
















kulturalnymi, politycznymi, miastami i gminami, wojewo´dztwami. Najwyższą
formą współpracy w tym zakresie jest tworzenie wspo´ lnych organizacji, in-
stytucji, izb, stowarzyszen´ itp. Na szczego´ lną uwagęzasługujątu euroregiony.

Analiza i długotrwała obserwacja wspo´ łpracy transgranicznej na naszej
granicy zachodniej pozwala zauwaz˙yć, że choćrozwinęła sięona najwczes´niej
i przebiega najintensywniej, to nadal musi pokonywac´ liczne bariery i ogra-
niczenia. Do podstawowych zaliczyc´ można ograniczenia formalnoprawne,
instytucjonalne, infrastrukturalne, finansowe, gospodarcze, społeczne i s´rodo-
wiskowe.

3.3. Rozwo´ j handlu i usług

Zjawisko handlu przygranicznego, ro´ żnie oceniane, odgrywa niewat̨pliwie
dużą rolę w życiu społeczno-gospodarczym tych obszaro´w. Dzięki niemu
nastąpiło w pewnym stopniu niwelowanie ujemnych skutko´w procesu trans-
formacji, powstało wiele nowych miejsc pracy, jak i małych przedsie˛biorstw
zaopatrujących targowiska, nastap̨iła poprawa zamoz˙ności i warunków byto-
wych ludnos´ci, zwiększyły sięwpływy do budżetów lokalnych (obecnie wiele
gmin przygranicznych dzie˛ki tym wpływom zaliczanych jest do najbogatszych
w kraju) itp.

Zjawisko handlu przygranicznego nie ma charakteru trwałego; powstało ono
w wyniku zaistniałej koniunktury i było rzecza˛ oczywistą, że po pewnym czasie
będzie zanikac´. Już obecnie na granicy zachodniej obserwuje sie˛ tendencje˛
zmniejszania sie˛ liczby klientów, liczby stoisk oraz dochodo´w z targowisk.
Złożyło się na to wiele czynniko´w. Do najważniejszych zaliczyc´ można:
– politykę fiskalną państwa prowadzac̨ą do podniesienia cen na niekto´re

towary i usługi (np. na papierosy, benzyne˛, energię itp.), co powoduje
wyrównywanie cen po obu stronach granicy;

– wzrost podatku VAT dla handlowco´w (np. wzrost stawki VAT o niemal
10% spowodował, z˙e na targowisku w Gubinie handlowcy z 22 stoisk nie
odnowili umowy, a liczba wolnych stoisk wzrosła do 10%);

– zmiany w przepisach i stawkach celnych.
Coraz większą rolę w ograniczeniu handlu przygranicznego po stronie

polskiej odgrywajądziałania władz samorzad̨owych i handlowco´w ze strony
niemieckiej. Działania te zmierzaja˛ do zatrzymania swoich kliento´w i jedno-
cześnie przyciągnięcia klientów z Polski przez:
– budowędużych centro´w handlowych wzdłuz˙ granicy,
– duże i częste obniżki cen towaro´w,
– agresywna˛ reklamę,
– usprawnienia komunikacyjne (np. linia autobusowa Zgorzelec–dom towaro-

wy Karstadt),
– działania samorzad̨ów niemieckich, gło´wnie pod naciskiem swoich kupco´w,

blokujące polskąinicjatywę handlowąw strefie przygranicznej (vide przy-
padek Frankfurtu, Forst itp.).
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W rezultacie dokonujac̨ych sięzmian coraz wie˛cej Polako´w za coraz wyz˙szą
kwotę dokonuje zakupo´w po stronie niemieckiej. Według GUS w I po´ łroczu
1997 r. wartos´ć wydatków dokonanych przez Polako´w w Niemczech wyniosła
ponad 934 mln zł. W strukturze wydatko´w zdecydowanie dominuja˛ zakupy
towarów nieżywnościowych (w tym głównie części i akcesorio´w do pojazdo´w
mechanicznych oraz sprze˛tu gospodarstwa domowego), natomiast ws´ród zaku-
pów żywnościowych prym wiodąbakalie i słodycze, tłuszcze ros´linne i napoje
alkoholowe. Trudno jednak okres´lić, jakączęść wydatków obywateli polskich
przekraczajac̨ych granice˛ zachodniąpojazdami mechanicznymi i koleja˛ stano-
wią zakupy bezpos´rednio w niemieckiej strefie przygranicznej. Wiadomo tylko,
że ponad połowa (54%) zmotoryzowanych obywateli z Polski dokonuje zaku-
pów w strefie do 20 km od granicy pan´stwowej. Nie ma natomiast problemu
z osobami przekraczajac̨ymi granicępieszo, gdyz˙ dokonywane przez nie zakupy
dóbr i usług w całos´ci koncentrująsię w pobliżu przejść granicznych. Ogo´ lna
wartość towarów zakupionych po niemieckiej stronie przez Polako´w przekra-
czających granice˛ pieszo wyniosła w I po´ łroczu 1997 r. 120 mln zł.

3.4. Rolnictwo ekologiczne

Jak do tej pory, na obszarze przygranicznym wyraz´nie dominowało rolnictwo
i leśnictwo. Zanik starych struktur w rolnictwie (PGR-o´w) spowodował wiele
niekorzystnych zjawisk, w tym wysokie bezrobocie. Poniewaz˙ w znacznej
części jest to obszar ekologicznie czysty, gdzie niski był stopien´ chemizacji
rolnictwa, mniejsze stosowanie pestycydo´w i słabsze nawoz˙enie mineralne,
może być on miejscem produkcji zdrowej z˙ywności. Potencjalnym rynkiem
zbytu dla tych surowco´w i produktów może byćwłaśnie aglomeracja berlin´ska.
Ten dynamicznie rozwijajac̨y sięośrodek gospodarczy, handlowy, komunika-
cyjny, polityczny, połoz˙ony blisko granicy pan´stwowej, będzie wykazywał
coraz większe zapotrzebowanie na produkty rolno-spoz˙ywcze, podobnie zreszta˛
jak niewiele mniejsza aglomeracja Lipsk-Halle. Niskie koszty wytwarzania
oraz transportu moga˛ być szansądla wejścia polskich produkto´w rolnych na
rynek niemiecki. Ale jest to tylko szansa. Nalez˙y pamiętać, że ten segment
rynku jest bardzo dobrze zorganizowany tak w Niemczech, jak i w całej Unii
Europejskiej. Na rynku berlin´skim znajdująsię produkty rolno-spoz˙ywcze
z bardziej odległej Holandii, Francji, Hiszpanii, Włoch itp. Unia Europejska
jest obszarem nadwyz˙ek produkto´w żywnościowych, stąd konkurencja na tym
rynku jest wysoka. Obok ceny waz˙na jest jakos´ć surowca (produkto´w), jego
smak, wygląd, jakość opakowania, reklama itp. Jakos´ć dostarczanych towaro´w
określają wysokie normy i standardy. Bardzo waz˙ną rzeczą jest również
sposo´b zorganizowania sie˛ producento´w zdrowej żywności. Indywidualni
rolnicy, działający w pojedynke˛, nigdy nie zdobe˛dą rynku berlińskiego. Po-
trzebna jest organizacja na wzo´r innych pan´stw, która zajmowałaby sie˛ „roz-
poznaniem” rynku rolnego, promocja˛ produktów pochodzenia rolniczego,
prowadzeniem negocjacji, zawieraniem umo´w itp.
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3.5. Turystyka

Obszary przygraniczne maja˛sprzyjające warunki i odpowiedni poziom zagos-
podarowania turystycznego. Dotyczy to zwłaszcza pasa wybrzez˙a na po´ łnocy,
a na granicy południowej – go´r, gdzie panuja˛sprzyjające warunki orograficzne,
klimatyczne, a takz˙e znajdująsiępiękne krajobrazy, rozległe tereny les´ne, liczne
źródła mineralne, liczne przejs´cia graniczne; ponadto obszary te charakteryzuje
dobra doste˛pność komunikacyjna itp. Dzie˛ki tym walorom obszary te juz˙ dawno
zostały zagospodarowane i dzis´ należą do największych regiono´w turystycz-
no-wypoczynkowych i uzdrowiskowych w kraju. Ale atrakcyjnych tereno´w dla
rozwoju turystyki i wypoczynku nie brakuje wzdłuz˙ całej granicy zachodniej.
Funkcje turystyczno-wypoczynkowe i uzdrowiskowe moga˛byćna tym obszarze
w jeszcze wie˛kszym stopniu czynnikiem aktywizujac̨ym rozwój, gdyżnie sąone
jeszcze w pełni wykorzystane.

Do podstawowych waloro´w przyrodniczych sprzyjajac̨ych rozwojowi turys-
tyki i wypoczynku w obszarze przygranicznym zaliczyc´ można: duży stopień
zalesienia, duz˙ą liczbę i powierzchnięobszaro´w chronionych (w tym: parki
narodowe, krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu – znaczny stopien´
ich koncentracji wyste˛puje w środkowej cze˛ści obszaru przygranicznego),
znaczne nasycenie obszaru takimi obiektami przyrodniczymi, jak rezerwaty
przyrody, pomniki przyrody, parki podworskie i in.). Istotne znaczenie dla
rozwoju turystyki mająrównież zabytki kultury materialnej, w tym gło´wnie
obiekty historyczne i architektoniczne, kto´re licznie występująna tym obszarze.

Znaczenie turystyki i wypoczynku dla rozwoju obszaro´w przygranicznych
coraz wyraz´niej zaczynajądostrzegac´ władze samorzad̨owe, organizatorzy ruchu
turystycznego oraz poszczego´ lni obywatele. Władze samorzad̨owe coraz cze˛ś-
ciej zabiegająo inwestoro´w krajowych, zagranicznych, czy z udziałem kapitału
zagranicznego, oferujac̨ im do sprzedaz˙y różne obiekty (w tym i zabytkowe
z przeznaczeniem na cele turystyczne) oraz tereny pod przyszłe nowe lokaliza-
cje. Ukazuje sie˛ coraz więcej informacji o walorach tych obszaro´w, wydawane
są coraz ładniejsze informatory, foldery, reklamo´wki. Coraz cze˛ściej biura
turystyczne biora˛ udział w licznych targach i wystawach turystycznych (w tym
i zagranicznych) bad̨źnawiązująbezpos´redniąwspółpracęz biurami zagranicz-
nymi. Wśród różnych form turystyki (urlopowa, krajoznawcza, tranzytowa,
świąteczna) zwłaszcza ta ostatnia be˛dzie miała większe znaczenie dla rozwoju
obszaro´w przygranicznych. Wiaz̨ało sięto będzie z dynamicznie rozwijajac̨ymi
sięośrodkami po drugiej stronie granicy (Berlin, Drezno, Lipsk) oraz faktem, z˙e
ten rodzaj turystyki jest preferowany przez naszych sas̨iadów zachodnich.

4. Pogranicze zachodnie w perspektywie integracji Polski z Unia˛ Eu-
ropejską

W ciągu najbliższych kilku lat nastap̨i integracja Polski ze strukturami
zachodnioeuropejskimi. Nie tracac̨ czasu, nalez˙y dążyć do zahamowania

101POGRANICZE ZACHODNIE POLSKI W PERSPEKTYWIE...



powiększających siędysproporcji w poziomie rozwoju i zagospodarowania
obszaro´w po obu stronach granicy oraz dalej rozwijac´ i umacniac´ istniejące
formy współpracy transgranicznej, nie czekajac̨ na jeszcze (byc´ może) lepsze
warunki realizacji. Jakos´ć i intensywnos´ć tych działan´ zależeć jednak będzie
od likwidacji czy ograniczenia istniejac̨ych barier przez wprowadzenie no-
wych rozwiązań:
– prawnych, zwłaszcza w okres´leniu kompetencji władz samorzad̨owych w na-

wiązywaniu wspo´ łpracy przygranicznej;
– finansowych, zwłaszcza dotyczac̨ych systemu celnego, podatkowego, sprzy-

jającego aktywizacji regiono´w przygranicznych (dotacje, s´rodki pomocowe,
ulgi, kredyty, preferencje);

– informacyjnych, zwłaszcza w zakresie moz˙liwości rynkowych, eksporto-
wych, zatrudnienia itp. po obu stronach granicy;

– infrastrukturalnych, zwłaszcza w zakresie przejs´ć granicznych i układu
komunikacyjnego.
Wyróżnione działania sa˛ natury ogo´ lnej i dotyczą wszystkich obszaro´w

przygranicznych: obok nich nalez˙y jednak podjąć i inne, bardziej szczego´ łowe,
wynikające ze zro´ żnicowania poszczego´ lnych części tych obszaro´w. Jest to
konieczne, aby jak najlepiej przygotowac´ siędo wejścia do Unii Europejskiej.

Jednakz˙e zanim to nastap̨i, regiony przygraniczne musza˛ przyspieszyc´ proce-
sy wzrostu atrakcyjnos´ci i rozwoju gospodarczego. Stosunkowo najlepiej
przygotowane do tych zmian sa˛ obszary zachodniego pogranicza Polski, kto´re
w stopniowo integrujac̨ej sięEuropie mogąspełniac´ funkcje „regionów–loko-
motyw postępu” i służyć rozbudowie związków i współpracy Polski z krajami
Unii Europejskiej. Na tym etapie konieczne jest zahamowanie pogłe˛biania się
asymetrii w rozwoju i zagospodarowaniu polskich obszaro´w w stosunku do
sąsiadujących z nimi tereno´w po drugiej stronie Odry i Nysy. Tempo wyro´wny-
wania dysproporcji jest ciag̨le niewystarczajac̨e i bez aktywnej pomocy pan´stwa
euroregiony na granicy zachodniej nie be˛dą mogły same pokonac´ tej bariery.

Co stanie sie˛, gdy znajdziemy sie˛ w Unii Europejskiej, gdzie po wejs´ciu
w życie Traktatu z Maastricht znikne˛ły wewnętrzne granice polityczne, a ob-
szary przygraniczne utraciły dotychczasowy charakter i stały sie˛ tzw. obszarami
czy regionami „stykowymi”? Oto´ ż zniknięcie granic politycznych nie be˛dzie
równoznaczne z wyeliminowaniem problemo´w byłych obszaro´w przygranicz-
nych. Podobnie jak w przypadku zjednoczonych pan´stw Unii, nadal mie˛dzy
obszarami po obu stronach granicy wyste˛powaćbędą różnice:
– na płaszczyz´nie społecznej, np. w sferze zdobyczy socjalnych, na poziomie

płac, w zakresie opieki społecznej, szkolnictwa, doste˛pności do usług itp.;
– na płaszczyz´nie gospodarczej, wynikajac̨e m.in. z ro´ żnego poziomu rozwoju

gospodarczego, zainwestowania infrastrukturalnego, moz˙liwości inwestycyj-
nych itp.;

– na płaszczyz´nie finansowej, wyraz˙ające sięchociażby różnymi systemami
podatkowymi, moz˙liwościami kapitałowymi na rzecz rozwoju tych ob-
szarów;
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– w sferze regulacji prawnych, np. w planowaniu przestrzennym, ochronie
środowiska, gospodarce itp.
Choć granice formalnie przestana˛ istnieć, to w wielu dziedzinach z˙ycia

społeczno-gospodarczego, a zwłaszcza w sferze społecznej i s´wiadomos´ci,
stanowićone będą bariery przestrzenne jeszcze przez wiele lat. Natomiast
wzrost powiązańtransgranicznych generowany be˛dzie głównie przez integracje˛
w sferze gospodarczej.

Likwidacja granicy pan´stwowej niewątpliwie pociągnie za soba˛ reorientacje˛
powiązańprzestrzennych z ods´rodkowych (od granicy do wewnat̨rz kraju) na
dośrodkowe (między byłymi obszarami przygranicznymi), a w miare˛ inten-
syfikacji powiązańdojść może do przekształcenia tych obszaro´w peryferyjnych
w rdzeniowe.
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