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Wstęp

Po 1990 roku uległa zmianie zewnętrzna sytuacja poli
tyczna. Ważne zmiany nastąpiły wzdłuż granic Polski: zmiana 
sąsiadów i otwieranie granic, a co za tym idzie m. in. poprawa 
sytuacji obszarów przygranicznych.

W okresie tym nastąpiło także stowarzyszenie z Unią Eu
ropejską. Kraje Europy Środkowo - Wschodniej ubiegają się o 
przyjęcie do Unii, gdyż członkostwo nie tylko symbolizuje 
wprowadzenie do zachodniej wspólnoty bezpieczeństwa 
i dobrobytu; jest ono również drogą dostępu do rynków we
wnętrznych i uznawane jest przez elity polityczne za gwarancję 
chroniącą przed załamaniem lub rewizją procesu reform reali
zowanych pod hasłem "demokracja i gospodarka rynkowa".

Stowarzyszenie i ewentualne członkostwo będzie miało 
konsekwencje regionalne, gdyż Unia prowadzi aktywną polity
ka regionalną, której zadaniem jest m. in. wyrównywanie różnic 
wynikających z warunków np. produkcji rolniczej i struktural
nego niepełnego zatrudnienia. W celu dostosowania polskiej 
polityki regionalnej do standardów UE należy upodmiotowić 
poziom regionalny, przyspieszyć procesy restrukturyzacji, pod
jąć działania na rzecz ochrony środowiska, przyspieszyć 
współpracę regionów przygranicznych, wspierać tworzenie oto
czenia dla działalności gospodarczej i tworzyć regionalne wa
runki dla lokalizowania inwestycji zagranicznych i kapitału kra
jowego oraz wykształcenia instytucji i instrumentów polityki re
gionalnej na szczeblu krajowym i regionalnym.
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1. Problem granic w Europie po 1990 roku

W 1989 roku zlikwidowany został blok RWPG. Nastąpiła 
całkowita zmiana powiązań gospodarczych Polski. Niemcy stały 
się naszym głównym partnerem gospodarczym, a udział Unii 
Europejskiej w obrotach handlu zagranicznego Polski systema
tycznie rośnie. Równocześnie poza importem surowców z 
Rosji nastąpiła marginalizacja powiązań gospodarczych 
i handlowych z krajami postkomunistycznymi. NRD włączyła się 
do struktury zależnej od EWG, kilka krajów bloku RWPG rozpo
częło postsocjalistyczny proces przejścia, nastąpiło rozluźnienie 
lub nawet zerwanie powiązań między krajami i regionami 
w strukturze dawnej RWPG, natomiast zacieśniały się powią
zania handlowe między postsocjalistycznymi krajami znajdują
cymi się w procesie przejścia i krajami należącymi do Unii Eu
ropejskiej. Nastąpiło także stowarzyszenie Polski z Unią Euro
pejską1.

Rok 1989 wzbudził nadzieję, że każdy z krajów postsocja- 
listycznych szybko wyrówna opóźnienie w rozwoju i sprosta 
wyzwaniu Europy krajów rozwiniętych. Szybko okazało się, że 
jest odwrotnie, że zamysł taki jest już wyzwaniem w stosunku 
do tej Europy i że tak rozumiana Europa nie jest wcale zainte
resowana szybkim wyrównaniem opóźnień.

Zniknęły na dobre powiązania RWPG oraz wymuszone 
odgórnie powiązania poziome, ale regiony i kraje pozostały, 
zwiększyła się nawet ich liczba. Niebagatelne znaczenie dla 
rozwoju gospodarczego ma postęp lub jego brak w wymianie 
gospodarczej z tymi krajami. Polityka rozwoju gospodarczego 
zorientowana między innymi na aktywizację współpracy z tymi 
krajami będzie przeciwdziałała bezrobociu w tych ośrodkach i 
regionach, które tradycyjnie oferowały swe produkty na rynki 
wschodnie lub tych, które podejmą taką współpracę. Głównie 
chodzi o ośrodki i regiony położone we wschodniej i środkowej 
części Polski bardzo silnie dotkniętej bezrobociem2.
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Ważne zmiany nastąpiły wzdłuż granic Polski. Polska jest 
jedynym krajem Europy, którego wszyscy lądowi sąsiedzi 
zmienili się na początku lat dziewięćdziesiątych.

Otwieranie granic Polski stwarza konkretne skutki:

* obiektywnie w korzystniejszej sytuacji znajdują się zachodnie 
regiony Polski (kierunki powiązań gospodarczych, inwestycje 
zagraniczne, priorytety rozbudowy infrastruktury komunika- 
cyjnej);

* poprawia się sytuacja największych aglomeracji miejskich, 
będących w sposób naturalny miejscami koncentracji powią
zań z zagranicą, ze względu na podaż wysoko kwalifikowa
nej siły roboczej, rynek zbytu oraz poziom rozwoju infrastruk
tury;

* relatywnie poprawia się sytuacja obszarów przygranicznych, 
poprzednio peryferyjnych, w tym szczególnie zachodniej 
strefy przygranicznej będącej wspólną granicą z Unią Euro
pejską.

W długim horyzoncie w szczególnie korzystnej sytuacji 
znajdą się wschodnie obszary przygraniczne, które będą mogły 
w pełni wykorzystać rentę położenia wzdłuż granicy Unii Euro
pejskiej3. "Raport o polityce regionalnej" CUP podkreśla, że 
rozwój współpracy transgranicznej sprzyja przełamywaniu syn
dromu peryferyjności i zastoju w regionach "ściany wschodniej" 
oraz aktywizuje gospodarkę regionów zachodnich 
i południowych. Czynnik położenia w aspekcie powiązań euro
pejskich odgrywać będzie wzrastającą rolę w zmianach hierar
chii regionów pod względem atrakcyjności dla inwestorów 
i mieszkańców4. Rolą polityki regionalnej państwa jest ułatwie
nie tej współpracy poprzez rozbudowę sieci przejść granicz
nych, poprawę infrastruktury oraz popieranie wspólnych przed
sięwzięć5.

W publikacjach dotyczących problemów polityki regional
nej poświęca się wiele miejsca zagadnieniom korzyści i szans 
jakie powstają dla rozwoju stref przygranicznych. Negatywne
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skutki dotychczasowej izolacji zachodnich regionów przygra
nicznych zostaną zrekompensowane korzyściami ze współpra
cy z bardziej rozwiniętymi sąsiadami zachodnimi. Położenie 
geograficzne staje się największym "zasobem" tych regionów. 
Leżą one w centrum Europy, bardzo blisko silnych niemieckich 
centrów gospodarczych. Stanowią naturalny rynek przygranicz
ny dla Niemców korzystających z różnicy cen i zwiększających 
popyt na podstawowe dobra i usługi po wschodniej stronie 
granicy. Szacuje się, że klienci z Niemiec zostawiają w za
chodnich regionach Polski około 4 mld. DM rocznie co istotnie 
wspiera bilans płatniczy całej polskiej gospodarki, wyrównuje 
bowiem deficyt handlu zagranicznego6.

Zachodnie regiony oferują korzystne lokalizacje inwesty
cjom zagranicznym poszukującym tańszej siły roboczej 
i niższych podatków. Berlin - największa aglomeracja Środko
wej Europy znajduje się zaledwie 70 km od zachodniej granicy 
Polski. Już obecnie daje się zauważyć pozytywny wpływ 
w postaci bezpośrednich inwestycji i kontaktów handlowych.

Odnotowując korzystny wpływ wynikający ze współpracy 
należy podkreślić opinię wielu ekspertów z dziedziny polityki 
regionalnej, że niesie on ze sobą sprzyjające impulsy dla go
spodarki, lecz również wywołuje pewne niepokoje, związane 
z przewagą potencjału ekonomicznego. Asymetria potencjału 
gospodarczego i kooperacja przygraniczna niesie słabiej roz
winiętym regionom Europy Środkowo-Wschodniej zarówno 
szanse, jak i zagrożenia związane np. z wykorzystaniem tań
szej siły roboczej do wytwarzania produktów sprzedawanych 
z niemieckimi etykietami oraz z masowym napływem kapitału 
niemieckiego do niektórych tylko obszarów i niektórych sekto
rów gospodarki. Może także pojawić się tendencja do włączania 
regionów przygranicznych do niemieckiego systemu gospo
darczego, co dezintegrowałoby systemy gospodarcze. Jedynie 
częściowo słuszna jest argumentacja, że w zintegrowanej Eu
ropie granice już w zasadzie się zacierają, a sytuacje o których 
mowa powyżej, stanowią codzienność w Unii Europejskiej - nie 
są więc niebezpieczeństwem. Otóż żadna granica w Zachodniej
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Europie nie dzieli tak różnych potencjałów gospodarczych, jak 
zachodnia granica krajów Europy Środkowej. Asymetria jest tu 
szczególnie silna, a więc trudno mówić o analogii z otwartymi 
gospodarkami członków Unii. Godny przytoczenia wydaje się 
pogląd, że współpraca ta powinna zostać poddana pragma
tycznej ocenie przez kompetentne gremia ekspertów, bez 
emocjonalnego podejścia reprezentowanego np. przez dzienni
karzy.

Wschodnie regiony przygraniczne, a więc tradycyjnie naj
słabiej rozwinięte regiony kraju są jednak znacznie wyżej roz
winięte niż terytoria Ukrainy, Białorusi i Litwy. Ogólnie niski po
ziom rozwoju gospodarczego potencjalnych partnerów współ
pracy nie pozwala optymistycznie myśleć o najbliższej przy
szłości zwłaszcza, że obecnie na wschodniej granicy prywaty
zacja przebiega powoli (ograniczając się głównie do handlu), 
zaangażowanie kapitału jest minimalne, a stopa bezrobocia 
przekracza średnie krajowe. Przyczyny takiego stanu mają 
związek z ograniczeniem powiązań z rynkiem radzieckim oraz 
spadkiem zamówień wojskowych.

Bliskość granicy może jednak wywołać pewne pozytywne 
efekty mnożnikowe:

* dzięki tańszym towarom ze wschodu konsumenci oszczędza
ją na podstawowych wydatkach,

* wielu drobnych przedsiębiorców utrzymuje się z nielegalnego 
lub półlegalnego handlu,

* powstają nowe firmy obsługujące przybyszów ze Wschodu,
* rezultatem tych operacji może być pierwotna akumulacja 

kapitału, bardzo przydatna względnie biednemu regionowi,
* rosnące zakupy towarów o wysokim poziomie przetworzenia 

(elektronika, sprzęt gospodarstwa domowego, modne ubiory) 
czynione przez przybyszów ze Wschodu mogą ożywić lokal
ny handel i stać się źródłem walut7.

Aktywizację wschodniej granicy widać w badaniach pro
wadzonych w skali gmin. Wokół miast, w których są przejścia
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graniczne do byłych republik radzieckich, dynamika powstawa
nia prywatnych przedsiębiorstw jest wyższa, niż w pozostałych 
częściach wschodnich województw. Dynamika ta promieniuje 
wzdłuż ważniejszych dróg, jednak skala tych pozytywnych zja
wisk jest jeszcze zbyt nikła.

2. Stowarzyszenie z Unią Europejską.

Przyjęcie do Unii wymaga przyspieszenia reform w samej 
Unii oraz wspierania transformacji systemowej w krajach Euro
py Środkowo-Wschodniej. Unia musi przy tym ożywić działania 
polityczne zmierzające do stworzenia partnerskich stosunków z 
Rosją. Niemcy są najważniejszym partnerem handlowym kra
jów Europy Środkowo-Wschodniej, realizują bowiem 50% obro
tów handlowych Unii z tym regionem8. Dlatego zjednoczone 
Niemcy są uważane przez partnerów z UE za państwo, które 
najwięcej zyskuje na prowadzonej obecnie polityce stowarzy
szeniowej i przyszłym rozszerzeniu Unii.

Ze względu na umowy stowarzyszeniowe Unia ma naj
bardziej rozwinięte kontakty z państwami Grupy Wyszehradz- 
kiej. Niezbędnym warunkiem realizacji umów stowarzyszenio
wych jest spójne stosowanie różnych instrumentów, jakimi dys
ponuje Unia, takich jak:

- program PHARE, polityka handlowa, gospodarcza, waluto
wa, polityka wobec konkurencji, działania na rzecz środowi
ska naturalnego, polityka socjalna;

- dialog polityczny, organizowanie wspólnych akcji;
- polityka wobec osób ubiegających się o azyl oraz polityka 

imigracyjna, zwalczanie przestępczości, współpraca na pła
szczyźnie polityki wewnętrznej i organów sprawiedliwości.

Przeprowadzone w maju badanie opinii publicznej wyka
zało, że w przeważającej części państw członkowskich Unii
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większość obywateli (około 60%) opowiada się za przyjęciem 
państw Grupy Wyszehradzkiej.

Na południu rosną jednak obawy śródziemnomorskich 
członków Unii wynikające z procesów zachodzących w islam
skich państwach Maghrebu. Równocześnie kraje takie jak Por
tugalia, Hiszpania, Grecja, Irlandia, znajdujące się dotychczas 
na peryferiach Unii, obawiają się zarówno o transferowane 
z Unii środki finansowe, jak i konkurencji ze strony charaktery
zujących się niskimi płacami państw środkowo-europejskich.

Istnieją trzy motywy zachęcające kraje Europy Środkowej 
i Wschodniej do ubiegania się o przystąpienie do Unii:

1) członkostwo w Unii symbolizuje wprowadzenie do zachodniej 
wspólnoty dobrobytu i bezpieczeństwa,

2) członkostwo w Unii jest najpewniejszą drogą zapewnienia 
dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej,

3) przystąpienie do Unii jest przez elity rządowe uznawane 
za polityczną gwarancję chroniącą przed załamaniem lub 
rewizją procesu reform realizowanych pod hasłem 
"demokracja i gospodarka rynkowa".

Dotychczasowe bezpośrednie inwestycje zagraniczne 
wniosły jedynie skromny wkład w modernizację gospodarek. 
Mimo sporej liczby przedsiębiorstw typu joint venture, 
w rzeczywistości zainwestowano tylko niewielki kapitał. Najczę
ściej chodziło o przejęcie istniejących przedsiębiorstw w celu 
zdobycia i zabezpieczenia rynków w krajach Europy Środkowo- 
Wschodniej. Inwestycje od podstaw, a także inwestycje nasta
wione na eksport odgrywają zupełnie nieistotną rolę. Całkowity 
wolumen inwestycji jest bardzo skromny: tylko ok. 5% niemiec
kich inwestycji zagranicznych trafiło do Europy Środkowo- 
Wschodniej9.

Wśród społeczeństwa niemieckiego pojawiają się jednak 
obawy koncentrujące się na konkurencyjności naszej gospo
darki ze względu na niskie płace. Duże różnice w wysokości 
wynagrodzenia (1:15) skłaniają przedsiębiorstwa do przeno-
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szenia na obszar Europy Środkowo-Wschodniej tych faz pro
dukcji, które powodują największe koszty osobowe. Prowadzi to 
do obniżenia ogólnych kosztów produkcji, a równocześnie 
w jednostkach macierzystych pozostają stanowiska wysoko 
opłacane. Dochodzi natomiast do utraty miejsc pracy przez 
pracowników nisko kwalifikowanych. Również ta grupa jest na
rażona na konkurencję ze strony imigrantów lub obcokrajow
ców codziennie dojeżdżających z zagranicy.

Układ Europejski o stowarzyszeniu ze Wspólnotami Euro
pejskimi, zakłada stopniowe ograniczenie barier we wzajem
nych powiązaniach gospodarczych, prowadzące do utworzenia 
strefy wolnego handlu. Wejście wżycie Układu Europejskiego 
oznacza, że prawie cały przemysł przetwórczy i budownictwo 
mogą zostać poddane konkurencji ze strony zagranicznych 
podmiotów gospodarczych już obecnie: górnictwo, pozostała 
część przemysłu przetwórczego i podstawowe usługi około roku 
1997, a usługi wyższego rzędu około roku 2002.

Intencją Układu Europejskiego jest przyszłe członkostwo 
Polski w Unii Europejskiej. Układ o stowarzyszeniu jest asyme
tryczny na korzyść Polski, tak aby umożliwić stopniowe dosto
sowanie gospodarki naszego kraju do standardów UE.

Stowarzyszenie i przyszłe członkostwo Polski w Unii jest 
wyzwaniem dla naszego kraju. Konieczność głębokich dosto
sowań strukturalnych dotyczy wszystkich branż i podmiotów 
gospodarczych. Trudno powiedzieć jakie to będzie miało kon
sekwencji regionalne. Niewątpliwie regiony najbardziej konku
rencyjne, posiadające wiele podmiotów gospodarczych 
o wysokiej efektywności zyskają najwięcej dzięki możliwości 
wykorzystania renty położenia oraz ekspansji różnych form 
działalności i produkcji.

W ramach UE prowadzona jest aktywna polityka regional
na - wyrazem jej jest istnienie Funduszu Regionalnego, będą
cego największym i najszybciej rosnącym funduszem UE. Jego 
podstawowym zadaniem jest "poprawienie głównych nierówno
ści regionalnych w obrębie Wspólnoty, w szczególności tych, 
które są rezultatem nierówności w warunkach produkcji rolni-
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czej, zmian w przemyśle i strukturalnego niepełnego zatrudnie-
- u  10 ma

Celem polityki regionalnej Unii Europejskiej jest m.in. 
wspieranie rozwoju obszarów problemowych, którymi są:

- obszary słabo rozwinięte, wymagające aktywizacji (tzw. cel
I ) ,

- stare regiony przemysłowe, wymagające restrukturyzacji 
(tzw. cel II),

- obszary o dominacji rolnictwa (tzw. cel V)11.

Możliwość korzystania z tych środków w warunkach 
członkostwa Polski w UE może być ważnym czynnikiem przy
spieszającym dostosowania strukturalne w przekroju regional
nym.

Dotychczasowa pomoc Zachodu koncentrowała się na:

- wspieraniu zachodniego eksportu do Europy Środkowo - 
Wschodniej,

- kredytach przeznaczonych na stabilizację w skali makroeko
nomicznej, których dodatkowym efektem było stworzenie 
możliwości wzrostu importu z krajów Europy Środkowo - 
Wschodniej,

- redukcji długów i pomocy w równoważeniu bilansu płatnicze
go.

Przykładem innej formy pomocy może być zapoczątkowa
ny w 1991 roku Program Wstępnych Negocjacji, którego zada
niem jest umacnianie współpracy pomiędzy regionami 
i miastami państw wspólnoty Europejskiej z regionami 
i miastami Europy Środkowo - Wschodniej. Jest to wielostronna 
współpraca rzeczników rozwoju regionalnego: województw, 
władz lokalnych, sektora drobnej wytwórczości i banków han
dlowych. Innym przykładem jest program STRUDER, mający 
na celu promocję restrukturyzacji regionalnej wybranych regio
nów. Program ten zapewnia wsparcie dla projektów inwestycyj
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nych, przewidujących tworzenie nowych miejsc pracy 
w sektorze drobnej przedsiębiorczości, dla lokalnej infrastruktu
ry oraz dla szkolenia i przekwalifikowywania kadr.

Układ o stowarzyszeniu stwarza również szerokie możli
wości w zakresie miękkiej polityki regionalnej (soft regional po- 
licies). Oznacza to możliwość współfinansowania, opracowy
wania i przygotowywania różnych przedsięwzięć i programów 
znajdujących się w polu zainteresowania polityki regionalnej. W 
celu pełnego dostosowania polityki regionalnej Polski niezbęd
ne jest jednak rozwinięcie jeszcze w trakcie stowarzyszenia 
elementów tzw. twardej polityki regionalnej (hard regional poli
cje)12

Układ o stowarzyszeniu Polski zawiera następujące usta
lenia dotyczące współpracy w zakresie polityki regionalnej (art. 
86):

1. Strony będą zacieśniać współpracę w zakresie rozwoju re
gionalnego i planowania gospodarki gruntami.

2. W tym celu planuje się podjęcie następujących działań:

- dostarczania władzom państwowym, regionalnym i lokalnym 
informacji dotyczących polityki regionalnej oraz planowanej 
gospodarki gruntami, a w przypadku gdy będzie to zasadne, 
udzielenie pomocy w opracowywaniu takiej polityki,

- wspólne działania władz lokalnych w zakresie rozwoju go
spodarczego,

- analizowanie koordynacji działań dotyczących rozwoju ob
szarów przygranicznych Polski i Wspólnot,

- wymianę wizyt mających na celu zbadanie możliwości 
współpracy i udzielania pomocy,

- wymianę urzędników państwowych,
- udzielanie pomocy technicznej ze szczególnym uwzględnie

niem obszarów słabo rozwiniętych,
- tworzenie programów dla potrzeb wymiany informacji i do

świadczeń w tym poprzez organizację seminariów13.
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W artykule 91, dotyczącym ceł, stwierdza się, że współ
praca będzie obejmować min. rozbudowę infrastruktury gra
nicznej. Stopniowa likwidacja barier celnych oznacza powstanie 
strefy wolnego handlu14.

W okresie stowarzyszenia polityka regionalna w Polsce 
musi zostać dostosowana do standardów UE. Jest to warunek 
korzystania z środków pomocy w okresie stowarzyszenia oraz 
środków Funduszu Regionalnego, służących rozwojowi obsza
rów przygranicznych, a także innych funduszy w warunkach 
członkostwa Polski w tej organizacji15.

Wymaga to jednak rozwiązania szeregu problemów:

- upodmiotowienia poziomu regionalnego, tak aby mógł on 
prowadzić politykę interregionalną zgodną ze standardami 
Unii Europejskiej,

- przyspieszenia procesów restrukturyzacji tych regionów, 
w których wadliwa struktura obciąża całą gospodarkę naro
dową,

- regionalnego zróżnicowania przedsięwzięć na rzecz ochrony 
środowiska,

- przyśpieszenia procesów ekonomicznej współpracy regio
nów przygranicznych oraz ukształtowania powiązań 
z krajami sąsiedzkimi,

- wspierania tworzenia otoczenia dla działalności gospodar
czej,

- tworzenia regionalnych warunków dla lokalizowania się in
westycji zagranicznych oraz kapitału krajowego,

- wykształcania instytucji i instrumentów polityki regionalnej na 
szczeblu krajowym i regionalnym16.

3. Problemy współpracy transgranicznej

W Europie Zachodniej, szczególnie w ramach Unii Euro
pejskiej, formy współpracy regionów przygranicznych są bardzo 
rozbudowane i zróżnicowane. Po drugiej wojnie światowej
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współpraca ta została podjęta na początku lat pięćdziesiątych. 
Wciągu ostatnich trzydziestu lat nastąpiła ilościowa 
i jakościowa eksplozja porozumień transgranicznych.

21 maja 1980 roku została podpisana Europejska kon
wencja Ramowa o Przygranicznej Współpracy między Związ
kami i Władzami Terytorialnymi, zwana najczęściej Konwencją 
Madrycką. Konwencja ta jest otwarta dla wszystkich krajów 
członkowskich Rady Europy.

Konwencja Madrycka zakłada, że każde państwo, które 
do niej przystąpi zobowiązuje się ułatwiać i wspierać współpra
cę przygraniczną związków i władz terytorialnych danego kraju 
z takimi podmiotami krajów sąsiedzkich sygnatariuszy Kon
wencji. Zgodnie z Konwencją Madrycką porozumienia 
o współpracy przygranicznej zostaną zawarte przy poszano
waniu prawa wewnętrznego każdego kraju, jak również zgodnie 
z prawami, którym podlegają związki i władze terenowe. Strony 
Konwencji zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich praw
nych, administracyjnych i technicznych problemów, które mo
głyby zakłócić rozwój i pomyślny przebieg współpracy przy
granicznej. Władze poszczególnych krajów mają troszczyć się 
o to, aby związki i władze terytorialne, których to dotyczy, zosta
ły poinformowane o możliwościach działania pozostających 
w ich dyspozycji w oparciu o Konwencję Madrycką. Stwarza to 
podstawy prawne dla rozwoju współpracy przygranicznej, a 
jednocześnie zobowiązuje do jasnego określenia kompetencji 
samorządów terytorialnych i ich związków w tym zakresie17.

Pas regionów zachodniej Polski sąsiaduje obecnie bezpo
średnio z obszarem zintegrowanego Wspólnego Rynku. Ko
nieczne są szybkie działania na rzecz poprawy zagospodaro
wania tych regionów aby zachodnia granica Polski nie stała się 
linią oddzielającą terytoria należące do zasadniczo odmiennych 
obszarów cywilizacyjnych18.

Jedną z form współpracy mogą stać się euroregiony, czyli 
obszary szczególnie intensywnych powiązań gospodarczych, 
o względnie wyraźnie zaznaczonej i administracyjnie potwier
dzonej odrębności, w skład których wchodzą terytoria dwu lub
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więcej państw." Propozycje tworzenia regionów transgranicz- 
nych są w znacznej mierze efektem "importu idei" z Europy Za
chodniej. Specyfika tych ruchów charakteryzuje się tym, że 
w niewielkim stopniu odwołują się one do tradycji kulturowej. 
Jedynym wyjątkiem jest propozycja utworzenia regionu trans- 
granicznego na Śląsku19.

Euroregiony są szczególną instytucją w dziedzinie mię
dzynarodowych stosunków polityczno-gospodarczych, która 
pojawiła się w Europie Zachodniej po II Wojnie Światowej, 
w związku z rozwojem współpracy przygranicznej i ponadgra- 
nicznej organów samorządu terytorialnego sąsiadujących ze 
sobą, ale należących do różnych krajów. Instytucja ta cieszy się 
poparciem Europy Zachodniej i traktowana jest jako istotny 
element kształtowania i umacniania europejskiej integracji oraz 
poczucia europejskiej tożsamości. Podstawową rolę w tworze
niu i funkcjonowaniu euroregionów - nie będących formalnie 
podmiotem prawa publicznego i międzynarodowego - odgrywa
ją jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Szczególną 
aktywność na polu tworzenia i rozwijania euroregionów wykazu
ją Niemcy20.

Pojawiło się już kilka propozycji włączenia niektórych re
gionów przygranicznych do takich porozumień.

Najpierw pojawił się plan Stolpe'go. Koncentrował się on 
na utworzeniu regionu obejmującego Brandenburgię, a po 
stronie polskiej obszaru przygranicznego o szerokości ok. 100 
km. Twórca tego planu, premier Brandenburgii w wywiadzie dla 
„Polityki” z 15 lipca 1992 roku stwierdził, że silnymi atutami Pol
ski są taniość siły roboczej oraz baza surowcowa i materiałowa. 
Może to prowadzić do pewnych zmian rynku pracy 
w Niemczech, polegających na "eksportowaniu miejsc pracy" 
do polskiej części regionu transgranicznego i sprawiać pewne 
kłopoty brandenburskim przedsiębiorcom. Z wypowiedzi tej 
wynika wyraźnie, że dla polskich partnerów przewiduje się dru
goplanową rolę dostarczyciela surowców i prefabrykatów.

Jest to przykład "wymuszonej" ingerencji państwa w sferę 
rozwoju regionalnego. Aktywność zagranicznych partnerów
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zmusiła bowiem stronę polską do przełamania bezczynności i 
sformułowania własnych preferencji w tym zakresie21.

Następną propozycją regionu transgranicznego jest tzw. 
Euroregion Pomerania utworzony z 14 powiatów Meklemburgii 
i Brandenburgii, którego partnerem ma być związek gmin wo
jewództwa szczecińskiego. Sejmik woj. szczecińskiego zapro
ponował, aby do Pomeranii włączyć również duńską wyspę 
Bornholm i szwedzką prowincję Skane.

Kolejną propozycją jest utworzenie Euroregionu Nysa u 
zbiegu polskiej, czeskiej i niemieckiej granicy. Funkcjonuje on 
od grudnia 1991 roku. Euroregion ten posiada silnie rozbudo
waną strukturę organizacyjną, obejmującą grupy robocze typu 
branżowego: ekologii i energetyki, planowania regionalnego, 
komunikacji i turystyki, kultury, zabytków, gospodarki i rolnic
twa, bezpieczeństwa i ochrony przed katastrofami, zdrowia 
i zagadnień socjalnych, administracji i samorządności. Podsta
wowym dokumentem określającym cele, formy i zasady dzia
łania jest "Porozumienie ramowe Euroregionu Nysa".

W ramach grup działają komisje. Mają one realizować za
dania krótkookresowe i długookresowe, wśród których wymie
nia się opracowanie regionalnego planu gospodarczego dla 
całego euroregionu, ograniczenie oddziaływania granic pań
stwowych, tworzenie wspólnego systemu komunikacyjnego, 
poprawę sytuacji ekologicznej, rozwój gospodarczy itd.

W grudniu 1993 roku podpisano umowę o utworzeniu re
gionu Pro Europa Viadrina. W skład tego euroregionu ze strony 
polskiej weszło 19 gmin woj. gorzowskiego, a ze strony nie
mieckiej gminy i miasta należące do Stowarzyszenia Środkowej 
Odry (4 powiaty i Franfurt nad Odrą). Szanse nawiązania ścisłej 
współpracy w podzielonym granicą polsko-czeską Cieszynie 
zostały wykorzystane w dużo mniejszym stopniu niż 
w analogicznej sytuacji na granicy polsko-niemieckiej (Franfurt 
nad Odrą - Słubice).

We wschodniej części Polski najbardziej zaawansowana 
jest propozycja ponadgranicznej współpracy w Euroregionie 
Karpackim. W lutym 1993 roku Polska, Ukraina, Węgry
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i Słowacja podpisały deklarację współpracy, a w październiku 
1992 roku przedstawiciele tych państw uzgodnili status eurore
gionu. Jak dotychczas, współpraca koncentruje się wokół pro
blemów ochrony środowiska górskiego, a w przyszłości przewi
duje się wspólne przedsięwzięcia turystyczne i przemysłowe22. 
Propozycja ta jest więc inna niż poprzednio omawiane: słabe 
zaawansowanie procesów rynkowych u partnerów (poza Wę
grami) sprawia, że przedsięwzięcie ma raczej charakter admi- 
nistracyjno-polityczny niż realno-gospodarczy, co w przyszłości 
być może ulegnie zmianie.

Koncepcje dotyczące tak pojętych euroregionów byłyby 
korzystne, gdyby nie ogromna różnica potencjałów między Pol
ską a Niemcami. Propozycje te nie budziłyby żadnych podej
rzeń, gdyby "równocześnie Niemcy proponowali zakładanie eu
roregionów na innych swoich terenach pogranicznych" 23. Zda
niem cytowanego autora, propozycje te mogą się przekształcić 
w próby ekonomicznego wchłonięcia polskich terytoriów, o ile 
towarzyszyć im będzie zbyt daleko idąca rezygnacja z kontroli 
państwa nad tym co się dzieje w regionach. Natomiast zdaniem 
G. Gorzelaka euroregiony mogą stać się jednym z najlepszych 
środków otwierania kraju na sąsiadów i rozwijania wzajemnie 
korzystnej współpracy ponadgranicznej. Rząd winien oceniać je 
pod kątem ich użyteczności dla całego kraju. Nadzór powinien 
być ściśle pragmatyczny, a wszelkie kwestie ideologiczne przy 
ocenie istniejących i powstających euroregionów z udziałem 
polskich regionów należy odsunąć na bok24.

Stosunek do euroregionów nie może być raz na zawsze 
przesądzony - musi zależeć od tempa integracji europejskiej. 
Należy postępować tak, aby partnerami silnych ekonomicznie 
landów były nie słabe polskie województwa, ale duże regiony, 
utworzone w wyniku reformy organizacji terytorialnej kraju. 
Strategiczne decyzje związane z kształtowaniem tej współpracy 
powinny być skoordynowane z polityką państwa. Polskie 
składniki owych euroregionów potraktować można jako lokomo
tywy rozwojowe dla reszty kraju.
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Gospodarka wzdłuż granicy zachodniej wymaga nowych 
stymulatorów rozwoju prowadzących w efekcie do stopniowego 
ograniczania ogromnych dzisiaj różnic w potencjale ekono
micznym w stosunku do sytuacji po drugiej stronie granicy. 
Lepsze niż w innych częściach kraju, zagospodarowanie infra
strukturalne tej sfery staje się ważnym warunkiem płynnego 
"włączania" naszej gospodarki do struktury gospodarek państw 
zachodnich natomiast konieczność zagospodarowania 
wschodniej strefy przygranicznej wynika z dwóch przesłanek:

- powstania kilku suwerennych państw po drugiej stronie gra
nicy, co m.in. ogranicza możliwość stosowania jednolitej 
strategii zagospodarowania wzdłuż całej granicy;

- niższego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego tej 
części kraju.

Nowych i konsekwentnych działań wymaga także stymu
lowanie rozwoju w strefie przygranicznej Polski oraz Czech 
i Słowacji. Dotychczas stosowane instrumenty okazały się mało 
skuteczne m. in. z powodu niezbyt trafnego założenia pełnego 
zainteresowania partnerów obopólnie korzystnym działaniem2̂.

4. Grupa Wyszehradzka i region Morza Bałtyckiego

Przywódcy państw Polski, Węgier, Czechosłowacji 
w lutym 1991 roku zawarli w Wyszehradzie porozumienie 
w sprawie intensyfikacji wspólnej współpracy. Powodem tego 
kroku był przede wszystkim wspólny interes integracji z Unią 
Europejską. Istniała wprawdzie tradycja współpracy między 
wschodnioeuropejskimi grupami dysydentów, ale to nie było 
wystarczające dla współpracy międzynarodowej. Dobra współ
praca regionalna miała też wykształcić i udowodnić zdolność 
krajów Grupy Wyszehradzkiej do integracji oraz przystąpienia 
do Unii Europejskiej.
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Istnieje sześć głównych dziedzin i problemów w zakresie 
których możliwa jest współpraca krajów Ugrupowania Wyszeh- 
radzkiego:

- łagodzenie regionalnych skutków społecznych restruktury
zacji branżowej monokultury i wielkich przedsiębiorstw pań
stwowych, a także wspierania małych i średnich firm;

- rozwój samorządności terytorialnej, w szczególności regio
nalizacja kraju oraz rozwijanie lokalnych inicjatyw gospodar
czych i kulturalnych;

- ochrona środowiska przyrodniczego, wspólne przedsięwzię
cia w zakresie ekologii, w szczególności ograniczenie trans- 
granicznych zanieczyszczeń;

- eliminacja barier infrastrukturalnych, włączenie poszczegól
nych krajów i regionów w europejskie systemy infrastruktu
ralne, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć infrastruktu
ralnych;

- otwieranie regionów na wymianę, współpracę i kooperację 
w skali ponad narodowej, w tym rozwijanie obszarów przy
granicznych i koncepcji euroregionów;

- badanie problemu międzyregionalnej alokacji inwestycji oraz 
mobilności kapitału i zasobów ludzkich z punktu widzenia 
różnych kryteriów26.

Układy Europejskie wspierają ze swej strony współpracę 
regionalną. Pierwotne uregulowania uzgodnione z Unią Euro
pejską traktują kraje Grupy Wyszehradzkiej jako całość. Pół
produkty importowane z innego kraju Grupy traktowane są jak 
własna produkcja narodowa. Powinno to wesprzeć handel re
gionalny.

Istnieje następujący pogląd dotyczący powstania Grupy 
Wyszehradzkiej:
"Najistotniejszym czynnikiem, który wpłynął na utworzenie Gru
py Wyszehradzkiej były sugestie ze strony Unii Europejskiej, 
aby Czechosłowacja, Węgry i Polska wypracowały wspólne 
rozwiązania. Rozwiązania te powinny przyspieszyć proces
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adaptacji, której celem jest stworzenie warunków umożliwiają
cych pełne członkostwo w Unii na początku XXI wieku. 
Z punktu widzenia Unii Europejskiej istnieje pięć czynników, 
które powinny silnie jednoczyć cztery kraje Grupy Wyszeh
radzkiej:

- wspólne położenie w Europie Środkowej,
- wspólne doświadczenia z czasów realnego socjalizmu,
- podobieństwo procesów przechodzenia od realnego socjali

zmu do realnego kapitalizmu,
- wspólny cel jakim jest pełne członkostwo w Unii Europejskiej 

oraz lepsza pozycja przetargowa większych jednostek tzn. 
całego regionu, w porównaniu z małymi, tzn. z każdym kra
jem z osobna" 21.

Zdaniem A. Kuklińskiego jest to jednak podejście bardziej 
oparte na życzeniach niż na obiektywnej rzeczywistości, która 
wygląda nieco inaczej. Poszczególne kraje patrzą na wyżej 
wymienione problemy z różnych perspektyw ukształtowanych 
na drodze własnych doświadczeń historycznych. Ich skutkiem 
jest odrębność charakterów narodowych i postaw psycholo
gicznych, a także odczucia co do własnej wyjątkowości, rze
czywistej lub wyimaginowanej.

Europę Wschodnią łączy przede wszystkim jedno - 40 lat 
rządów komunistycznych. Samo obalenie komunizmu było 
dziełem różnych sił w poszczególnych krajach. W Polsce Soli
darność walczyła już od 1980 roku o wolność i prawa człowie
ka. W CSFR tak jak wszędzie istniały mniejsze grupy opozycyj
ne, ale wielkie ruchy Forum Obywatelskiego i Społeczności 
Przeciw Przemocy powstały w Słowacji niemal w ciągu jednej 
listopadowej nocy 1989 roku. Na Węgrzech reformatorska par
tia komunistyczna zezwoliła już 1989 roku na tworzenie partii 
opozycyjnych na rzecz których straciła władzę po pierwszych 
wyborach28.

We wszystkich krajach występuje głębokie zróżnicowanie 
procesu przekształceń. Istnieją bowiem dwa typy regionów wy
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grywających, a mianowicie regiony wielkomiejskie ze względnie 
nowoczesną i zróżnicowaną strukturą ekonomiczną oraz regio
ny zachodnie, położone stosunkowo blisko krajów Unii Euro
pejskiej. Istnieją także dwa rodzaje regionów przegrywających; 
regiony industrializacji stalinowskiej oraz wschodnie regiony 
oddalone od zachodnich ośrodków kapitału i źródeł innowacji.

Ważną rolę ma tu zatem do spełnienia polityka regionalna, 
która może wpłynąć na wyrównanie różnic rozwojowych róż
nych części kraju. Dotyczy to także współpracy państw regionu 
Morza Bałtyckiego.

Podstawowym zadaniem wspólnych działań dla państw 
leżących nad Morzem Bałtyckim jest dotychczas ochrona śro
dowiska przyrodniczego. W basenie tego morza ma miejsce 
duża koncentracja produkcji przemysłowej co przyczynia się do 
zanieczyszczenia wód. Sytuację ekologiczną pogarsza fakt, że 
jest to praktycznie zamknięty zbiornik morski, bez wymiany wo
dy z Oceanem Atlantyckim.

Jako pierwsze problem ochrony środowiska postawiły pod 
rozwagę państwa skandynawskie. Na początku działań podpi
sano Konwencję Helsińską z 1974 roku w sprawie ochrony śro
dowiska morskiego. Z kolei we wrześniu 1990 roku w Ronneby 
zawarto Deklarację Morza Bałtyckiego. Jednym z uzgodnień 
było podjęcie prac nad "Wspólnym Kompleksowym Programem 
Akcji" w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń. W kwietniu 
1992 roku Konferencja Ministrów Ochrony Środowiska państw 
bałtyckich podjęła Deklarację Środowiskową Morza Bałtyckiego 
wraz z Konwencją w tej sprawie. Ustalono, że

- program będzie realizowany w dwóch fazach 1993-97 
i 1998-2012,

- zidentyfikowano 132 tzw. gorące miejsca, z których 47 bę
dzie traktowane priorytetowo,

- określono nakłady na przywrócenie wodzie Bałtyku dobrej 
jakości29.
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W sierpniu 1992 roku na konferencji ministrów krajów 
bałtyckich odpowiedzialnych za politykę przestrzenną 
i regionalną podjęto postanowienie o wspólnym opracowaniu 
strategicznego planu regionu bałtyckiego do 2010 roku. 
Uzgodniono pracę na dwa lata. Ustalono, że wspólne prace 
planistyczne powinny przynieść następujące korzyści:

- wzrost wzajemnego zrozumienia pomiędzy krajami 
i regionami w sprawie celów i działań potrzebnych do ich 
urzeczywistnienia,

- promocję na forum międzynarodowym,
- wzmocnienie potencjałów rozwojowych obszaru bałtyckiego 

i intensyfikację współdziałania w jego ramach.

W kolejnych latach odbyły się następne spotkania dotyczące 
problematyki Morza Bałtyckiego: II Konferencja Ministrów Pla
nowania Przestrzennego Krajów Basenu Morza Bałtyckiego w 
1993 roku oraz inauguracyjne posiedzenie Komitetu Prze
strzennego Rozwoju Obszaru Bałtyku w 1995 roku30. Inną for
mą współpracy jest rozwój wzajemnych stosunków między 
miastami i regionami nadbałtyckimi. Do koordynacji tych działań 
powstała organizacja Związek Miast Bałtyckich z siedzibą 
w Gdańsku.

Zakończenie

Zmiany uwarunkowań zewnętrznych mają istotne zna
czenie dla polityki regionalnej:

- w związku ze zmianą sytuacji wzdłuż granic kraju wystąpiły 
nowe możliwości rozwoju (zwłaszcza na zachodzie);

- stowarzyszenie i ewentualne członkostwo w Unii będzie 
miało konkretne znaczenie dla polityki regionalnej gdyż w 
Unii prowadzona jest aktywna działalność w tym kierunku,
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- rozbudowana w Zachodniej Europie współpraca regionów 
przygranicznych stanowi istotny element polityki regionalnej;

- Grupa Wyszehradzka powinna pomóc w adaptacji do warun
ków Unii Europejskiej;

- terenem aktywnej polityki regionalnej staje się obszar Morza 
Bałtyckiego.

Najważniejsze korzyści wynikające ze zmiany uwarunko
wań polityki regionalnej to ułatwiony przepływ kapitału, ułatwio
ny przepływ technologii, otwieranie nowych zakładów oraz 
ujednolicenie prawodawstwa.
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STRESZCZENIE

Przedmiotem opracowania są konsekwencje zmiany uwa
runkowań zewnętrznych dla polityki regionalnej.

Na tle nowej sytuacji w Europie przedstawiono cechy 
systemu gospodarczego w Polsce po 1990 roku oraz konse
kwencje otwierania granic dla całej gospodarki, a także za
chodniej i wschodniej strefy przygranicznej. Następnie rozwa
żono problemy wynikające ze stowarzyszenia z Unią Europej
ską, w tym zwłaszcza kwestie związane z tworzeniem eurore
gionów. Z traktowaniem ich jako istotnego elementu kształto
wania europejskiej integracji wiążą się bowiem zarówno poten
cjalne szanse, jak i pewne zagrożenia.

Podjęto także problem powstania i rozwoju współpracy w 
ramach Grupy Wyszehradzkiej, mającej pomóc w procesie 
adptacji do Unii Europejskiej oraz kwestie związane ze współ
pracą w regionie Morza Bałtyckiego.
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