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"Efekt granicy" dziesięć lat po integracji

Zdeterminowane przez geografię administrowanie państwami jako
jednostkami terytorialnymi w 'naturalny sposób wymusza podział każde-
go kraju na centrum i peryferie. W pełni proporcjonalne i "sprawiedliwe"
zarządzanie państwem - mimo szeregu wypracowanych instrumentów,
jak np. .janosikowe", programy inwestycyjne, wsparcie obszarów wiej-
skich, podatki progresywne, fundusz spójności - jest utopią: typem ideal-
nym, do którego należy dążyć, ale którego osiągnięcie jest niemożliwe.
Powoduje to wykształcenie się centrum, peryferii i półperyferii, które róż-
nią się od siebie poziomem rozwoju cywilizacyjnego. Można to w łatwy
sposób udowodnić, np. analizując poziom przestępczości, PKB per capita,
odsetek analfabetów itd.

W skali globalnej najbardziej dziś adekwatnym do analizy tego zjawis-
ka modelem teoretycznym jest teoria systemów-światów Immanuela
Wallersteina. W skali narodowej natomiast interdyscyplinarny wysiłek
wkładany w badania nad pograniczem i granicami pozwolił na wyodręb-
nienie zjawiska zwanego efektem granicy. W ekonomii pojęcie efektu
granicy przyjęło się również stosować do zjawiska sprzedawania towa-
rów w wymianie międzynarodowej po wyższych cenach niż na rynku
krajowym: różnica w cenie jest wówczas dużo wyższa, niż wynikałoby to
z kalkulacji kosztów transportu, ryzyka kursowego i cła '. Niemniej jed-
nak to zjawisko da się także odnieść do wyjaśniania pozytywnych skut-
ków efektu granicy na obszarach przygranicznych. Uważa się również,
że wielkość efektu granicy (który w ekonomii przyjęło się obliczać w od-

1 Zob.np.: D.C. Parsley, Explain.ing the Border Effect: The Role of Exchange Rate Variabili-
ty, Shipping Costs and Geograph_·. Journal of International Economics" 2001, vol. 55, no. 1,
s. 87-105.
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ległości, na jaką można by sprzedać dany produkt w handlu wewnątrz-
krajowym, gdyby nie działał efekt granicy) jest informacją o stopniu inte-
gracji ekonomicznej między dwoma krajami lub w ramach unii celnej.
handlowej czy gospodarczej kilku państw. Im niższe wartości przyjmuje
wskaźnik, tym efekt granicy odgrywa mniejszą rolę''.

Granica państwa stanowi zarówno barierę, jak i szansę rozwoju nie
tylko dla gospodarki krajowej jako takiej, lecz także dla obszaru przygra-
nicznego. Barierę: ponieważ jest obszarem najbardziej oddalonym od
centrum, a więc obszarem peryferyjnym, na którym np. nie planuje się
ważnych inwestycji, czego konsekwencją jest wyższy poziom bezrobocia..
niższe PKB na głowę mieszkańca, wyższy współczynnik ludności mi-
grującej w celach zarobkowych, wyższy poziom przestępczości. Ale grani-
ca jest także szansą na rozwój handlu przygranicznego, który - w wa-
runkach konkurencyjnych rynków - może stać się źródłem zamożności
i katalizatorem powstania szeregu gałęzi usług (transport, ubezpiecze-
nia, sprzedaż detaliczna i hurtowa)3.(Ów pozytywny efekt opiera się na
asymetryczności rozwoju terenów przygranicznych. Zazwyczaj kraj le-
żący po jednej stronie granicy jest uboższy niż drugi. Im większa rozpię-
tość w rozwoju gospodarczym, tym efekt granicy jest silniejszy. Obywate-
le kraju zamożniejszego wyjeżdżają regularnie do kraju biedniejszego na
zakupy dóbr podstawowych: żywności, paliwa, odzieży, usług itp. Ko-
rzyść z wymiany odczuwają obie strony. Podobny efekt zachodzi, gdy
obywatele kraju biedniejszego podejmują pracę po drugiej stronie grani-
cy. W kraju zamożniejszym mogą liczyć na wyższe stawki niż w kraju po-
chodzenia, jednocześnie i tak koszty ich pracy są mniejsze niż obywateli
kraju przyjmującego. Zyskuje więc i pracownik - obywatel państwa A
i pracodawca - obywatel państwa B. Poza najbardziej charakterystyczną
egzemplifikacją efektu granicy mieszkańcy terenów przygranicznych czer-
ią także inne korzyści, m.in. z rozwoju usług związanych z handlem
iędzynarodowym (usługi transportowe, ubezpieczeniowe, rachunkowe)

i z ob ługą obywateli drugiego kraju (agencje pośrednictwa pracy, brano
źa u ługowa, szczególnie w tych gałęziach, które cechują się wysokimi
rozbieżnościami cen), z odmienności systemów prawnych i zasad funkcjo-
nowania polityk publicznych (np. ochrony zdrowia, wsparcia rodzin wie-
lodzietnych) itd.

2 Por. s. Gil-Pareja et al., The Border Effect in Spain, "The World Economy" 2005, vol. 28,
no. 11, s. 1617-163l.

3 Zob. W. Opioła, A. Trzcielińska-Polus, Fenomen pograniczy, "Pogranicze. Polish Border-
lands Studies" 2013, nr 1, s. 7.
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Celem tego szkicu jest sprawdzenie, jak silny jest efekt granicy w Pol-
sce, dziesięć lat od rozpoczęcia procesu integracji terytorialnej z innymi
krajami Unii Europejskiej, w warunkach wolnego przepływu usług, to-
warów, ludności i kapitału. Czy integracja wpływa na regiony przygrani-
czne pozytywnie, minimalizując nierówności w poziomie życia, czy może
pogłębia je? Robocza hipoteza, jaką stawiam, skłania się ku tej drugiej
opcji: w warunkach głębokiej integracji w Europie efekt granicy jako war-
tość dodana i źródło dochodu czerpanego z handlu przygranicznego traci
na znaczeniu, a regiony leżące przy granicach państwa są relatywnie
uboższe niż dziesięć lat temu. Stało się tak głównie za sprawą spłaszcze-
nia różnic cenowych między rynkiem polskim a rynkami zagranicznymi,
zarówno jeśli chodzi o koszyk dóbr podstawowych, jak i innych dóbr kon-
sumpcyjnych.

Literatura dotycząca tego obszaru badań jest bogata, skupia się jed-
nak na innych aspektach problemu: mianowicie na analizie form i efek-
tów współpracy transgranicznej oraz funkcjonowania euroregionów. Op-
tyka większości badań, szczególnie tych realizowanych w pierwszej
dekadzie XXI w., skłania ku postrzeganiu tych form polityki lokalnej
jako pozytywnych dla gospodarki i społeczności regionów przygranicz-
nych", niewiele jest natomiast analiz ich negatywnych skutków".

Przyjąłem, że programy współpracy transgranicznej na granicach we-
wnętrznych Unii Europejskiej nie są taką szansą rozwojową dla regio-
nów przygranicznych, która zrekompensowałaby wcześniejsze korzyści

4 Zob. np. S. Ciok, Pogranicze zachodnie Polski w perspektywie integracji europejskiej, "Stu-
dia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 1, s. 91-104; Współpraca transgraniczna a rozwój regio-
nalny, red. K. Gomółka, Warszawa 2006; 1. Lewandowska, Funkcjonowanie euroregionów i współ-
pracy transgranicznej w województwie warmińsko-mazurskim, [w:] Granice i pogranicza nowej
Unii Europejskiej. Z badań regionalnych, etnicznych i lokalnych, red. M. Malikowski, D. Woja-
cowski, Kraków 2005, s. 118--135; Rola granicy i współpracy transgranicznej w rozwoju regio-
nalnym i lokalnym, red. A. Mync, R. Szul, Warszawa 1999; A. Warych-Juras, Euroregiony jako
lIOwaforma współpracy europejskiej, "Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Od-
dział w Krakowie" 2003, t. 1, s. 178--184.

5 Warto jednak zwrócić uwagę na niektóre nowsze badania, które w ocenie polityki spójności
gospodarczej, społecznej i terytorialnej regionów przygranicznych są przynajmniej ostrożne. Do
ciekawych wniosków doszła I. Pietrzyk, analizując polskie i czeskie gminy Euroregionu "Śląsk
Cieszyński", która zauważyła znacznie silniejsze powiększanie dystansu rozwojowego między
regionem morawsko-śląskim i województwem śląskim aniżeli między Polską i Czechami (l. Pie-
rrzyk, Spójność ekonomiczna i społeczna, [w:] Wpływ integracji europejskiej na przemiany kultu-
rowe i rozwój społeczno-gospodarczy Euroregionu "Śląsk Cieszyński", red. J.J. Węc, Kra-
ów-Bielsko-Biała 2012, s. 183--209). Z kolei A. Miszczuk, analizując realizację projektów

transgranicznych w ramach inicjatywy INTERREG III A i INTERREGtrACI w łatach
2004-2006, zwrócił uwagę na niewielkie budżety projektów realizowanych w ramach współpra-
_ transgranicznej, w tym bardzo niewielki ich odsetek o charakterze inwestycyjnym (A. Misz-

ezuk, Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego, Lublin 2013, s. 163--16<>.
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płynące z efektu granicy". Dla weryfikacji hipotezy przeprowadziłem dla
wybranych powiatów przygranicznych analizę statystyczną czterech
wskaźników: liczby mieszkańców, średniego poziomu wynagrodzeń, sto-
py bezrobocia, wartości brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach.
W analizie interesowała mnie relacja, między średnią wartością dla Pol-
ski w danym okresie a średnią wartością dla powiatu przygranicznego
oraz różnica w tej relacji między danymi z okresu 2002-2003 (okres przed
akcesją Polski do Unii Europejskiej) i 2011-2013 (daty publikacji aktual-
nych wyników poszczególnych wskaźników). Założyłem, że dla badanych
jednostek tendencją dominującą będzie niższa dynamika rozwoju niż dla
Polski ogółem. Rozwój gospodarczy tych regionów jest więc pozorny - dys-
tans między średnią krajową a wartościami dla regionów powiększa się.

Jako grupę badawczą objętą analizą przyjąłem średnie wartości wskaź-
ników dla Polski oraz wybranych powiatów leżących przy granicach
z Republiką Czeską i Niemcami (granice wewnątrz UE) oraz przy grani-
cach z Białorusią i Ukrainą (zewnętrzne granice UE). Mimo iż hipoteza
dotyczy wyłącznie granic wewnętrznych UE, granice zewnętrzne zostały
włączone do analizy w charakterze próby kontrolnej: współpraca trans-
graniczna przyjęta w Unii w ramach Europejskiej karty regionów grani-
cznych i transgranicznych dotyczy także zewnętrznych granic Wspólno-
ty, więc informacja "o ile szybciej lub wolniej" rozwijają się regiony
przygraniczne na granicach wewnętrznych w stosunku do regionów
przygranicznych na granicach zewnętrznych będzie cenną i precyzującą
wynik badań informacją. Badawcza, próbę nielosową stanowią nastę-
pujące powiaty:

granica polsko-niemiecka: zgorzelecki, żarski, słubicki,
granica polsko-czeska: lwówecki, kłodzki, prudnicki, głubczycki,
granica polsko-ukraińska: przemyski ziemski, lubaczowski,
granica polsko-białoruska: sokólski, hajnowski.

Przyjętą jednostkę terytorialną stanowi powiat. Wprawdzie nie wystę-
puje on w unijnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycz-
nych NUTS, jednak wyniki dla tej jednostki administracji terytorialnej
są bardziej miarodajne niż dla najmniej szych regionów geokodowania
unijnego NUT S 37. Statystyki dla powiatów są udostępniane przez

6 Podobny temat, aczkolwiek w nieco inny sposób, podejmowała wcześniej Aleksandra
Trzcielińska-Polus, badając pogranicza polsko-czeskie i polsko-niemieckie. Zob. A. Trzcieliń-
ska-Polus, Polsho-czeshie ipolsko-niemieckie pogranicza po przystąpieniu do Unii Europejskiej.
Wybrane aspekty analiz)"poroumau-czej. [w:] Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej, red.
M. Borak, Opava 2007. s, 3-:?i.

7 NUTS 3 dzieli Pols 66 jednostek terytorialnych, podczas gdy powiatów jest 380.
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Główny Urząd Statystyczny w ramach polskiego rejestru TERYT. Jakkol-
wiek tam, gdzie konieczne było porównanie danych z Polski z danymi
z innych krajów, obrano za jednostkę badawczą NUTS3.

Przyjęta w badaniu jednostka terytorialna - powiat nie jest też tożsa-
ma z definicją strefy nadgranicznej (obszar gmin przyległych do linii gra-
nicznej oraz tych, których obszar sięga poniżej 15 kilometrów od grani-
cy), zakładam jednak, że nie można ograniczać badania efektu granicy
do tak wąskiego terenu. Strefa nadgraniczna jest pojęciem prawa admi-
nistracyjnego, przyjętym m.in. do regulacji zasad działania służby grani-
cznej. Tymczasem to powiat jako jednostka terytorialna wykonuje pewne
istotne z punktu widzenia dalszej analizy zadania publiczne, m.in. prze-
ciwdziałanie bezrobociu i aktywizację zawodową, pomoc społeczną i poli-
tykę prorodzinną",

Gęstość zaludnienia

Wskaźnik gęstości zaludnienia miał potwierdzić tezę o wyższym po-
ziomie migracji z terenów przygranicznych niż średnia krajowa (tab. 1).
Dla wybranego wskaźnika dostępne są dane z lat 2003 i 2013. W tym
okresie w Polsce ogółem odnotowano przyrost liczby mieszkańców
o 0,8 proc., natomiast w dziesięciu z jedenastu analizowanych powiatów
wynik był niższy niż średnia krajowa, w tym w dziewięciu zanotowano
spadek liczby ludności. Najbardziej liczba mieszkańców zmalała w po-
wiatach hajnowskim przy granicy polsko-białoruskiej, głubczyckim i prud-
rll:ckimpołożonych przy granicy polsko-czeskiej. Lepszą sytuację odnoto-
wano na granicy polsko-niemieckiej i polsko-ukraińskiej. W powiecie
przemyskim ziemskim przyrost liczby ludności był wyższy niż średnia
krajowa, może to być jednak efektem zmiany miejsca zamieszkania
klasy średniej, która z ulokowanych w centrum Przemyśla osiedli prze-
prowadza się na leżące poza granicami administracyjnymi miasta przed-
mieścia (przypuszczenie potwierdzają statystyki GUS, według których
między 2003 a 2012 rokiem liczba mieszkańców Przemyśla spadła o ok.
3 tys. osób).

Wskaźnik gęstości zaludnienia pośrednio dowodzi niższej jakości życia
na obszarach przygranicznych. Motywy migracji Polaków w XXI w. są
przede wszystkim motywami ekonomicznymi. Z regionów przygranicz-
nych do miast i za granicę emigruje wielu młodych ludzi, co także nieko-
rzystnie wpływa na stary tykę urodzeń na tych obszarach. Jednocześnie

8 Ustawa z dnia ó c:zenrea - _ ~ r. o samorządzie powiatowym, DzU z 1998 r., nr 91, poz. 57 .
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wysokie bezrobocie notowane w tych rejonach (zob. tab. 2) nie skłania
imigrantów przybywających do Polski do podjęcia tam pracy.

Tabela 1. Liczba mieszkańców w wybranych powiatach w 2003 i 2013 r.

Powiat 2003 2013
Zmian a

(gdzie 2003 = 100)

Zgorzelecki 95731 93372 97,5

Żarski 99221 99128 99,9

Słubicki 47091 47317 100,5

Lwówecki 48503 47460 97,8

Kłodzki 169056 165252 97,7

Prudnicki 60878 56947 93,5

Głubczycki 51290 47686 93

Przemyski ziemski 71338 74088 103,9

Lubaczowski 57737 57116 98,9

Sokólski 74119 70866 95,6

Hajnowski 49476 45669 92,3

Polska ogółem: 38190608 38502396 100,8

Źródło: GUS,...Ludność według płci, województw, podregionów i powiatów 2003 i 20139.

Poziom bezrobocia

Drugim z analizowanych wskaźników była stopa bezrobocia. Do anali-
zy wybrano dane z grudnia 2003 i grudnia 2013 r. O ile w 2003 r.
w trzech powiatach przygranicznych poziom bezrobocia był niższy od
średniej krajowej, o tyle w 2013 r. taki wynik notuje tylko jeden powiat
(słubicki), przy czym różnica jest nieznaczna (zob. tab. 2). Analizując dy-
namikę zmian, należy stwierdzić, że zniesienie granic nie wpłynęło pozy-
tywnie na spadek poziomu bezrobocia w regionach przygranicznych. Tyl-
ko w trzech powiatach - leżących na granicy polsko-niemieckiej - stopa
bezrobocia malała szybciej niż średnio w Polsce, ale też powiaty te charak-
teryzowały się wysokim poziomem bezrobocia przed wstąpieniem Polski
do Unii Europejskiej. W pozostałych powiatach bezrobocie malało wol-
niej niż w Polsce, w niektórych nawet wzrosło. Charakterystyczne jest,
że w powiatach, w których bezrobocie było w 2003 r. niższe niż średnia
krajowa (prudnicki, sokólski, hajnowski), obecnie jest wyższe. Zniesleme
granic wydaje się nie mieć większego wpływu na poziom bezrobocia
w tych powiatach.

9 Dane w tej tabeli i następnych (o ile nie oznaczono inaczej) pochodzą z dostępnego on-line
Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.
html?p_name=indeks (dostęp: 15.05.2014).

-
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Tabela 2. Stopa bezrobocia w grudniu 2003 r. i grudniu 2013 r. [w %]

Powiat 2003 2013
Zmiana

(gdzie 2003 = 100)

Zgorzelecki 24,2 14,6 60,3

Żarski 32,1 16,5 51,4

Słubicki 26,6 13,1 49,2

Lwówecki 35,9 26,1 72,7

Kłodzki 33,8 27,2 80,5

Prudnicki 19,4 20,6 106,2

Głubczycki 24,2 19 78,5

Przemyski ziemski 24 21,8 90,8

Lubaczowski 24,3 17,8 73,3

Sokólski 18,8 17,8 94,7

Hajnowski 12,2 13,6 111,5

Polska ogółem: 20 13,4 67

Źródło: GUS, Stopa bezrobocia (w %) oraz liczba bezrobotnych (w tys.) według województw i po-
wiatów, grudzień 2003 i grudzień 2013.

Porównując powiaty położone na wschodniej granicy Polski z powiata-
mi z wewnętrznych granic Wspólnoty, widać, że spadek stopy bezrobocia
na wschodzie Polski był wolniejszy niż na zachodzie, ale i bezrobocie było
tam w 2003 r. niższe. Można też zaobserwować duże różnice między
obszarem na granicy polsko-czeskiej, gdzie po dziesięciu latach funkcjo-
nowania w ramach Unii sytuacja na rynku pracy uległa pogorszeniu
(bezrobocie jest relatywnie wyższe w stosunku do średniej krajowej),
a granicy polsko-niemieckiej, gdzie bezrobocie malało szybciej niż w kraju.
Jednak wydaje się, że powodem spadku bezrobocia jest podejmowanie
pracy przez mieszkańców powiatu w innych regionach kraju lub w Niem-
czech; wniosek ten wyciągam z analizy wzrostu nakładów na inwestycje
w przedsiębiorstwach w tych powiatach w latach 2003-2012 (tab. 4).
W powiatach zgorzeleckim i słubickim, w których można zaobserwować
niską stopę bezrobocia w 2013 r., wartość brutto środków trwałych rosła

. w latach 2003-2012 wolniej niż średnia krajowa.

Wynagrodzenia

Trzecim wskaźnikiem, który wzięto pod uwagę, było przeciętne miesięcz-
ne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej. Poddane analizie
dane pochodzą z lat 2003 i 2012 (tab. 3).
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Tabela 3. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej miesięcznej krajo-
wej w latach 2003 i 2012 (polska = 100)

Powiat 2003 2012
Zmiana

(gdzie 2003 = 100)

Zgorzelecki 116,5 91 78,1

Żarski 85,8 92 107,2

Słubicki 90,2 83,7 92,8

Lwówecki 78,4 80,4 102,6

Kłodzki 79,5 81,8 102,9

Prudnicki, 75,4 81,5 108,1

Głubczycki 79,6 83,1 104,4

Przemyski ziemski 75,6 79,5 105,2

Lubaczowski 77 77,2 100,3

Sokólski 78,7 86,2 109,5

Hajnowski 74,7 86 115,1

Polska ogółem: 100 100 100

Źródło: GUS, Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej 2003
i 2012.

Również ten wskaźnik dowodzi niższego standardu życia w regionach
przygranicznych niż w Polsce ogółem. W 2003 r. w jednym powiecie (zgo-
rzeleckim) mieszkańcy zarabiali średnio więcej niż przeciętny Polak.

I
W 2012 r. przeciętne wynagrodzenie we wszystkich powiatach przygra-
nicznych było niższe niż średnia krajowa, w dodatku w dwóch powiatach
- zgorzeleckim i słubickim - relacja uległa pogorszeniu: zdolności kon-
sumpcyjne mieszkańców tych powiatów relatywnie zmalały w ciągu dzie-
sięciu lat. Należy również zauważyć, że do średniej krajowej szybciej
równają powiaty ze wschodu Polski niż z zachodu, co może być efektem
kumulacji pozytywnych skutków Programu Rozwój Polski Wschodniej,
programów współpracy transgranicznej oraz wciąż silnego efektu grani-
cy. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku anali-
zowanych powiatów mamy do czynienia z obszarami rozwijającymi się
asymetrycznie, tzn. polskie powiaty przy granicy polsko-ukraińskiej
i polsko-białoruskiej są lepiej" rozwinięte niż ich odpowiedniki po drugiej
stronie granicy. Z kolei odwrotna jest sytuacja powiatów leżących przy
granicy polsko-czeskiej i polsko-niemieckiej (zob. tab. 5).

Nakłady na inwestycje

Istotną informacją uzupełniającą wczesmejsze analizy okazuje się
porównanie nakładów na inwestycje w przedsiębiorstwach. Przyjęło się
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uważać, że z uwagi na peryferyjne położenie, w regionach przygra-
nicznych nie są lokalizowane strategiczne inwestycje w infrastrukturę
przemysłową lub usługową. Tę opinię potwierdzają również przepro-
wadzone badania. Wartość brutto środków trwałych w przedsiębior-
stwach w 2003 i 2012 r., która była analizowanym wskaźnikiem, była
zdecydowanie niższa w powiatach przygranicznych niż średnia krajowa
(tab. 4).

Tabela 4. Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach w przeliczeniu na 1 mieszkań-
ca w latach 2003 i 2012 [w zł]

Powiat 2003 2012 Zmiana
(gdzie 2003 = 100)

Zgorzelecki 96069 109053,5 113,5

Żarski 17566 29479 167,8

Słubicki 10004 15856,3 158,5

Lwówecki 5177 8882,8 171,6

Kłodzki 10055 15459,7 153,8

Prudnicki 8213 11598,9 141,2

Głubczycki 11215 16025,1 142,9 I
Przemyski ziemski 1536 2569 167,3

Lubaczowski 4228 7724,7 182,7

Sokólski 7004 11283 161,1

Hajnowski 8841 18057,5 204,3

Polska ogółem: 24440 40020,7 163,8

Źródło: GUS, Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca 2003
i 2012.

Poziom rozwarstwienia jest bardzo wysoki: w dziewięciu na jedenaście
badanych powiatów wartość środków trwałych była ponaddwukrotnie
mniejsza niż średnia wartość wskaźnika dla Polski. Jedynym powiatem,
który przekracza (i to zdecydowanie) średnią krajową, jest powiat zgo-
rzelecki, ale tempo wzrostu wskaźnika w tym powiecie jest najniższe
spośród analizowanych, co wskazuje, że powiat zgorzelecki, startując
z wysokiego poziomu (w 2003 r. wartość wskaźnika była prawie cztero-
krotnie wyższa niż średnia krajowa), równa w dół. Należy też zauważyć,
że przyrost nakładów na środki trwałe w ostatnich dziesięciu latach był
wyższy w powiatach wschodnich niż w powiatach na wewnętrznych gra-
nicach Unii, co także potwierdza przyjętą hipotezę o zaniku efektu grani-
cy na wewnętrznych granicach Wspólnoty.



Tabela 5. Porównanie poziomu PKB per capita iPKB per capita jako procent średniej unijnej w obszarach przygranicznych Polski, Niemiec, Re-
publiki Czeskiej, Ukrainy i Białorusi w latach 2003 i 2011

Polska Kraj sąsiedni

2003 2011 2003 2011
Obszar NUTS3 Obszar NUTS3

PKBp.c. PKBp.c. PKBp.c. PKBp.c.
PKBp.c. jako proc. PKBp.c. jako proc. PKBp.c. jako proc. PKBp.c. jako proc.

średniej UE średniej UE średniej UE średniej UE

Gorzowski 4500 22 8000 32 Oder-Spree 16700 81 19900 79

Zielonogórski 4200 21 8000 32 Spree-Neisse 17000 82 33100 132

Goerlitz 14000 68 21100 84
Jeleniogórski 4100 20 7700 31

Liberecky kraj 6700 32 11400 45

Wałbrzyski 4000 19 7100 28 Kralovehradecky kraj 7400 36 12800 51

Opolski 4000 19 / 7700 31
Moravskoslezsky kraj 6400 31 12900 52

Nyski 3200 16 6000 24

Przemyski 3100 15 5100 20 Obwód lwowski* 340 1,5 1300 5

Białos tocki 4500 22 8000 32
Białoruś** 1300 6 4900 20

Łomżyński 3100 15 6100 24

Polska 5000 24 9600 38 UE27 20800 100 25200 100
* Dane za lata 2004 i 2011.
** Dla regionów przygranicznych Białorusi przyjęto PKB per capita dla kraju ogółem.
Źródło: Eurostat, Cross domestic produet (CD?) at current market prices by NUTS 3 regions; Państwowy Urząd Statystyczny Ukrainy, Cross re-
gional produet (2004-2012); Bank Światowy; obliczenia własne.
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Wnioski

Zarówno analiza wybranych wskaźników, jak i przegląd literatury
skłaniają do kilku ważnych wniosków.

Po pierwsze, zniesienie granic w ramach Wspólnoty Europejskiej
osłabiło działanie efektu granicy w regionach przygranicznych. Jedno-
cześnie na obszarach tych nie podejmowano działań mogących wpłynąć
pozytywnie na niwelowanie tego (inwestycje w rozwój nowych gałęzi
przemysłu, usług).
/ Po drugie, samo zniesienie granic nie oznacza zlikwidowania efektu
granicy jako takiego. Na siłę jego oddziaływania w większym stopniu od-
działują bowiem różne czynniki, np. nierównomierność rozłożenia zaso-
bów po obu stronach granicy oraz różnice w ich cenie (np. niższe koszty
pracy po polskiej stronie granicy, ale niższe koszty nieruchomości po
stronie niemieckiej itp.), niż koszty związane z przekroczeniem granicy
(koszt cła, wizy, oczekiwania na przejściu granicznym itp.). Te pierwsze
nie znikną w wyniku wydania decyzji administracyjnej, są bowiem kon-
sekwencją długotrwałych procesów społeczno-gospodarczych. Ich zmiana
wymaga wysiłku nie tylko fmansowego, lecz także czasu, zmiany mental-
ności itp.

Z tabeli 5 można wyciągnąć ostrożny wniosek, iż negatyw:riy wpływ
zniesienia granic wewnątrz unii na rozwój obszarów przygranicznych nie
jest polską specyfiką. W Niemczech, najzamożniejszym kraju Unii Euro-
pejskiej, PKB per capita w obszarach przy granicy jest niższe niż średnia
unijna, w dodatku w jednym regionie (Oder-Spree) wskaźnik ten w uję-
ciu relatywnym zmalał w ostatnich latach.

Integracja europejska dla terenów przygranicznych będzie więc proce-
sem długotrwałym, tym bardziej iż filozofia wsparcia tych obszarów opie-
ra się raczej na rozwoju potencjału turystycznego, kulturowego i ekologicz-
nego niż na inwestycjach w infrastrukturę i gospodarkę. Można nawet
postawić tezę, że obszarom tym nigdy nie uda się osiągnąć poziomu śred-
niej unijnej (a nawet średniej krajowej), ponieważ na pewnym etapie
modernizacji wpadną w podwójną pułapkę średniego dochodu. Na pierw-
szym poziomie pułapka średniego dochodu dotknie kraj jako taki
(w przypadku Polski, według modeli ekonomicznych stanie się to, kiedy
PKB per capita w naszym kraju przekroczy 60 proc. PKB per capita
USA). Na drugim poziomie - regiony przygraniczne, które nie rozwijając
innowacyjnych technologii, ani w skali kraju ani w skali globu, mogą nie
być w stanie przeskoczyć pułapu 60 proc. PKB per capita Polski, szczegól-
nie, że ich rozwój nie polega nawet na imitowaniu rozwiązań technologicz-
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nych właściwych dla Polski, ale nadal opierają swój potencjał rozwojowy
na tradycyjnych gałęziach gospodarki, głównie rolnictwie oraz turystyce.
Analizując relację między PKB per capita Polski, a PKB per capita regio-
nów przygranicznych (tab. 5), można zauważyć, że ten pułap został już
osiągnięty. Jego przezwyciężenie na szerszą skalę nastąpić może szcze-
gólnie dzięki:

- wysoce innowacyjnym programom rozwoju obszarów nadgranicz-
nych,

- strategicznym inwestycjom infrastrukturalnym w regionach przy-
granicznych, które zmniejszyłyby negatywne cechy ich peryferyjności
(budowa mostów na rzekach granicznych, gazociągów i rurociągów, inte-
gracja sieci elektroenergetycznych z sieciami krajów sąsiednich, budowa
i modernizacja dróg i linii kolejowych).

Ważne jest to szczególnie dla obszarów przygranicznych województwa
opolskiego (analizowane powiaty głubczycki i prudnicki), w których
poziom inwestycji w przedsiębiorstwach jest relatywnie niższy niż we
wszystkich innych badanych powiatach (oprócz zgorzeleckiego).


