej i rozwoju lokalnego, jak i wzajemnych relacji współpracy. Wy-
daje się przy tym, iż efekty akcesji ujawniły się przede wszystkim 
w zakresie oceny szeroko pojętej współpracy transgranicznej (w tym 
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jej czynników, uwarunkowań i efektów) oraz oceny barier rozwo-
ju lokalnego. W głównej mierze związane było to z możliwością 
pozyskiwania funduszy unijnych i realizacji projektów w ramach 
programów funduszy strukturalnych oraz programów współpracy 
międzynarodowej.

Niewątpliwie występowanie podobieństw opinii jednostek tery-
torialnych w odniesieniu do czynników aktywizacji, działań promo-
cyjnych i proinwestycyjnych może ułatwiać wspólne działania samo-
rządów polskich i niemieckich, a podobieństwo zidentyfi kowanych 
barier umożliwia wspólne im przeciwdziałanie. Jednocześnie wydaje 
się, iż również na bazie różnic możliwe jest osiąganie obopólnych 
korzyści, poprzez działania o charakterze komplementarnym.

Wyraźnie widoczną płaszczyzną konkurencji na pograniczu pol-
sko-niemieckim jest sfera turystyki oraz rolnictwa, w tym szczegól-
nie produkcja zdrowej żywności. Nawet jednak w przypadku rozwo-
ju turystyki możliwa jest współpraca, oparta na rozwoju powiązań 
sieciowych i ukształtowanym spójnym i wspólnym produkcie tury-
stycznym. Wydaje się, iż byłaby ona najbardziej pożądana z punktu 
widzenia długofalowego rozwoju całego obszaru pogranicza.

Jakkolwiek badanie samorządów terytorialnych pokazało szereg 
zmian w zakresie rozwoju lokalnego i konkurencyjności, to jednak 
stwierdzone prawidłowości w znacznej mierze nie wynikały z ce-
lowych działań tych jednostek, lecz ze zmiennych okoliczności ze-
wnętrznych (np. integracja z UE i realizacja programów współpracy). 
W związku z tym trudno mówić o „nowej jakości” relacji współpracy 
i konkurencji na pograniczu polsko-niemieckim. Zachowania władz 
lokalnych mają raczej pasywny charakter, nie wynikają natomiast 
z systemowych, kompleksowych i długofalowych zmian polityki 
współpracy, konkurencji i rozwoju obszaru pogranicza.

Widoczne jest zróżnicowanie jednostek, szczególnie po polskiej 
stronie, w wymiarze ich relacji z sąsiadami po drugiej stronie grani-
cy. Charakteryzuje się ono dużym rozwarstwieniem polskich gmin 
w zakresie relacji z partnerami niemieckimi. Realny zasięg relacji 
transgranicznych jest w dużej mierze warunkowany czynnikiem od-
ległości od granicy i dotyczy w zasadzie pasa jednej-dwóch gmin (po 
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stronie polskiej). Wskazuje to, iż stwierdzony realny zasięg relacji 
transgranicznych powinien być uwzględniany w prowadzonych ba-
daniach naukowych (np. przy delimitacji obszaru pogranicza) oraz 
w realizowanej polityce współpracy transgranicznej. Pokazuje jedno-
cześnie, iż pomimo wieloletnich doświadczeń i działań dotyczących 
rozwoju obszaru pogranicza polsko-niemieckiego (delimitowanego 
najczęściej w oparciu o podregiony lub nawet województwa/kraje 
związkowe), rzeczywisty obszar istnienia powiązań transgranicznych 
jest mocno ograniczony.

W świetle uzyskanych wyników należy podkreślić szczególne, 
w opinii samorządów, znaczenie turystyki w rozwoju obu części po-
granicza, a także postrzeganie tej sfery jako dziedziny, w której po-
siadają przewagę konkurencyjną w stosunku do obszaru sąsiedniego. 
Stanowi to potencjalną płaszczyznę konkurencji, przede wszystkim 
w obszarach, gdzie stanowi ona istotny element gospodarki.

Badania podmiotów gospodarczych pokazały, iż najważniejszym 
czynnikiem różnicującym jednostki polskie od niemieckich był za-
sięg działania (znacznie bardziej ograniczony w przypadku podmio-
tów polskich). Niosło to ze sobą szereg konsekwencji w zakresie 
możliwości eksternalizacji działalności oraz kształtowania się relacji 
współpracy i konkurencji.

Asymetria poziomu rozwoju ekonomicznego na pograniczu prze-
kładała się na asymetrię zachowań podmiotów gospodarczych w za-
kresie realizowanej i planowanej działalności inwestycyjnej po drugiej 
stronie granicy. Przy tym w odniesieniu do zjawiska eksternalizacji 
działalności, w tym realizacji inwestycji po drugiej tronie granicy, ob-
serwowana była zdecydowanie większa aktywność fi rm niemieckich. 
Przy tym analiza barier w eksternalizacji działalności z punktu widze-
nia prowadzonej polityki rozwoju samorządów terytorialnych wska-
zuje, iż były one łatwiejsze do pokonania w obrębie fi rm niemieckich 
niż polskich, co tylko pogłębiało tę asymetrię.

Rzeczywisty poziom transgranicznej współpracy fi rm był rela-
tywnie niski. Nieznacznie częściej w relacje współpracy wchodziły 
fi rmy polskie. Zaobserwować można było przy tym efekt „tunelu”, 
polegający na tworzeniu relacji przede wszystkim w układzie polskie 



305

9. Wnioski

pogranicze – obszary Niemiec Zachodnich oraz niemieckie pograni-
cze – polskie obszary metropolitalne. Znaczenie samego obszaru po-
granicza było w tym kontekście mniejsze. Akcesja Polski nie spowo-
dowała wyraźnego wzrostu nawiązywanych relacji transgranicznych 
o trwałym charakterze. Prawdopodobnie wynikało to z faktu, iż pro-
cesy integracji ekonomicznej Polski i Niemiec poprzedzały w wielu 
aspektach formalną akcesję, toteż rok 2004 nie stanowił przełomu 
w rozwoju polsko-niemieckiej współpracy.

Obserwowana skala transgranicznych relacji współpracy oraz 
konkurencji fi rm była generalnie niska. Wskazuje to, iż zdecydowana 
większość podmiotów gospodarczych prowadziła działalność gospo-
darczą w zasadzie pomijającą kontekst pogranicza lub nie przywią-
zywała do niego istotnego znaczenia. Wydaje się, że głównym powo-
dem takiego stanu rzeczy była niewielka rola obszarów pogranicza 
zarówno w gospodarce Niemiec, jak i (przynajmniej częściowo) 
Polski. Wskazuje to, iż peryferyjność terenów pogranicza w sensie 
ekonomicznym może być jednocześnie źródłem problemów rozwoju 
relacji transgranicznych. W takim wypadku dopiero zdynamizowanie 
procesów wzrostu i rozwoju gospodarczego pozwoli zbudować silne 
i trwałe relacje transgraniczne.

Wzajemne postrzeganie jako partnerów lub konkurentów w bez-
pośredni sposób przekładało się na skłonność do wchodzenia w re-
lacje o charakterze transgranicznym. Jednostki współpracujące ze 
sobą praktycznie zawsze postrzegały siebie jako partnerów. Wybór 
dominującego charakteru relacji pozwala więc określić skalę poten-
cjalnych relacji współpracy oraz relacji konkurencji.

Badanie sieci powiązań pomiędzy aktorami realizującymi progra-
my współpracy przygranicznej pokazało, iż typ aktora, siła wzajem-
nych relacji współpracy oraz zakres tematyczny wspólnie realizo-
wanych przedsięwzięć były ze sobą powiązane. W konsekwencji to 
istniejący układ instytucjonalny może determinować kierunek ewolu-
cji rozwoju sieci współpracy na pograniczu polsko-niemieckim, nie-
zależnie od stosowanych celów i instrumentów polityki regionalnej.

Przeprowadzone badania pozwoliły na weryfi kację hipotez sfor-
mułowanych w pracy. W przeważającym stopniu potwierdziła się 
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hipoteza wskazująca, iż następuje zwiększanie intensywności relacji 
współpracy w obszarze pogranicza polsko-niemieckiego. Wskazują 
na to w sposób bezpośredni wyniki analizy samorządów lokalnych 
oraz realizowanych projektów współpracy przygranicznej w ra-
mach Interreg III A. Pośrednio sugerują to również dane dotyczące 
przeszłych i planowanych zamierzeń współpracy podmiotów go-
spodarczych. Wzrost intensywności obserwowany jest w wymiarze 
ilościowym – wiąże się ze zwiększaniem liczby podmiotów zaan-
gażowanych w różne formy współpracy, wspólnych przedsięwzięć 
i środków fi nansowych na nią przeznaczonych. Trudno powiedzieć 
jednak, czy przekłada się to na wymiar jakościowy (np. w postaci 
zaawansowanych form współpracy, projektów o wysokim efekcie 
transgranicznym).

Hipoteza, iż proporcje między postawami współpracy i konkuren-
cji kształtują się odmiennie po obu stronach granicy oraz zmieniają 
się w czasie, potwierdziła się głównie w obrębie jednostek samorzą-
du terytorialnego. Jednocześnie sugerowany wcześniej charakter tych 
różnic tylko częściowo znalazł uzasadnienie. W grupie tej żadna ze 
stron nie wskazywała na przewagę konkurencji, przy tym tylko po 
stronie polskiej występowała przewaga współpracy. Po stronie nie-
mieckiej największe znaczenie odgrywała postawa mieszana (czę-
ściowej współpracy i konkurencji). Zmiana w czasie polegała gene-
ralnie na wzroście roli postaw współpracy. W grupie fi rm hipoteza 
ta nie znalazła pełnego uzasadnienia. Po obu stronach zdecydowanie 
dominowała relacja współpracy, przy czym w obrębie podmiotów 
niemieckich występowała nawet nieznacznie częściej.

Jakkolwiek rodzaj instytucji miał pewien wpływ na postrzeganie 
partnera po drugiej stronie granicy, to jednak nie w takiej skali, jak 
oczekiwano w przyjętej w pracy hipotezie. W płaszczyźnie gospodar-
czej wzajemne relacje kształtowały się głównie w kontekście współ-
pracy (a nie, jak zakładano – konkurencji). Dotyczyło to podmiotów 
gospodarczych niezależnie od kraju pochodzenia. Udział postaw 
konkurencji w grupie fi rm, jakkolwiek niski, był jednakże wyższy 
niż w grupie samorządów terytorialnych (gdzie prawie w ogóle nie 
występował).
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Wydaje się, iż zasadniczym czynnikiem rozwoju współpracy 
transgranicznej w wymiarze instytucjonalnym są fundusze struktural-
ne. Dotyczy to w szczególności projektów realizowanych w ramach 
współpracy instytucjonalnej. Badanie pokazało relatywnie niski 
efekt transgraniczny tych przedsięwzięć, zwłaszcza w obrębie jed-
nostek samorządu terytorialnego. Wskazuje to, iż obszar pogranicza 
znajduje się nadal w początkowym etapie tworzenia sieci powiązań 
transgranicznych.

Hipoteza o nasilaniu się dysproporcji społeczno-ekonomicznych 
na pograniczu, niezależnie od postaw współpracy i konkurencji, 
częściowo się potwierdziła. Na podstawie przeprowadzonych analiz 
konkurencyjności powiatów w relacji polska-niemiecka część pogra-
nicza widoczne jest pogłębianie się dysproporcji w zakresie potencja-
łu ludnościowego, na niekorzyść obszarów niemieckich. Nie można 
jednoznacznie ocenić natomiast zależności procesów od natężenia 
relacji współpracy i konkurencji pomiędzy powiatami. Ze względu 
na słabą intensywność tych relacji można przypuszczać, że nie miały 
one większego znaczenia. Czynnikiem, który warunkuje pogłębia-
nie się tych dysproporcji, jest dystans ekonomiczny w stosunku do 
obszarów rdzeni krajowych (tzn. zachodnich i południowych krajów 
związkowych Niemiec). Biorąc pod uwagę pozostałe analizowane 
sfery konkurencyjności, należy stwierdzić, iż nie obserwuje się pro-
cesu nasilania i pogłębiania dysproporcji rozwojowych w relacji pol-
ska-niemiecka część pogranicza. Widoczne jest raczej skracanie dy-
stansu rozwojowego polskich powiatów w stosunku do niemieckich.

Hipoteza o istnieniu silnego wpływu realizowanych polityk regio-
nalnych na poziomie polskich województw oraz niemieckich Krajów 
Związkowych na kształtowanie relacji współpracy i konkurencji nie 
potwierdziła się. Na obszarze pogranicza polsko-niemieckiego re-
alizowanych jest sześć różnych polityk rozwoju regionalnego, które 
w niewielkim stopniu odnoszą się bezpośrednio do obszarów naj-
silniej związanych z granicą, raczej skierowane są na wzmacnianie 
regionalnych rdzeni rozwojowych. Brak jest jak dotychczas efek-
tywnych mechanizmów koordynacji tych polityk między regiona-
mi. Z punktu widzenia rozwoju relacji współpracy oraz konkurencji 
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konieczne wydaje się przyjęcie strategii rozwoju całego pogranicza 
polsko-niemieckiego oraz wypracowanie skutecznych mechanizmów 
realizacji jej zapisów w praktyce.

Badanie pokazało generalnie zbieżność ocen relacji współpracy 
i konkurencji w opinii jednostek samorządu terytorialnego oraz pod-
miotów gospodarczych. Podkreślić należy zaskakująco małe znacze-
nie relacji konkurencji. Istotną rolę odgrywały postawy o niejedno-
znacznym charakterze (np. częściowa współpraca). Należy mieć na 
uwadze fakt, iż deklarowana dominacja relacji współpracy nie za-
wsze przekładała się na realny poziom wzajemnych powiązań (któ-
ry był względnie niski). W szczególności dotyczyło to podmiotów 
gospodarczych.

Zauważyć należy, iż zarówno w obrębie fi rm, jak i samorządów 
terytorialnych istniała znaczna grupa jednostek niewykazujących 
żadnych realnych powiązań transgranicznych. W grupie podmio-
tów gospodarczych stanowiły one zresztą dominującą większość. 
W związku z tym w swoich działaniach nie brały one w ogóle pod 
uwagę kontekstu pogranicza. Pokazuje to skalę wyzwań związanych 
z procesem realnej integracji obszarów położonych po obu stronach 
granicy.

Wydaje się, iż dalsza ewolucja relacji na pograniczu przebiegać 
może w kierunku współwystępowania współpracy oraz konkurencji. 
Z punktu widzenia kształtowania się wspólnego regionu transgranicz-
nego w sposób naturalny rozwojowi współpracy towarzyszyć więc 
może intensyfi kacja konkurencji. Wskazuje to na konieczność łączne-
go uwzględniania obu relacji w prowadzonych badaniach naukowych 
oraz w procesie programowania i realizacji polityki regionalnej.



309

Załączniki

Załącznik 1.  Typologia benefi cjentów wraz z nazwami skróconymi 
zastosowanymi w analizie projektów współpracy trans-
granicznej*

Typ benefi cjenta Nazwa skrócona
Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego JST gmina
Jednostki samorządu terytorialnego szczebla 
powiatowego JST powiat

Jednostki samorządu terytorialnego szczebla 
wojewódzkiego JST województwo

Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu 
terytorialnego JST

Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu 
terytorialnego tworzące euroregiony euroregiony

Organy administracji rządowej administracja 
rządowa

Organizacje pozarządowe NGO
Szkoły wyższe, jednostki naukowe instytucje naukowe
Jednostki kultury jednostki kultury
Szkoły i placówki oświatowe szkoły
Instytucje otoczenia biznesu, instytucje i orga-
nizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości 
i innowacyjności

instytucje otocze-
nia biznesu
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Typ benefi cjenta Nazwa skrócona
Parki narodowe i krajobrazowe/ podmioty zarządza-
jące obszarami chronionymi

parki narodowe/
krajobrazowe

Przedsiębiorcy/MSP MSP
Kościoły i inne związki wyznaniowe kościoły
Zakłady opieki zdrowotnej, jednostki systemu 
ratownictwa medycznego opieka zdrowotna

PGL Lasy Państwowe i jego jednostki 
organizacyjne lasy państwowe

* nie uwzględniono typów benefi cjentów, które nie występowały w analizowanych 
programach; jednostki organizacyjne JST zostały przyporządkowane według zakre-
su tematycznego działalności (np. jednostki organizacyjne jst zajmujące się kulturą 
przydzielono do kategorii jednostki kultury)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów MRR.
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Załącznik 2.  Podstawy p rawne typologii benefi cjentów funduszy 
strukturalnych w okresie programowania 2004-2006 
w Polsce

Główne typy 
benefi cjentów Akt prawny/defi nicja

Jednostki samorządu 
terytorialnego 
(JST), ich związki 
i stowarzyszenia

Ustawa z 8.3.1990 r. samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), 
ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa 
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)

Jednostki 
organizacyjne JST

m.in. ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komu-
nalnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 
z późn. zm.)

Organy administracji 
rządowej

m.in. ustawa z 5.6.1998 r. o administracji rządo-
wej w województwie (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 80, 
poz. 872 z późn. zm.) – uchylona

Parki narodowe 
i krajobrazowe/ 
podmioty zarzą-
dzające obszarami 
chronionymi

Ustawa z 16.4. 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. 
Dz.U. z 2009 r. Nr 151, póz. 1220 z późn. zm.)

Państwowe Gospo-
darstwo Leśne Lasy 
Państwowe i jego jed-
nostki organizacyjne

Ustawa z 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2011 r. 
Nr 12 poz. 59 z późn. zm.)

Zakłady opieki 
zdrowotnej

Ustawa z 30.8. 1991 r. o zakładach opieki zdrowot-
nej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) 
– uchylona

Jednostki naukowe Ustawa z 8.10.2004 r. o zasadach fi nansowa-
nia nauki (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049 
z późn. zm.) – uchylony

Instytucje kultury Ustawa z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowa-
dzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 406)
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Główne typy 
benefi cjentów Akt prawny/defi nicja

Szkoły wyższe Ustawa z 27.7.2005 r. o szkolnictwie wyższym 
(t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572)

Szkoły i placówki 
oświatowe

Ustawa z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Jednostki syste-
mu ratownictwa 
medycznego

Ustawa z 25.7.2001 r. o Państwowym Ratow-
nictwie Medycznym (Dz.U. Nr 113, poz. 1207 
z późn. zm.) – uchylona

Jednostki sektora fi -
nansów publicznych 
(niewymienione 
gdzie indziej)

Ustawa z 30.6.2005 r. o fi nansach publicznych 
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) – uchylona

Organizacje 
pozarządowe

Ustawa z 24.4.2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. 
Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Kościoły i inne 
związki wyzna-
niowe oraz osoby 
prawne kościołów 
i innych związków 
wyznaniowych

Ustawa z 17.5.1989 r. o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 231 
poz. 1965 z późn. zm.)

Instytucje otoczenia 
biznesu/instytu-
cje i organizacje 
wspierające rozwój 
przedsiębiorczości 
i innowacyjności

a) wspierające transfer technologii, np.:
– inkubatory technologiczne,
– parki naukowo-technologiczne,
– centra transferu technologii,
– centra zaawansowanych technologii,

b) tworzące warunki dla rozwoju przedsiębiorczo-
ści, np.:
– parki przemysłowe,
– inkubatory przedsiębiorczości,

c) ułatwiające dostęp do zewnętrznych źródeł fi -
nansowania, np.:
– fundusze poręczeniowe i pożyczkowe,

d) organizacje samorządu gospodarczego, np.:
– organizacje przedsiębiorców i pracodaw-

ców, w tym:
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Główne typy 
benefi cjentów Akt prawny/defi nicja

– izby gospodarcze,
– izby przemysłowo-handlowe,
– izby rzemieślnicze,
– zrzeszenia przedsiębiorców,

e) świadczące usługi o charakterze doradczym, 
szkoleniowym i informacyjnym, np.:
– punkty konsultacyjno-doradcze,

f) agencje rozwoju regionalnego i lokalnego.
Spółdzielnie i wspól-
noty mieszkaniowe

Ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach miesz-
kaniowych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 
z późn. zm.), ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spół-
dzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 
z późn. zm.), ustawa z 24.6.1994 r. o własności lo-
kali (t.j. Dz.U. 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Przedsiębiorcy/MSP Ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gos-
podarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 
z późn. zm.)

Źródło: opracowanie na podstawie materiałów MRR.
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Załącz nik 3.  Formularz ankiety skierowanej do urzędów gmin 
w Polsce oraz urzędów powiatowych w Niemczech na 
obszarze pogranicza polsko-niemieckiego w 2011 r.

Uniwersytet Wrocławski
Instytut Geografi i i Rozwoju Regionalnego
Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
50-138 Wrocław, ul. Kuźnicza 49/55, Polska 
zagospodarowanie.przestrzenne@ uni.wroc.pl

Data 

Gmina 

Województwo 

ANKIETA SKIEROWANA DO URZĘDÓW GMIN POLSKI / 
URZĘDÓW POWIATOWYCH NIEMIEC

Proszę o szczegółowe i rzetelne wypełnienie ankiety oraz przesłanie jej na podany 
adres w wersji elektronicznej lub papierowej. W przypadku problemów proszę 
o kontakt z dr Małgorzatą Leśniak-Johann lub dr Andrzejem Raczykiem
Odpowiedź proszę zaznaczyć w miejscu do tego przeznaczonym symbolem „X”, 
bądź wypełnić wykropkowane pola.

1. Jak ocenia Pan(i) obecną sytuację społeczno-gospodarczą w Waszej 
gminie?
 bardzo dobrze
 dobrze
 przeciętnie

 źle
 bardzo źle

2. Proszę wybrać max. 5 czynników podnoszących atrakcyjność spo-
łeczno-gospodarczą Waszej gminy, a następnie przypisać im wagi od 
1 do 5 (5 – największy wpływ, 1 – najmniejszy wpływ spośród wybranych)
 przygraniczne położenie
 dobrej jakości środowisko naturalne
 bliskość chłonnych, zagranicznych rynków zbytu
 walory turystyczne i architektoniczne
 położenie na przecięciu ważnych europejskich szlaków komunika-
cyjnych
 korzystna struktura demografi czna
 różnorodna i bogata oferta instytucji kulturalnych
 wzrastająca liczba małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
 dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna
 dobry poziom wykształcenia ludności na szczeblu średnim i wyższym
 inne, (jakie?)…………………………………………………………
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3. Proszę wybrać max. 5 barier w rozwoju społeczno-gospodarczym 
Waszej gminy, a następnie przypisać im wagi od 1 do 5 (5 – najwięk-
sza bariera, 1 – najmniejsza spośród wybranych)
 słabe bądź brak zainteresowania i zaangażowania władz regional-
nych i krajowych
 skomplikowane procedury pozyskiwania funduszy zewnętrznych
 problemy z zapewnieniem wkładu własnego powiatu/gminy w re-
alizowanych projektach
 przewaga ludności starszej
 niski bądź ujemny przyrost naturalny
 ujemne saldo migracji
 lokalizacja w gminie obiektów uciążliwych dla środowiska
 zwiększona przestępczość
 niewystarczający poziom rozwoju infrastruktury granicznej 
(np. przejścia graniczne, obwodnice, mosty, drogi)
 niski stopień identyfi kacji mieszkańców z regionem
 nieznajomość zwyczajów i języka sąsiada wśród mieszkańców
 inne, jakie? …………………………………………………………

4. Jak ocenia Pan(i) działania i politykę na rzecz aktywizacji społecz-
no-gospodarczej obszarów pogranicza, w tym również Waszej gmi-
ny? (wskaż odpowiedź dla każdej kategorii)

Polityka, działania
bardzo 
dobrze

/1/

raczej 
dobrze

/2/

raczej 
źle
/3/

bardzo 
źle
/4/

nie odczu-
wane są 

żadne dzia-
łania /6/

nie 
wiem

/5/

Rządu      

Urzędu Marszałkowskiego      

Urzędu Wojewódzkiego      

Euroregionu      

5. Jakie działania podejmowane są przez władze lokalne w celu podnie-
sienia atrakcyjności społeczno-gospodarczej obszarów Waszej gminy?
 przygotowanie oferty inwestycyjnej
 ulgi podatkowe dla inwestorów
 obecność stref aktywizacji gospodarczej (np. inkubator przedsię-
biorczości, SSE)
 uregulowanie statusu prawnego działek pod inwestycje (obowiązu-
jący Plan Zagospodarowania Przestrzennego itp.)
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 uproszczenie i ułatwienie działań dotyczących obsługi procesów 
inwestycyjnych
 uzbrojenie infrastrukturalne działek pod inwestycje
 pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej
 inne, jakie? …………………………………………………………
 żadne

6. Jakie działania promocyjne gminy skierowane są do odbiorców po 
drugiej stronie granicy?
 materiały reklamowe w j. niemieckim
 materiały informacyjne w j. niemieckim (np. foldery, prezentacje 
multimedialne)
 strona internetowa w j. niemieckim
 ogłoszenia w prasie niemieckiej (regionalnej, krajowej)
 ogłoszenia w niemieckim radiu i telewizji (regionalnej, krajowej)
 udział w targach, konferencjach, sympozjach po stronie niemieckiej
 kontakty osobiste z administracją niemiecką
 inne, jakie? …………………………………………………………
 żadne

7. Oceń w skali 1-4 intensywność współpracy Waszej gminy z gmina-
mi i powiatami z przygranicza niemieckiego:
 1 bardzo niska   2 niska   3 wysoka   4 bardzo wysoka

8. Czy gminy i powiaty z przygranicza niemieckiego to dla Państwa 
konkurencja? Proszę ocenić w skali 1-4.
 1 bardzo słaba   2 słaba   3 silna   4 bardzo silna

9. Ze względu na położenie geografi czne Wasza gmina znajduje się 
w zasięgu oddziaływania procesów związanych nierozerwalnie 
z granicą państwową. Biorąc pod uwagę podejmowane w tym 
względzie działania lokalnych aktorów oraz społeczeństwa, zaob-
serwować można: (proszę wybrać jedną odpowiedź)
 przewagę konkurencji między „sąsiadami” po obu stronach granicy
 przewagę współpracy między „sąsiadami” po obu stronach granicy
 wspólną konkurencję polsko-niemieckiego obszaru pogranicza na 
zewnątrz (konkurencja przez współpracę)
 częściową współpracę, natomiast współzawodnictwo w strategicz-
nych kwestiach gospodarczych
 żadne z wymienionych
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10. Jaka działalność gospodarcza w Waszej gminie jest bardziej kon-
kurencyjna w stosunku do „sąsiada” po drugiej stronie granicy na 
pograniczu?
Jaka działalność gospodarcza w powiecie „sąsiada” po drugiej 
stronie granicy jest bardziej konkurencyjna w stosunku do Wa-
szej gminy?
Proszę wybrać max. po 5 odpowiedzi dla każdej strony i przypisać 
im wartości od 1 do 5
(1 – najmniejsza przewaga z wybranych, 5 – działalność o największej 
przewadze)

Wasza gmina Powiat sąsiada
handel detaliczny artykułami spożywczymi
handel detaliczny pozostałymi artykułami
usługi medyczne
wykwalifi kowana kadra medyczna
budownictwo mieszkaniowe
działalność biur inżynierskich i architektonicz-
nych
usługi transportowe (spedycyjne)
pośrednictwo fi nansowe
obsługa nieruchomości i fi rm
ośrodki kształcenia na poziomie wyższym
usługi bytowe dla ludności (fryzjerstwo, 
kosmetyczki, stacje obsługi pojazdów)
turystyka 
działalność rolnicza i produkcja zdrowej żyw-
ności
przemysł surowcowy
przemysł oparty na nowych technologiach 
(high-tech)
rzemiosło
inna działalność, jaka? …………………………
nie ma wyraźnej przewagi w żadnej z dziedzin
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11. Jaka działalność gospodarcza Pana(i) zdaniem ma szanse roz-
woju w Waszej gminie w najbliższych latach? Proszę wybrać 
max. 3 działalności
 rolnictwo ekologiczne i produkcja zdrowej żywności
 przemysł surowcowy, jaki?…………………………………………
 przemysł oparty o wysokie technologie
 usługi bytowe dla ludności
 pośrednictwo fi nansowe
 obsługa nieruchomości i fi rm
 turystyka
 agroturystyka
 usługi transportowe
 handel detaliczny artykułami spożywczymi
 handel detaliczny pozostałymi artykułami
 działalność biur inżynierskich i architektonicznych
 centrum kulturalne
 rzemiosło
 inne, jakie? …………………………………………………………
 nie widzę perspektyw rozwoju

12. Proszę wymienić i ocenić w skali 0-4 efekty współpracy Waszej 
gminy z gminami i powiatami z przygranicza niemieckiego

Wyszczególnienie
0 

brak 
efektu 

1 
bardzo 
słaby 

2 
słaby

3 
silny

4 
bardzo 
silny

napływ inwestycji     

transfer technologii     

wyjazdy pracowników na staże i szko-
lenia     

poprawa umiejętności posługiwania się 
językiem niemieckim     

wdrażanie „najlepszych praktyk”     

wzbogacenie wiedzy i umiejętności 
(know-how)     

poprawa stanu infrastruktury drogowej     

aktywizacja polsko-niemieckich domów 
spotkań (polsko-niemieckich domów 
kultury)
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Wyszczególnienie
0 

brak 
efektu 

1 
bardzo 
słaby 

2 
słaby

3 
silny

4 
bardzo 
silny

polsko-niemieckie małżeństwa     

obalanie stereotypów Polaka i Niemca     

wspólne imprezy kulturalne i sportowe     

wspólne imprezy turystyczne     

współpraca fi rm     

konsultacje przy sporządzaniu doku-
mentów planistycznych (miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzenne-
go, studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego)

    

inne, jakie? ……………………………     
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Z ałącznik 4.  Kwestionariusz ankiety skierowanej do podmiotów go-
spodarczych z obszaru pogranicza polsko-niemieckiego

Witam serdecznie, nazywam się …………………, reprezentuję 
Korporację Badawczą Pretendent. Realizujemy badanie na zlecenie 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Geografi i i Rozwoju Regio-
nalnego w ramach projektu „Kształtowanie relacji współpracy i kon-
kurencji na obszarze pogranicza polsko-niemieckiego”.

Celem badania jest określenie powiązań pomiędzy fi rmami obsza-
ru pogranicza polsko-niemieckiego. Państwa głos w tej sprawie jest 
bardzo ważny, prosimy o szczere odpowiedzi. Ankieta jest anonimo-
wa. Zebrane dane zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do celów 
naukowych.

1. Czy prowadzą Państwo działalność na obszarze przygranicz-
nym landów: Saksonia, Brandenburgia, Meklemburgia Pomorze 
Przednie? (w wersji niemieckiej: na obszarze przygranicznym 
województw Dolnośląskiego, Lubuskiego oraz Zachodniopomor-
skiego)
a) tak (przejdź do pytania 4)
b) nie

2. Czy Państwa fi rma planuje prowadzenie działalności na obszarze 
ww. obszarów?
a) tak (przejdź do pytania 4)
b) nie

3. Dlaczego nie planują Państwo prowadzenia działalności na ww. 
terenach Niemiec (w wersji niemieckiej: terenach Polski)?
a) nie wiemy jak to zorganizować
b) nie stać nas na to
c) nie ma takiej potrzeby
d) inne (jakie?) ……………………………………………………

4. Proszę określić zasięg działalności Państwa fi rmy (np. w oparciu 
o sprzedaż produktów, usług):
a) krajowy
b) ponad krajowy (instrukcja dla ankietera: przejdź do pytania 6)
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5. Jeśli zasięg jest krajowy, to:
a) lokalny (instrukcja dla ankietera: przejdź do pytania 7)
b) regionalny (instrukcja dla ankietera: przejdź do pytania 7)
c) ogólnokrajowy (instrukcja dla ankietera: przejdź do pytania 7)

6. Jeśli zasięg jest ponad krajowy, to:
a) pogranicze polsko-niemieckie
b) Niemcy
c) europejski
d) światowy

7. Proszę podać dominujący rodzaj działalności: ……………………
8. Kraj pochodzenia kapitału zakładowego (instrukcja dla ankietera: 

w wypadku wielu wskazać udział dominujący):
a) Polska
b) Niemcy
c) inne (jakie?) ……………………………………………………

9. Czy w przeszłości Państwa fi rma współpracowała z fi rmą nie-
miecką z obszaru przygranicznego Saksonii, Brandenburgii lub 
Meklemburgii Pomorze Przednie (w wersji niemieckiej: z obszaru 
przygranicznego województw Dolnośląskiego, Lubuskiego oraz 
Zachodniopomorskiego)?
a) tak
b) nie
c) nie; próbowaliśmy, ale nie było zainteresowania ze strony nie-

mieckiej
d) inne (jakie?) ……………………………………………………

10. Czy obecnie Państwa fi rma współpracuje z partnerem zagranicz-
nym z terytorium całych Niemiec (w wersji niemieckiej: całej 
Polski)?
a) tak
b) nie

11. Czy obecnie Państwa fi rma współpracuje z fi rmą niemiecką 
(w wersji niemieckiej: polską) z obszaru przygranicznego lan-
dów: Saksonia, Brandenburgia, Meklemburgia Pomorze Przednie 
(w wersji niemieckiej: z obszaru przygranicznego województw 
Dolnośląskiego, Lubuskiego oraz Zachodniopomorskiego)?
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a) tak
b) nie (jeśli nie, to przejdź do pytania 16)

12. Proszę wskazać formy współpracy Państwa fi rmy z partnerem 
z pogranicza niemieckiego (w wersji niemieckiej: pogranicza 
polskiego):
a) współpraca bezumowna (np. wymiana doświadczeń)
b) współpraca umowna (np. umowy kooperacyjne, konsorcjum, 

dzierżawy, najmu, leasingu, wspólne przedsięwzięcia/spółki)
c) wspólny ośrodek koordynacyjny (np. powołanie zrzeszenia, 

izby gospodarczej, syndykat)
d) wspólny ośrodek decyzyjny (np. koncern, holding, zjednoczenie)
e) jedno przedsiębiorstwo wielozakładowe
f) inne (jakie?) …………………………………………………

13. Od jakiego czasu w sumie trwa Państwa współpraca z partnerem 
niemieckim (w wersji niemieckiej: partnerem polskim)?
a) nie więcej niż 2 lata
b) od 2 do 6 lat
c) powyżej 6 lat

14. Czy korzystacie Państwo z fi rmą partnerską ze wspólnych:
a) baz surowców, źródeł energii
b) usług (transport, remonty, informatyczne, wodno-kanalizacyjne)
c) zaplecza badawczo-rozwojowego
d) wykonawców w realizacji inwestycji
e) strategii działalności fi rmy, polityki sprzedaży itp.
f) ośrodków szkoleniowych
g) innych (jakich?) ………………………………………………

15. Czy w kontaktach z fi rmą partnerską z obszaru przygranicznego Nie-
miec (w wersji niemieckiej: przygranicznego Polski) są Państwo:
a) dostawcą dóbr
b) dostawcą usług
c) nabywcą dóbr
d) nabywcą usług
e) żadne z powyższych

16. Na jakie bariery napotykali Państwo głównie w trakcie nawią-
zywania współpracy z podmiotami z Saksonii, Brandenburgii, 
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Meklemburgii Pomorze Przednie (w wersji niemieckiej: z ob-
szaru przygranicznego województw Dolnośląskiego, Lubuskiego 
oraz Zachodniopomorskiego):
a) prawne
b) logistyczne
c) organizacyjne
d) infrastrukturalne, techniczne, drogowe
e) mentalne
f) językowe
g) inne (jakie?) …………………………………………………

17. Jakich inwestycji dokonali Państwo na obszarze pogranicza nie-
mieckiego (w wersji niemieckiej: pogranicza polskiego):
a) budowa przedsiębiorstwa od podstaw – greenfi eld
b) fuzja lub przejęcie istniejącego przedsiębiorstwa – brownfi eld
c) otwarcie fi lii polskiej fi rmy po stronie niemieckiej
d) nie inwestowaliśmy
e) inne (jakie?) …………………………………………………

18. Czy fi rmy z obszaru pogranicza niemieckiego (w wersji niemiec-
kiej: pogranicza polskiego) to dla Państwa:
a) zdecydowanie partnerzy
b) raczej partnerzy
c) raczej konkurenci
d) zdecydowanie konkurenci

19. Jakie są Pana/Pani zdaniem największe zalety prowadzenia działal-
ności gospodarczej po drugiej stronie granicy z Niemcami (w wer-
sji niemieckiej: granicy z Polską) (zaznacz do 5 odpowiedzi):
a) otwarcie nowego rynku zbytu (przejdź do pytania 21)
b) niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej
c) wyższa jakość zasobów ludzkich (przejdź do pytania 21)
d) lepsza infrastruktura (przejdź do pytania 21)
e) przyjazne przepisy prawne, podatkowe (przejdź do pytania 21)
f) międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń (przejdź do 

pytania 21)
g) lepsze postrzeganie fi rmy przez konkurencję (przejdź do pyta-

nia 21)
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h) mniejsze ryzyko dotknięcia kryzysem (przejdź do pytania 21)
i) inne (jakie?) ………………………… (przejdź do pytania 21)
j) nie wiem (instrukcja dla ankietera: odpowiedź nieczytana)

20. Jeśli niskie koszty działalności gospodarczej, to jakie głównie 
Pan/Pani wskaże:
a) koszty pracy (siła robocza itp.)
b) koszty podatkowe
c) inne (jakie?) …………………………………………………

21. Jakie są Pana/Pani zdaniem największe wady prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej po drugiej stronie granicy z Niemcami 
(w wersji niemieckiej: granicy z Polską) (zaznacz do 5 odpo-
wiedzi):
a) wysokie koszty
b) bariery prawne
c) wysokie podatki
d) niska jakość infrastruktury technicznej, drogowej
e) bariery mentalne
f) bariera językowa
g) różne waluty
h) trudność w znalezieniu odpowiednich pracowników
i) inne (jakie?) …………………………………………………
j) nie wiem (instrukcja dla ankietera: odpowiedź nieczytana)

22. Jakie znaczenie w prowadzonej przez Pana/Pani działalności gos-
podarczej ma współpraca z fi rmami z obszaru przygranicza nie-
mieckiego?
a) bardzo małe
b) małe
c) duże
d) bardzo duże

23. Czy fi rmy z pogranicza stanowią dla Państwa konkurencję?
a) bardzo słabą
b) słabą
c) silną
d) bardzo silną.

24. Lokalizacja fi rmy: nazwa powiatu: ………………………………
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25. Miejsce lokalizacji:
a) obszar wiejski
b) obszar miejski

26. Przeciętna miesięczna liczba pracujących:
a) od 1-9
b) 10-49
c) 50-249
d) powyżej 250

27. Czy Państwa fi rma należy do sektora:
a) prywatnego
b) publicznego

28. Jaki procent całości obrotów stanowią obroty z niemieckim 
(w wersji niemieckiej: polskim) partnerem biznesowym z obszaru 
przygranicza?
a) całość
b) pow. 50%
c) 25-50%
d) 5-25%
e) poniżej 5 %.

Bardzo dziękuję za rozmowę.
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