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Obszary przygraniczne, ze względu na swoje położenie, uważane są za peryferia. Jednak 

peryferyjność w sensie geograficznym (położenia) nie zawsze przekłada się na peryferyjność 

ekonomiczną. Często obszary te posiadają duży potencjał rozwojowy, który może stać się podstawą do 

zdynamizowania rozwoju i osiągnięcia wysokiego poziomu konkurencyjności. Wychodząc z tego 

założenia sformułowano kilka celów o charakterze poznawczym, metodologicznym oraz 
aplikacyjnym, które dotyczą:  

-identyfikacji na pograniczu polsko - niemieckim obszarów, charakteryzujących się wysokim 

poziomem konkurencyjności (obszarów rdzeniowych) w relacji Polska - Niemcy oraz w kontekście 

zróżnicowań intraregionalnych w polskiej i niemieckiej części pogranicza, 

-określenia płaszczyzn, w których obszary rdzeniowe polskiej i niemieckiej części pogranicza 

posiadają przewagi konkurencyjne, 

-określenia w jaki sposób może realizować się konkurencyjność w obszarze pogranicza polsko -

 niemieckiego (odpowiedź na pytanie Polska - Niemcy, partnerzy czy konkurenci?) 

-identyfikacji, na obszarze badań po jednej i drugiej stronie granicy, potencjalnych sfer społeczno - 

gospodarczych, których rozwój w przyszłości będzie wpływał na wysoką pozycję konkurencyjną w 

stosunku do rywali. Na tym tle szczególnie interesujące jest wskazanie potencjalnych sfer konkurencji. 

Za obszar pogranicza polsko - niemieckiego przyjęto pas województw przygranicznych oraz 

pas krajów związkowych (Länder) przylegających do granicy, tj. woj. dolnośląskie, lubuskie, 

zachodniopomorskie oraz Wolny Kraj Związkowy Saksonię, Brandenburgię, Meklemburgię Pomorze -

 Przednie. Strefę przygraniczną, stanowią powiaty przygraniczne bezpośrednio styczne do granicy. 

W rozprawie określono poziom konkurencyjności potencjalnej obszarów, wynikający z 

istniejących zasobów wewnętrznych i zewnętrznych. Skupiono się na określeniu konkurencyjności 

położenia - miejsca (Porter, 2001b; Camagni, 2002; Kudłacz, Markowski 2002), z punktu widzenia 

potencjalnych użytkowników obszarów: mieszkańców, gości, inwestorów.  

 Za konkurencyjność obszarów przyjęto „osiągnięcie trwałego, rosnącego standardu stopy 

życiowej oraz poziomu zatrudnienia” (Sixth Periodic..., 1999) poprzez:  

-osiągnięcie wysokiego poziom rozwoju społeczno-gospodarczego (miejsca w rankingu), 

-wysoką atrakcyjność dla potencjalnych użytkowników regionu, 

-długofalową zdolność sprostania międzyregionalnemu współzawodnictwu poprzez rozwój sfer, 

które to zapewnią. 
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 Zagadnienie rozpatrywano w kontekście teorii wyjaśniającej rdzenia-peryferii.  

 Do realizacji postawionych celów badawczych wykorzystano metody ilościowe (składowych 

głównych-na szczeblu regionalnym, miarę rozwoju Hellwiga-na szczeblu lokalnym) oraz jakościowe 

(badania ankietowe i wywiady kwestionariuszowe w strefie przygranicznej).  

Praca ma charakter statyczny, wszystkie wykorzystane dane statystyczne zestawiono dla roku 

2002. Badania ankietowe przeprowadzono w Starostwach Powiatowych i Urzędach Gmin w polsko -

 niemieckiej strefie przygranicznej oraz dodatkowo w pasie dwóch gmin przylegających po stronie 

polskiej od kwietnia 2003 do lutego 2004 roku.  
Realizując główne cele sformułowano następujące hipotezy badawcze: 

1.Większe dysproporcje rozwojowe istnieją pomiędzy niemiecką częścią pogranicza w odniesieniu do 

całych Niemiec, niż stroną polską w odniesieniu do całej Polski. Stąd wschodnia część pogranicza 

jest pod tym względem obszarem peryferyjnym, czego nie można powiedzieć w odniesieniu do 

województw zachodnich Polski. 

2. Istnieje bardzo duży dystans rozwojowy polskiej i niemieckiej części pogranicza.  

3.Odmienne jest znaczenie poszczególnych czynników wpływających na poprawę i osłabienie 

konkurencyjności po stronie polskiej i niemieckiej granicy, niewielkie jest natomiast zróżnicowanie 

intraregionalne pod tym względem. 

4.Przygraniczne położenie zyskało status szansy rozwoju społeczno - gospodarczego w odniesieniu 

do pogranicza polsko - niemieckiego. Przy czym większe znaczenie ma ono dla strony polskiej niż 

niemieckiej. 

5.Pomiędzy polską i niemiecką częścią pogranicza zachodzi częściowa współpraca, jednak w 

dziedzinach gospodarczych przeważa konkurencja. 

6.Przygranicze polskie i przygranicze niemieckie charakteryzują odmienne dziedziny aktywności 

gospodarczej, w których posiadają przewagi konkurencyjne. 

W świetlne przeprowadzonych porównań pozycji konkurencyjnej polskiej i niemieckiej części 

pogranicza w ich układach krajowych (Polski i Niemiec)1 stwierdzono, że pozycja konkurencyjna trzech 

wschodnich landów w stosunku do reszty regionów niemieckich jest niska. Szczególnie niska w 

przypadku landu Meklemburgia - Pomorze Przednie oraz okręgów rządowych Lipsk i Chemnitz. 

Najbardziej konkurencyjne regiony Wschodnich Niemiec w porównaniu do landów 

zachodnioniemieckich, osiągają poziom zaledwie przeciętny. Wyjątkiem w tej kwestii jest Berlin. Zatem 

w kontekście przyjętej koncepcji wyjaśniającej rdzenia-peryferii w obszarach tych, prócz Berlina, 

peryferyjność w sensie geograficznym (położenia) pokrywa się z peryferyjnością ekonomiczną. Nie 

można tego powiedzieć o województwach zachodnich Polski (prócz lubuskiego), które w porównaniu 

do pozostałych regionów Polski charakteryzują się wysoką pozycją konkurencyjną. W związku z tym, w 

kontekście przyjętej teorii wyjaśniającej, stanowią nieperyferia.  

                                                 
1 Pod uwagę wzięto następujące płaszczyzny (składowe): potencjał gospodarczy, kondycję ekonomiczną II 
sektora, społeczne aspekty rynku pracy oraz rozwój sfery B&R.  
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W świetle analizy pozycji konkurencyjnej oraz jej elementów składowych (potencjał ludnościowy, 

przedsiębiorczość, rynek pracy, poziom życia i baza turystyki) na poziomie lokalnym, w relacji 

przygranicze polskie - przygranicze niemieckie należy podkreślić duży dystans w tym względzie na 

korzyść części niemieckiej. Jednak nie ma on charakteru „przepaści cywilizacyjnej”, istnieją także sfery, 

w których polskie powiaty posiadają przewagę konkurencyjną np. potencjał ludnościowy. Faktem jest, 

że dystans ten istnieje.  

Odmienne jest również znaczenie czynników wpływających na poziom konkurencyjności po 

jednej i drugiej stronie pogranicza. W części niemieckiej pogranicza pozycję konkurencyjną determinuje 

wielkość potencjału ludnościowego (wskaźnik korelacji z miarą rozwoju Hellwiga r = 0,777) oraz poziom 

życia (r = 0,759). Na pozycję konkurencyjną powiatów polskiej części przygranicza największy wpływ 

wywiera sytuacja na rynku pracy (r = 0,729), a także poziom życia (r = 0,743). 

Największe dysproporcje w pozycji konkurencyjnej w skali przestrzennej Polska - Niemcy dotyczą 

środkowego odcinka pogranicza - Brandenburgia, Berlin - lubuskie, gdzie powiaty brandenburskie 

znacznie przewyższają jednostki lubuskie. Dużo mniejsze dysproporcje w pozycji konkurencyjnej 

widoczne są na odcinku Saksonia - dolnośląskie, z korzyścią dla polskiej części pogranicza. 

Wyrównany poziom konkurencyjności widoczny jest na odcinku granicznym Meklemburgia - Pomorze 

Przednie - zachodniopomorskie.  

 Wyróżniono również obszary 

rdzeniowe w obrębie krajowych części 

pogranicza. W tym kontekście 

obszarami rdzeniowymi po niemieckiej 

stronie pogranicza są: Berlin i jego 

bezpośrednie otoczenie, stanowiącye 

jego bezpośrednie zaplecze, częściowo 

pełniący funkcje usługowe, 

uzupełniające w stosunku do metropolii, 

trójkąt Drezno - Lipsk - Chemnitz 

(„Sachsendreieck”) oraz nadmorskie 

powiaty meklemburskie. 

W obrębie polskiej części 

pogranicza polsko - niemieckiego 

wyróżnić można obszary rdzeniowe 

wzdłuż głównych osi poszczególnych 

województw (obszary wzdłuż szlaku 

komunikacyjnego A8 z odgałęzieniem 

na Jelenią Górę, korytarz transportowy II 

i III) oraz węzły rozwoju (aglomeracje miejskie i ich otoczenia, LGOM), widoczny jest wpływ głównych 

przejść granicznych.  

W świetle badań ankietowych w polsko-niemieckiej strefie przygranicznej wyróżniono atuty 

rozwoju. Podstawowym czynnikiem rozwoju po stronie polskiej jest przygraniczne położenie (wskazało 

granica
państwa
województwa/landu
powiatu

bardzo wysoka
wysoka
niska
bardzo niska

 
Pozycja konkurencyjna powiatów pogranicza  

polsko - niemieckiego w 2002 roku  
(ogólna miara rozwoju Hellwiga). 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz 
Statistisches Bundesamt Deutschland. 



 -4-

100% respondentów) oraz wzrastająca rola MŚP. Po stronie niemieckiej bardziej niż przygraniczne 

położenie, doceniany jest fakt położenia na głównych szlakach europejskich (65% respondentów), 

wysokie walory turystyczne, rozwojem infrastruktury turystycznej. Podobne znaczenie dla powiatów 

polskich i niemieckich posiada jakość środowiska przyrodniczego. 

Istnieje wyraźna dychotomia, pod względem wskazywanych barier rozwojowych, po stronie 

polskiej i niemieckiej pogranicza. „Hamulcem rozwoju” dla większości powiatów niemieckich jest ich 

bardzo słaba kondycja demograficzna tj.: ujemne saldo migracji (80% respondentów), ujemny przyrost 

naturalny (73%) oraz przewaga ludności starszej (62%). Rozwój w polskich powiatach ograniczają 

trudności wykorzystania zewnętrznych środków finansowych, brak możliwości zabezpieczenia 

wymaganych środków własnych w realizowanych projektach (80% powiatów) oraz problemy ze 

skomplikowanymi procedurami pozyskiwania funduszy zewnętrznych (59%). Elementem wspólnym jest 

niedorozwój infrastruktury granicznej.  

Ankietowani w niemieckiej strefie przygranicznej postrzegali relacje sąsiedzkie z Polską jako 

częściową współpracę, natomiast współzawodnictwo w strategicznych kwestiach gospodarczych, gdzie 

jedynie co czwarty powiat polski deklaruje tę opcję. Dominującym typem relacji sąsiedzkich w odbiorze 

polskich powiatów przygranicznych jest współpraca. 

W ocenie respondentów z powiatów polskiej strefy przygranicznej największa przewaga 

konkurencyjna przejawia się w sferze usług bytowych oraz rozwoju handlu detalicznego, w sferze usług 

medycznych oraz dobrze wykwalifikowanej kadrze medycznej. Po niemieckiej stronie przewagi 

konkurencyjne wynikają przede wszystkim z obecności ośrodków kształcenia na poziomie wyższym, 

usług otoczenia biznesu, działalności biur inżynierskich.  

W najbliższych latach szansą na osiągnięcie potencjalnie wysokiej pozycji konkurencyjnej 

powiatów będzie rozwój tych sfer, w których posiadają przewagę konkurencyjną bądź korzystne 

warunki do rozwoju, tj. rolnictwo ekologiczne i produkcję zdrowej żywności, turystykę, agroturystykę, 

usługi dla ludności (polska część). Przeprowadzone postępowanie badawcze pozwala odnieść się 
do postawionych na wstępie hipotez badawczych.  

1. W układach krajowych obszary przygranicza niemieckiego, w świetle koncepcji wyjaśniającej, to 

peryferia (prócz Berlina) natomiast polskiego - nie peryferia, 

2. Istniejący dystans rozwojowy pomiędzy polską i niemiecką stroną pogranicza nie ma charakteru 

przepaści cywilizacyjnej, 

3.Odmienne jest znaczenie czynników konkurencyjności po stronie polskiej i niemieckiej granicy, 

zarówno na szczeblu regionalnym jak i lokalnym, istnieją także sfery, w których polskie powiaty 

posiadają przewagę konkurencyjną np. potencjał ludnościowy, 

4. Położenie przygraniczne jako atut rozwoju, zwłaszcza dla strony polskiej pogranicza, 

5. Mimo efektów współpracy na pograniczu polsko - niemieckim, w kwestiach gospodarczych 

przeważa konkurencja, 

6. Wyróżniono odmienne dziedziny aktywności gospodarczej dla poszczególnych części pogranicza 

polsko-niemieckiego (wyjątek turystyka, transport - spedycja, produkcja zdrowej żywności). 


