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постановка проблеми. Віслинська затока перетинається кор-
доном між Польщею та Росією. Крім того, вона відзначається ви-
нятковими природними умовами. Розвиток будь-якої діяльності на 
цій території, в тому числі також розвиток туризму, зумовлений 
низкою внутрішніх та зовнішніх умов. Значна кількість засобів для 
посилення або послаблення цих умов знаходиться в руках місцевого 
самоврядування. За допомогою цих знарядь органи місцевого само-
врядування формують політику розвитку на даній території.

Органи місцевого самоврядування довкола Віслинської затоки, 
у першу чергу з огляду на специфічні природні та геополітичні влас-
тивості цієї території, знаходяться в особливій ситуації. Ця ситуація 
не належить до легких. Територія не має будь-яких інших істотних 
засобів, крім природних багатств. Отже, в результаті ці природні 
цінності мають бути її головною перевагою. Це відкриває шлях до 
розвитку туризму. Однак для того, щоб такий розвиток був можли-
вий, потрібна співпраця з Калінінградською областю. А вона, незва-
жаючи на поступовий процес збільшення відкритості на сусідів, все 
ще залишається надто герметичною.

Мета статті: розкриття специфіки діяльності польських ор-
ганів місцевого самоврядування для забезпечення розвитку туризму 
довкола Вислинської затоки.

Виклад основного матеріалу. Відродження місцевого само-
врядування в Польщі, яке відбулося після падіння комуністичної 
системи, у більшості випадків вело до зростання відповідальності 
мешканців за розвиток сіл, міст та ґмін, у яких вони проживають. 
Це також сприяло зростанню економічної активності та, як наслі-
док, розвитку підприємництва та посиленню конкуренції в місцевих 
громадах [10]. Діючи в нових умовах локальної економіки, які ви-
никли внаслідок прийняття законів про територіальне самовряду-
вання, що набули чинності 27 травня 1990 р. [26-27], місцеві еліти 
влади повинні дбати про створення відповідних умов для розвитку 
такої підприємницької діяльності. Це один з найважливіших факто-
рів зростання конкурентоспроможності ґмін у нових економічних 
реаліях [11].

Крім того, Й. Й. Парисек [24] визначає одинадцять універсаль-
них факторів локального розвитку:

1. Потреби місцевих громад.
2. Запаси та цінності природного середовища.
3. Трудові ресурси.
4. Інфраструктурна зацікавленість.
5. Існуючий економічний потенціал.
6. Локальний ринок та зовнішні ринки.
7. Фінансовий капітал, особливо інвестиційний.
8. Рівень науки, техніки та культури.
9. Сучасні технології виробництва.
10. Земля та переваги місця.
11. Міжнародні відносини та двостороннє співробітництво.
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Л. Войтасєвіч [30] розрізняє три напрямки дій, які місцева влада найчастіше 
обирає з метою інтенсифікації локального розвитку. Перший шлях ґрунтується на 
індивідуальних діях органів місцевого самоврядування, скерованих на залучення та 
локалізацію інвестиція зовнішнього капіталу на їх території. Цей варіант є ефектив-
ним лише у випадку, якщо ґміна добре до цього підготовлена, особливо під кутом 
наявності кваліфікованих чиновників та впорядкування правового стану земельних 
ділянок. Крім того, необхідною є наявність бази даних, яка містить повні та точні 
відомості про засоби (ресурси) ґміни. 

Суттю другого шляху є підтримка органами самоврядування місцевих підпри-
ємств. Достатньо ефективним заходом у цьому напрямку є створення інкубаторів 
підприємницької діяльності або наближених до них форм. Цей шлях вимагає на-
явності сприятливих системних умов господарювання (рівноправ’я секторів еконо-
міки, кредитна допомога, охорона локальної господарської діяльності, стабільність 
валюти тощо). 

Найбільш привабливим, але також найважчим у реалізації, є третій шлях ло-
кального розвитку. Він полягає на пожвавленні та розвитку місцевого господарства 
на підставі комплексної програми, скерованої на інновації. Суть таких дій спираєть-
ся на переконання, що господарство можна активізувати або реформувати лише на 
підставі розвитку промисловості сучасних технологій. Порядок дій у такому випадку 
передбачає наступні кроки: утворення інноваційного капіталу, створення локальної 
інфраструктури, що відповідатиме викликам, пов’язаним з промисловістю новітніх 
технологій, створення системи перебудови економіки, оформленої в документах міс-
цевої влади та прийнятій стратегії розвитку.

Територія Віслинської затоки виконує чотири головні економічні функції. Пер-
шою з них є рибальська функція – у 2009 р. в польській частині затоки було виловле-
но 1723 тон риби – серед цього 72% становив оселедець [15]. Найбільше значення в 
цьому аспекті має порт у місті Толкміцко [29]. Однак цю функцію не можна визнати 
такою, що сприяє розвитку, оскільки рибальство на всьому польському узбережжі на 
даний момент обмежується з метою охорони природних ресурсів. 

Друга теперішня функція – транспортна – також  не відкриває нових перспек-
тив. За актуальними технічними параметрами порт у м. Ельблонг належить до малих 
портів [більше: 14], з дуже малим вантажообігом – 2,1 тис. тон у 2009 р. [25]. Що-
правда, на даний момент проводяться дії з його перебудови, але здається, що міцна 
позиція портів – у Гданську (вантажообіг 18758 тис. тон у 2009 р.), Гдині (вантажо-
обіг 11361 тис. тон у 2009 р.) [25], а також російському Калінінграді (вантажообіг 
15380 тис. тон у 2008 р.) [28] – не дозволяє значно збільшити економічну роль порту 
в Ельблонгу. До цього слід додати ще й істотні обмеження доступності – як природні, 
так і політичні [16]. 

Відкриття Росією Пілавської протоки для міжнародного руху лише незначно 
змінить цю некорисну ситуацію. Значно більшою мірою працю порту покращило б 
прокладення каналу в західній частині Віслинської коси, однак фінансові та еколо-
гічні кошти цього проекту можуть перевищувати потенціальні зиски. 

Отже, перспективною слід визнати третю функцію – туристичну, а також чет-
верту – курортну. Туристична функція пов’язана, у першу чергу, з мальовничими 
краєвидами та можливістю відпочинку на Віслинській косі (ґміна Штутово та місто 
Криніца Морська), а також Ельблонзьким узвишшям, що знаходиться над затокою 
(місто та ґміна Ельблонг, місто та ґміна Толкміцко). Велике значення для пізнаваль-
ного туризму мають унікальні пам’ятки архітектури міста Фромборк. Незважаючи 
на відсутність офіційного санаторію, курортна функція цілорічно виконується в міс-
тах Криніца Морська та Стегно. Інші економічні функції, які можуть розвиватися в 
майбутньому – такі як промислова функція (переважно Ельблонг, меншою мірою 
Бранєво), транзитний центр (місто та ґміна Бранєво) – не мають безпосереднього 
зв’язку з близькістю Віслинської затоки.
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Функції, які створюють можливість розвитку ґмін над Віслинською затокою 
(окрім міст Ельблонг і Бранєво, а також, частково, ґміни Бранєво) – це виключно 
туристичні та курортні функції. У цьому контексті, з точки зору визначених Й.Й. 
Парисеком [24] факторів локального розвитку, найважливішими можна визнати:

1. Ресурси та багатства природного середовища.
Віслинська коса в західній частині з’єднується з дельтою Вісли, натомість у за-

хідній частині, в формі півострова завширшки 1-2 км, відділює води Гданської за-
токи від Віслинської затоки – мілкої акваторії максимальною глибиною до 5,2 м та 
площею 838 км2 (з якої 510 км2 знаходиться в польській частині). Такі характерис-
тики роблять цю територію привабливою для курортного туризму [19]. Крім того, 
все оточення Віслинської затоки відрізняється суттєвими природними цінностями. 
З цього приводу тут створено також декілька природних заповідників та територій 
з ландшафтом, що охороняється. Значну частину території займають Ландшафтний 
парк Віслянська коса та Ландшафтний парк Ельблонзьке узвишшя. Крім того, поль-
ська частина Віслянської коси та Віслинської затоки разом з оточуючими фрагмента-
ми знаходиться під охороною в рамках Європейської екологічної мережі Natura 2000.

2. Інфраструктурні інвестиції.
Туристична інфраструктура зосереджена, перш за все, на Віслинській косі. За 

даними Головного управління статистики у трьох ґмінах Віслинської коси – Стегно, 
Штутув та Криніца Морська, у 2009 р. нараховувалося 77 туристичних житлових 
об’єктів, які разом мали 8617 ліжко-місць. Територія, розташована на південь від 
Віслинської затоки, не має так добре розвиненої інфраструктури. У ґміні Толкміц-
ко, яка займає більшість цієї території, у 2009 р. діяли лише 2 туристичні житлові 
об’єкти, які мали 120 ліжко-місць. Однак варто підкреслити, що в околицях Віслин-
ської затоки діє такоє багато туристичних об’єктів індивідуального розселення – гос-
тьових кімнат та агротуристичних об’єктів.

3. Міжнародні відносини і двостороння співпраця.
До початку 90-тих років XX століття між Польщею та тогочасним Радянським 

Союзом не існувало транскордонної співпраці, скерованої на розвиток територій, 
розташованих по обидві сторони кордону. Навпаки – метою було обмеження будь-
якої діяльності на прикордонних територіях. Протягом останніх десяти-п’ятнадцяти 
років ситуація змінилася. Калінінградська область стала ексклавом, відділеним від 
решти Росії, крім того, з 1 травня 2004 р. вона оточена країнами Європейського Со-
юзу. Це значною мірою зумовлює необхідність співпраці з сусідніми країнами. У 
значній мірі вона вже проводиться на багатьох площинах, в тому числі урядовій, на 
площині самоврядування, культурній, науковій площині [більше: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 
13, 17, 19-23, 31].

Натомість відкритим залишається питання про те, який з визначених Л. Войта-
сєвіч [30] шляхів розвитку (перший або другий) повинні обрати органи місцевого 
самоврядування. Здається, що це має бути поєднання обох шляхів. Місцевий капітал 
слід підтримувати при створення готельної, ресторанної та туристичної інфраструк-
тури низького та середнього стандарту (наприклад пансіонат, ресторан, бар, стоянка 
під охороною), натомість при інвестиціях, що вимагають значних фінансових коштів 
(наприклад, тризірковий готель, аквапарк, SPA-центр, пристань для парусних яхт) 
доцільним здається залучення зовнішніх інвесторів. 

Органи місцевого самоврядування польської частини оточення Віслинської за-
токи значною мірою пов’язують свій майбутній розвиток з розповсюдженням туриз-
му на своїй території. Для того, щоб такі плани могли реалізуватися, вони повинні 
підтримувати розвиток відповідної туристичної інфраструктури, вести рекламну ді-
яльність, піклуватися про стан довкілля та ландшафтний порядок. Для осягнення 
цих цілей часто потрібні значні кошти. Активізація місцевого капіталу, хоча і є необ-
хідною, все ж таки не забезпечить умов для виконання проектів на очікуваному рівні. 
Звідси виникає потреба залучення коштів ззовні. Це можуть бути не тільки кошти з 
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Європейського Союзу, від уряду або воєводства, але також приватний капітал. На 
даний момент існує багато можливостей, але треба намагатися їх послідовно та про-
фесійно використовувати.

Оточення Віслинської затоки, будучи транскордонною територією Польщі та 
Калінінградської області, має специфічні умови розвитку. Російський ексклав, після 
багатьох років ізоляції, стає все більш відкритим [6]. У такій ситуації неможливо 
вживати заходів на користь розвитку туризму в польській частині оточення Віслин-
ської затоки без співпраці з органами місцевого самоврядування з російського боку. 
Тим більше, що вони приділяють все більше уваги розвитку туризму в Калінінград-
ській області, намагаючись збільшити невелику, на даний момент, частку туризму в 
доходах регіону [8].

Важливою темою, яка відноситься до компетенції органів місцевого самовря-
дування оточення Віслинської затоки, є обрання відповідного напрямку розвитку 
туризму. На цій території туризм не може осягнути масового масштабу. Це призвело 
б до деградації наявних природних цінностей, які на цій території відрізняються зна-
чною вразливістю, та, як наслідок, до втрати туристичних цінностей та зменшення 
туристичного руху. Така ситуація мала б катастрофічні наслідки для економічного 
становища цих територій [3, 19].
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