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Współpraca międzyregionalna i transgraniczna Polski z Ukrainą
Streszczenie
W artykule dokonano oceny polsko-ukraińskiej współpracy międzyregionalnej i transgranicznej,
która jest realizowana w ramach współpracy między regionami przygranicznymi sąsiadujących ze
sobą państw i przejawia się w różnych formach. Zwrócono szczególną uwagę na Program Współpracy Transgranicznej na lata 2014-2020, którego celem jest wspieranie transgranicznych procesów
rozwojowych na terenie Polski i Ukrainy zgodnie z celami Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
(EIS) określonymi w Rozporządzeniu EIS.
Słowa kluczowe: transgraniczna współpraca gospodarcza, regiony przygraniczne, Polska, Ukraina.
Kody JEL: F15, F36, O19

Wstęp
W ostatnich latach współpraca międzyregionalna i transgraniczna nabrały strategicznego znaczenia w rozwoju regionalnym oraz kształtowaniu przestrzennych i integracyjnych
powiązań w całej Europie. Założeniem polityki UE do 2020 roku jest zmniejszenie stopnia
peryferyjności obszarów przygranicznych. Współpraca transgraniczna przynosi regionom
przygranicznym wiele korzyści społeczno-gospodarczych i może przyspieszyć ich rozwój
gospodarczy.
Ukraina jest bardzo ważnym politycznym i gospodarczym partnerem Polski. Realnym
i korzystnym krokiem we współpracy transgranicznej stało się podpisanie Porozumienia
o małym ruchu granicznym, służącego wzmacnianiu współpracy kulturalnej między przygranicznymi regionami Ukrainy i Polski. Wprowadzenie ułatwień w przekraczaniu granicy
polsko-ukraińskiej wpłynęło na zwiększenie rozmiarów ruchu granicznego cudzoziemców
i Polaków, a tym samym na wzrost wielkości wydatków ponoszonych przez cudzoziemców
po stronie polskiej i Polaków za granicą.
Wspólne działanie jest również szansą na wykorzystanie unijnych środków pomocowych. Dofinansowanie projektów realizowanych w regionach przygranicznych stwarza
możliwości zmniejszania dysproporcji rozwojowych.
Głównym celem rozważań jest próba przedstawienia problematyki współpracy międzyregionalnej i transgranicznej między Polską a Ukrainą na podstawie literatury przedmiotu
oraz badań statystycznych.
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Pojęcie współpracy międzyregionalnej i transgranicznej
Współpraca międzyregionalna to partnerska współpraca niegraniczących bezpośrednio ze
sobą jednostek, jak również uczestnictwo w międzynarodowych zrzeszeniach i instytucjach
jednostek lokalnych i regionalnych (Toczyski 1998, s. 55). Przez współpracę międzyregionalną należy rozumieć „wszystkie uzgodnione przedsięwzięcia zmierzające do umocnienia
i rozwoju dobrych stosunków pomiędzy regionami” (Jurkowska 2011, s. 185). Regiony zobowiązują się do rozwijania dwustronnej współpracy międzyregionalnej i wspierania działań na
szczeblu zarówno regionalnym, jak i lokalnym w takich dziedzinach, jak: administracja samorządowa, gospodarka, kultura, nauka, ochrona środowiska przyrodniczego, oświata, wymiana
młodzieży oraz turystyka, rekreacja i sport. Jeżeli współpraca ta dotyczy regionów sąsiadujących ze sobą przez granicę państwową, jest to współpraca transgraniczna.
Idea współpracy transgranicznej zrodziła się w Europie Zachodniej w latach 50. XX
wieku. Jej zasadniczym celem jest zniesienie barier wynikających z istnienia granic państwowych. Może ona przebiegać na wszystkich szczeblach samorządowych oraz pozarządowych, a także dotyczyć różnych dziedzin rozwoju społeczno-gospodarczego.
Do dokumentów stanowiących ramy prawne dla współpracy transgranicznej należą umowy sporządzone przez instytucje międzynarodowe, m.in. Radę Europy czy Stowarzyszenie
Europejskich Regionów Granicznych, a przede wszystkim:
-- Europejska Konwencja Ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami
i władzami terytorialnymi, tzw. Konwencja Madrycka z dnia 21 maja 1980 roku wraz
z protokołem Dodatkowym do Konwencji (Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 268);
-- Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych z 1981 roku, znowelizowana na zgromadzeniu Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych w 1995
roku, a następnie w 2004 roku;
-- Europejska Karta Samorządu Terytorialnego z 1985 roku, zwana Kartą Samorządu
Lokalnego; w Polsce weszła w życie dnia 1 marca 1994 roku;
-- Europejska Karta Samorządu Regionalnego z 1997 roku, nazwana Kartą Samorządności
Regionalnej;
-- Program EIS Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
W Konwencji Madryckiej współpraca transgraniczna określana jest jako: „każde wspólnie podjęte działanie, mające na celu umocnienie i dalszy rozwój sąsiedzkich kontaktów
między wspólnotami i władzami terytorialnymi dwóch lub większej liczby umawiających
się stron, jak również zawarcie porozumień i przyjęcie uzgodnień koniecznych do realizacji
takich zamierzeń” (Europejska Konwencja… 1980).. W preambule Konwencji postanowiono, że państwa sygnatariusze powinny wspierać współpracę transgraniczną i w ten sposób
przyczyniać się do postępu gospodarczego i społecznego obszarów przygranicznych oraz
umocnienia poczucia wspólnoty, która łączy narody i regiony Europy (Jastrzębska 2008,
s. 98). Natomiast T. Borys definiuje współpracę transgraniczną nieco inaczej – uważa, że
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można określić ją jako „szczególną formę współpracy międzynarodowej, eksponującą dwie
podstawowe cechy: sąsiedzkość kontaktów (dotyczy ona bezpośrednio do siebie przylegających obszarów przygranicznych) oraz regionalny lub lokalny poziom współpracy”
(Kosiedowski, Słowińska 2009, s. 27-49).
W związku z powyższym współpraca transgraniczna może oznaczać także współpracę regionów (samorządów lub władz) nieprzylegających do siebie. W niektórych zawartych przez
Polskę porozumieniach przyjmuje się, że terminy „współpraca transgraniczna” i „współpraca międzyregionalna” (między regionami, które nie mają wspólnej granicy) oznaczają to
samo (Goik 1996, s. 217). Współpraca transgraniczna jest również utożsamiana z pojęciem
współpracy przygranicznej. Wynika to z definicji przyjętej przez Unię Europejską, która rozumie przez to pojęcie „sąsiedzką współpracę we wszystkich dziedzinach życia, pomiędzy
graniczącymi ze sobą obszarami, regionami i/lub władzami komunalnymi, lub innymi władzami w regionach przygranicznych” (Zieliński 1997, s. 227). Jednak między przytoczonymi pojęciami istnieją pewne różnice, wynikające z praktyki funkcjonowania tejże współpracy między państwami. Chodzi mianowicie o to, że za współpracę przygraniczną uznaje się
te działania podmiotów administracyjnych, których państwa bezpośrednio ze sobą graniczą.
Natomiast współpraca transgraniczna występuje zarówno wtedy, gdy dotyczy współpracy
podmiotów administracyjnych państw niegraniczących ze sobą w sensie geograficznym, jak
i tych mających wspólną granicę (Woźniak 2005, s. 13-14).
Celem współpracy transgranicznej jest rozwiązywanie specyficznych problemów regionów przygranicznych, które należą do najbardziej upośledzonych ze względu na swoje usytuowanie w obszarze przygranicznym.

Program współpracy transgranicznej
Założeniem polityki UE do 2020 roku jest zmniejszenie stopnia peryferyjności obszarów
przygranicznych, między innymi przez zwiększenie ich dostępności w relacjach krajowych
i międzynarodowych, co powinno prowadzić do zwiększenia integracji i wzajemnego powiązania obszarów leżących po obu stronach granicy i stopniowego kształtowania transgranicznych obszarów funkcjonalnych powiązanych gospodarczo, społecznie i komunikacyjnie.
W przypadku województw graniczących z Ukrainą i obszarów sąsiadujących niezbędne jest
wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń i współpracy do rozwijania więzi gospodarczych, naukowych i kulturowych, zwłaszcza w dziedzinach, które wpływają na wzrost konkurencyjności, takich jak: edukacja, kultura, ochrona środowiska, infrastruktura teleinformatyczna, graniczna, transportowa oraz przedsiębiorczość. Wybór konkretnych działań w ramach
prowadzonej polityki regionalnej na obszarach przygranicznych powinien być dokonywany
według zasady jednoczesnego, synergicznego oddziaływania na obszary leżące po obu stronach granicy. Główne i najważniejsze płaszczyzny współpracy powinny dotyczyć zwiększania
wymiany gospodarczej, realizacji wspólnych projektów ochrony i wykorzystania dla turysty-
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ki potencjału środowiska przyrodniczego, wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju
transgranicznego systemu usług publicznych. Działania w tym zakresie mają szanse na wsparcie finansowe zarówno ze strony unijnych programów współpracy terytorialnej, jak również
w ramach programów oraz budżetów regionalnych (Kawałko 2015, s. 9).
Program Współpracy Transgranicznej (PWT) Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) zakłada kontynuację i rozszerzenie
współpracy na obszarach przygranicznych Polski, Białorusi i Ukrainy i został opracowany
w oparciu o ramy prawne Komisji Europejskiej:
-- Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 897/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 roku,
ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące wdrażania programów współpracy transgranicznej finansowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 232/2014 ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa;
-- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 z dnia 11 marca
2014 roku ustanawiające Europejski Instrument Sąsiedztwa (Rozporządzenie EIS);
-- Dokument programowy dla wsparcia UE na rzecz Współpracy Transgranicznej EIS
(2014-2020);
-- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2014 z dnia 11 marca
2014 roku ustanawiające wspólne zasady i procedury wdrażania unijnych instrumentów
na rzecz finansowania działań zewnętrznych;
-- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia
25 października 2012 roku w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii.
Głównym celem programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych na
terenie Polski, Białorusi i Ukrainy zgodnie z celami EIS określonymi w Rozporządzeniu
EIS. Budżet programu na lata 2015-2020 wynosi ponad 176 mln euro i jest niższy od budżetu przeznaczonego na lata 2007-2013 (por. tabela 1).
Tabela 1
Budżet polityki spójności na lata 2014-2020 w porównaniu z okresem 2007-2013
Wyszczególnienie

2007-2013

2014-2020

7 500,00

9 000,00

Współpraca transgraniczna (%)

73,86

73,24

Współpraca transnarodowa (%)

20,95

20,78

5,19

5,98

do 85,00

do 85,00

186,20

176,00

Budżet EWT (mln EUR)

Współpraca międzyregionalna (%)
Wkład EFRR (%)
Budżet Programu PBU (mln EUR)
Źródło: Kawałko (2015, s. 17).
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Obszar programu obejmuje główne regiony wsparcia i regiony przylegle:
-- w Polsce:
-- podregiony główne: krośnieński i przemyski (w województwie podkarpackim), białostocki, łomżyński i suwalski (w województwie podlaskim), bialski i chełmsko-zamojski (w województwie lubelskim), ostrołęcko-siedlecki (w województwie mazowieckim);
-- podregiony przylegle: rzeszowski i tarnobrzeski (w województwie podkarpackim);
puławski i lubelski (w województwie lubelskim);
-- na Białorusi:
-- obwody główne: grodzieński i brzeski,
-- obwody przyległe: miński (łącznie z miastem Mińsk) oraz homelski;
-- na Ukrainie:
-- obwody główne: lwowski, wołyński, zakarpacki,
-- obwody przylegle: rówieński, tarnopolski, iwanofrankowski.
Mimo podziału obszaru na regiony główne i przyległe, program zakłada, że instytucje
pochodzące z obu tych części i ubiegające się o dofinansowanie będą traktowane jednakowo. Finansowanie działań w projektach realizowanych częściowo poza obszarem programu
również będzie możliwe pod warunkiem, że:
-- projekty te wykażą, że są niezbędne do osiągnięcia celów programu i przynoszą korzyści
dla jego obszaru;
-- łączna kwota przydzielona w ramach programu na działania poza jego obszarem nie
przekroczy 20% wkładu UE na poziomie całego programu.
-- Powierzchnia całego obszaru objętego programem wynosi 316,3 tys. km², w tym obszar
części:
-- polskiej – 75,2 tys. km² (w tym 17,9 tys. km² w regionach przyległych);
-- ukraińskiej 102,5 tys. km² (w tym 47,8 tys. km² w regionach przyległych) (Program
EIS… 2015).
Obszar programu jest bardzo zróżnicowany pod względem poziomu zamożności wyrażonego dochodem regionalnym per capita, który w 2012 roku wynosił około 9265 euro
w polskiej części i 1921 euro w części ukraińskiej. Zarówno po stronie Polski, jak i Ukrainy
obszary przygraniczne należą do regionów najsłabiej rozwiniętych gospodarczo. W Polsce
w 2012 roku PKB regionów objętych programem (z wyjątkiem województwa mazowieckiego) stanowiło 68,67% średniej krajowej, a w części ukraińskiej – 63,25% średniej krajowej dla Ukrainy. Obszar objęty programem zamieszkuje w polskiej części 6,2 mln osób,
a w ukraińskiej – 7,5 mln osób.
Głównymi beneficjentami i uczestnikami wdrażania projektów programu PolskaBiałoruś-Ukraina 2007-2013 oraz 2014-2020 są instytucje centralne, samorządowe, podmioty gospodarcze oraz organizacje pozarządowe. W ramach Programu Sąsiedztwa PolskaBiałoruś-Ukraina INTERREG III A/Tacis CBC 2004-2006 zrealizowano 158 projektów
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Mapa 1
Obszar Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020



Źródło: http://www.pl-by-ua.eu/upload/pl/JOP_PL.pdf [dostęp: 13.10.2015].

o łącznej wartości (z EFRR i Tacis) 44 mln euro. Wdrożenie EISP PWT Polska-BiałoruśUkraina 2007-2013 z budżetem 186 mln euro umożliwiło realizację 117 projektów transgranicznych.
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Głównym celem programu Współpracy Transgranicznej EIS (2014-2020) jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy,
a w tym:
a) promowanie rozwoju gospodarczego i społecznego w regionach po obu stronach wspólnej granicy;
b) rozwiązywanie wspólnych wyzwań dotyczących środowiska, zdrowia publicznego
i bezpieczeństwa;
c) promocja lepszych warunków zasad zapewniających mobilność osób towarów i kapitału.
Program przyczynia się do realizacji powyższych celów strategicznych oraz odpowiada na zidentyfikowane potrzeby regionalne przez finansowanie realizacji niekomercyjnych
projektów odnoszących się do wspólnie wypracowanych czterech celów tematycznych:
1. Promocja kultury lokalnej i dziedzictwa historycznego – ma na celu ochronę i propagowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego regionów transgranicznych, wzmacniania powiązań kulturowych i współpracy, poprawę wizerunku regionów i atrakcyjności
oraz zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych.
2. Poprawa dostępności regionów, rozwoju trwałego i odpornego na klimat transportu
oraz sieci i systemów komunikacyjnych – przewiduje finansowanie działań związanych
z poprawą dostępności transportowej, rozwojem transportu przyjaznego dla środowiska,
budową i modernizacją sieci łączności i systemów oraz poprawą infrastruktury informacyjnej i komunikacyjnej na obszarze objętym programem.
3. Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony – ułatwienie dostępu do służby zdrowia, przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób ponad granicami, a także
rozwój usług społecznych i rynku pracy wraz z ograniczeniem bezrobocia.
4. Promocja zarządzania granicami oraz zarządzanie bezpieczeństwem, mobilnością i migracjami – realizacja tego celu powinna służyć polepszeniu efektywności infrastruktury
i procedur granicznych oraz poprawie bezpieczeństwa granicy. Usunięcie przeszkód administracyjnych, instytucjonalnych i infrastrukturalnych w przepływie towarów, usług
i osób przez granice jest warunkiem pełnego wykorzystania i poszerzenia potencjału
społeczno-gospodarczego obszaru objętego programem.
Współpraca transgraniczna ma swoje silne i słabe strony oraz możliwości i ograniczenia,
a także szanse i zagrożenia płynące dla niej z otoczenia zewnętrznego (por. tabela 2).
Wspólne inicjatywy transgraniczne odgrywają ważną rolę w budowaniu dobrych stosunków sąsiedzkich między mieszkańcami obszarów przygranicznych, zapewniają możliwość poznania sąsiadów mieszkających po drugiej stronie granicy i zwiększają wzajemne
porozumienie. Współpraca transgraniczna umożliwia „rozprzestrzenianie się innowacji gospodarczych oraz przenikanie wpływów społeczno-kulturalnych i jest uznawana za jeden
z przestrzennych czynników rozwoju lokalnego i regionalnego” (Mirosławska 2004, s. 43).
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Tabela 2
Analiza SWOT współpracy transgranicznej
Wyszczególnienie

Opis

SILNE STRONY

− rozwój regularnej wymiany handlowej, która zastępuje handel przygraniczny
typu bazarowego;
− rozwinięta współpraca o charakterze społeczno-kulturalnym w znacznej mierze
odpowiadająca potencjałowi regionów przygranicznych pod tym względem;
− zainteresowanie rozwojem współpracy instytucjonalnej partnerów po obu stronach granicy;
− liczne ekosystemy transgraniczne o wysokiej wartości przyrodniczej.
SŁABE STRONY − reżim graniczny związany z zewnętrzną granicą UE, w tym dysfunkcje występujące na przejściach granicznych, które istotnie ograniczają interakcje transgraniczne;
− różnice w systemie prawno-instytucjonalnym, które utrudniają rozwój współpracy transgranicznej;
− niedorozwój infrastruktury technicznej (transportowej i przejść granicznych), co
stanowi barierę dla rozwoju interakcji transgranicznych;
− zauważalne bariery kulturowe (w tym negatywne stereotypy), które utrudniają
rozwój współpracy transgranicznej;
− transgraniczne zanieczyszczenie środowiska zwłaszcza w zlewni rzeki Bug;
− duże asymetrie w poziomie rozwoju gospodarczego, które nie sprzyjają rozwojowi współpracy transgranicznej.
MOŻLIWOŚCI
− istnienie dużych ośrodków miejskich na obszarze wsparcia, co stwarza możliwość rozwoju endogennego opartego na rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności;
− istnienie uczelni wyższych, co stwarza pole do rozwoju współpracy naukowo-badawczej oraz wymiany studentów;
− potencjał rozwoju turystyki, w tym zagranicznej w wybranych układach lokalnych;
− potencjał rozwoju funkcji logistycznych związanych z tranzytowym położeniem;
− wzrost jakości kapitału ludzkiego tworzący podstawę dla rozwoju społeczno-gospodarczego i współpracy transgranicznej.
OGRANICZENIA − niska konkurencyjność regionów przygranicznych spowodowana przez niekorzystną strukturę gospodarczą oraz nieefektywne wykorzystanie zasobów pracy;
− mała atrakcyjność regionów przygranicznych dla napływu kapitału zagranicznego;
− słabo rozwinięta infrastruktura transportowa, w tym nieefektywne wykorzystanie
potencjału transportu kolejowego;
− starzenie się społeczeństwa, zwłaszcza po stronie ukraińskiej.
SZANSE
− rozwój wymiany handlowej między UE a Ukrainą;
− upodobnienie systemów prawno-instytucjonalnych między Polską i Ukrainą.
ZAGROŻENIA
− słabe postępy procesów integracyjnych z Unią Europejską w krajach sąsiadujących;
− procesy metropolizacji skutkujące spadkiem znaczenia obszarów peryferyjnych;
− niesprzyjająca sytuacja geopolityczna.

Źródło: Program EIS… (2015).
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Transgraniczna mobilność osób, towarów i kapitału
W wyniku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku
wschodnia granica RP stała się równocześnie zewnętrzną granicą Unii. Następnym
krokiem w integracji europejskiej było wstąpienie Polski do strefy Schengen (dnia 21
grudnia 2007 roku). W związku z tym obywatele polscy uzyskali możliwość w pełni
swobodnego podróżowania po obszarze Schengen, z drugiej strony jednak zobligowało to Polskę do uszczelnienia wschodniej granicy (Ruch graniczny… 2014, s. 12-13).
W związku z tym dnia 28 marca 2008 roku podpisano Umowę między Rządem RP
a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego1. Możliwość zawierania umów o małym ruchu granicznym została określona w Rozporządzeniu (WE)
nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 roku ustanawiającym przypisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach
lądowych państw członkowskich i zmieniającym postanowienia Konwencji Schengen.
Podpisana umowa umożliwia obywatelom ukraińskim wjazd w ramach strefy bez posiadania wiz schengenowskich.
Na granicy polsko-ukraińskiej nastąpiło ożywienie ruchu granicznego. W 2008 roku polska statystyka publiczna wznowiła badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym,
prowadzone przez GUS w latach 1994-2002. Dostosowano je do nowych warunków i potrzeb, dokonano weryfikacji i modyfikacji dotychczasowej metodologii. Od III kwartału
2008 roku badanie było prowadzone na granicy polsko-ukraińskiej, a od 2010 roku objęło
całą zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski.
Wprowadzenie ułatwień w przekraczaniu granicy polsko-ukraińskiej wpłynęło na zwiększenie rozmiarów ruchu granicznego cudzoziemców i Polaków, a tym samym na wzrost
wielkości wydatków ponoszonych przez cudzoziemców po stronie polskiej i Polaków za
granicą.
Delimitacja obszarów oddziaływania granicy
Zasięg oddziaływania granicy określono na podstawie analizy odległości od granicy
miejsca zamieszkania osób przekraczających badaną granicę, odległości od granicy miejsca
dokonania przez nich zakupów oraz wysokości wydatków.

Ustawa z dnia 6 marca 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów
Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku oraz Protokołu, podpisanego
w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku (Dz.U. z 2009 r., Nr 66, poz. 555).
1
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Mapa 2
Delimitacja obszarów oddziaływania granicy na podstawie odległości od granicy
miejsca zamieszkania Polaków i cudzoziemców przekraczających zewnętrzną granicę
UE na terenie Polski



Źródło: Ruch graniczny… (2014).

W przypadku granicy polsko-ukraińskiej mały ruch graniczny (MRG) ma większe znaczenie dla obywateli Ukrainy niż Polski, ponieważ Polacy mogą podróżować i przebywać na
terytorium Ukrainy do 90 dni bez konieczności posiadania wizy. Zgodnie z zawartą umową,
w skład polskiej strefy przygranicznej przy granicy z Ukrainą wchodzi 1575 miejscowości położonych w 97 gminach i 19 powiatach. Na terenie województwa podkarpackiego
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znajduje się 588 miejscowości położonych w 43 gminach i 8 powiatach. Natomiast na terenie województwa lubelskiego znajduje się 987 miejscowości położonych w 54 gminach
i 11 powiatach. Gminy strefy przygranicznej po stronie polskiej obejmują łącznie obszar
13,4 tys. km², który zamieszkuje ok. 0,8 mln ludności. Ukraińska strefa przygraniczna obejmuje 1107 miejscowości znajdujących się w 23 rejonach. W skład tej strefy wchodzi:
-- 7 rejonów z obwodu wołyńskiego, w tym szacki i lubomelski w całości;
-- 12 rejonów z obwodu lwowskiego, w tym rejony sokalski, mościki, starosamborski i turczański w całości;
-- 4 rejony z obwodu zakarpackiego, w tym wielkoberezeński w całości (Ruch graniczny…
2014, s. 48).
Rejony strefy przygranicznej po stronie ukraińskiej obejmują łącznie obszar 24,0 tys. km²,
który zamieszkuje ok 1,2 mln ludności.
Według danych Straży Granicznej, wśród cudzoziemców przekraczających poszczególne
odcinki granicy dominowali obywatele Ukrainy (por. wykres 1).
Wykres 1
Ruch graniczny osób na zewnętrznej granicy UE na terenie Polski w 2013 roku
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Źródło: Ruch graniczny… (2014, s. 27).

Największe natężenie ruchu granicznego w 2013 roku występowało na przejściu
w Medyce, na którym dokonano ponad 4,9 mln odpraw (15,6% odpraw na zewnętrznej
granicy UE na terenie Polski i 29,5% odpraw na granicy polsko-ukraińskiej). W porównaniu
z 2012 rokiem liczba odpraw na przejściu w Medyce była o 8,8% większa. Kolejnymi pod
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względem wielkości ruchu granicznego były przejścia drogowe w Korczowej, Dorohusku
i Hrebennym, na których odprawiono odpowiednio 3 mln i po ok. 2,7 mln osób, czyli 9,5%,
8,6% i 8,5% osób przekraczających polski odcinek zewnętrznej granicy UE oraz odpowiednio 18,0%, 16,3% i 16,2% przekraczających granicę polsko-ukraińską. W porównaniu
z 2012 rokiem liczba odpraw była większa na przejściu w Korczowej o 12,3%, Dorohusku
o 18,2%, a w Hrebennym o 7,4% (Ruch graniczny… 2014, s. 25).
Wykres 2
Ruch graniczny między Polską a Ukrainą w latach 2009-2013
(przekroczenia granicy w tys.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ruch graniczny… (2014).

W 2013 roku według danych Komendy Głównej Straży Granicznej, odnotowano 7,5 mln
przekroczeń granicy polsko-ukraińskiej w ramach małego ruchu granicznego (o 25% więcej
niż w 2012 roku). Stanowiło to 51,7% przekroczeń tego odcinka granicy przez cudzoziemców. Szacunkowa wartość wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających granicę polsko-ukraińską w ramach małego ruchu granicznego w 2013 roku
wynosiła 2,3 mld zł (o 54,3% więcej niż w 2012 roku), co stanowiło 49,8% wydatków
cudzoziemców przekraczających granicę polsko-ukraińską (w 2012 roku – 40,8%). Średnie
wydatki poniesione w Polsce przez cudzoziemca przekraczającego polsko-ukraińską granicę w ramach MRG w 2013 roku wynosiły ok 617 zł (o 23,2% więcej niż w 2012 roku).
Liczba cudzoziemców, którzy zamieszkiwali i – po przekroczeniu granicy polsko-ukraińskiej – poruszali się w pasie do 30 km miała tendencję rosnącą i charakteryzowała się dużą
dynamiką. W 2010 roku liczba cudzoziemców spełniających powyższy warunek była ponad

Zeszyty-naukowe-47_2016.indd 45

2016-07-11 14:27:36

46

WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA I TRANSGRANICZNA POLSKI Z UKRAINĄ

dwukrotnie większa niż w 2009, a w 2013 już ponad 3,5-krotnie większa niż w 2009. Wzrost
wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców poruszających się w tej strefie był
jeszcze większy. W 2010 roku ich wydatki były prawie dwukrotnie wyższe niż w 2009,
a w 2013 – ponad pięciokrotnie wyższe w porównaniu z rokiem 2009. Z kolei liczba cudzoziemców przekraczających granicę polsko-ukraińską, którzy zamieszkiwali w strefie powyżej 30 km od granicy lub po przekroczeniu granicy poruszali się w odległości powyżej 30 km
od granicy, charakteryzowała się znacznie niższą dynamiką. W 2010 roku cudzoziemców
spełniających ten warunek było o 1% więcej niż w 2009, a w 2013 – o 46,6% więcej niż
w 2009. Wydatki poniesione w Polsce przez tych cudzoziemców w 2010 r. były o 7,6% niższe w porównaniu z rokiem poprzednim, a w 2013 roku – o 55,7% wyższe niż w 2009 (Ruch
graniczny… 2014, s. 50).
Badania przeprowadzone w II kwartale 2015 roku pokazują, że przekraczający lądową
granicę Polski cudzoziemcy, podobnie jak i Polacy, byli najczęściej mieszkańcami miejscowości zlokalizowanych w odległości do 50 km od granicy – 69,8% cudzoziemców
i 68,7% Polaków, przy czym 53,3% cudzoziemców i 55% Polaków mieszkało w pasie do
30 km od granicy. Natomiast w odległości powyżej 100 km od granicy zamieszkiwało
22,2% cudzoziemców i 21,3% Polaków przekraczających lądową granicę Polski (Ruch graniczny… 2015).
W pasie do 50 km od granicy mieszkało w przypadku granicy z Ukrainą – 71,7% badanych cudzoziemców i 71,8% Polaków. Wśród cudzoziemców przekraczających granicę
polsko-ukraińską mieszkańcy strefy do 30 km stanowili większość – 56,7%. Z kolei wśród
Polaków w pasie do 30 km od granicy mieszkało 61,4% ogółu przekraczających granicę
polsko-ukraińską (Ruch graniczny… 2015).
Przepływ towarów i usług
Elementem zagranicznej polityki gospodarczej jest eksport i import towarów. Polska
i Ukraina od wielu lat są dobrymi partnerami, jeżeli chodzi o wymianę handlową. Wynika
to z dobrego położenia, jak również z dogodnej komunikacji między obydwoma krajami.
Utrudnienia w przekraczaniu granicy polsko-ukraińskiej w postaci reżimu wizowego nie
stanowią bariery dla wymiany handlowej, która stale rośnie. Handel przygraniczny, rozumiany jako dokonywanie zakupów w ilościach niehurtowych w kraju ościennym bez rejestracji
tego faktu w dokumentach odprawy granicznej, dynamicznie się rozwija. Uczestnicy handlu
przygranicznego dokonują zakupów w kraju sąsiednim ze względu na oszczędności w budżetach domowych oraz możliwości uzyskania dodatkowych dochodów. W związku z tym handel
przygraniczny jest traktowany zarówno przez mieszkańców, jak i władze lokalne jako istotny
czynnik rozwoju społeczno-ekonomicznego wielu małych miast i obszarów wiejskich położonych w strefie oddziaływania granicy polsko-ukraińskiej (Powęska 2014, s. 201).
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Warto pokreślić, że czołowe miejsce na polsko-ukraińskim rynku transgranicznym zajmuje polski producent, gdyż około 63% handlowców prowadzących działalność na lwowskich targowiskach zaopatruje się w Polsce. Średnie wydatki Ukraińców na pograniczu
polskim wynoszą 648 zł w ramach jednej podróży, natomiast wydatki Polaków w przygranicznych regionach Ukrainy – 207 zł.
Zmiany przepisów dotyczących przekraczania granicy wprowadzone przez Polskę lub kraj
sąsiedni znajdują odbicie w zmianach poziomu natężenia ruchu granicznego oraz handlu przygranicznego. Przemawia za tym fakt, że funkcjonowanie od lipca 2009 roku na granicy polsko-ukraińskiej małego ruchu granicznego wywarło korzystny wpływ na zwiększenie ruchu
oraz wielkość wydatków ponoszonych przez cudzoziemców w polskiej strefie przygranicznej.
Struktura wydatków
Cudzoziemcy oraz Polacy przekraczający polski odcinek zewnętrznej granicy UE
w 2013 roku najchętniej dokonywali zakupów w odległości do 50 km od granicy – 70,8%
cudzoziemców i aż 95,4% Polaków, przy czym 54,9% cudzoziemców i 92,3% Polaków
dokonywało zakupów w pasie do 30 km. W przypadku granicy z Ukrainą 91,9% Polaków
Wykres 3
Wydatki poniesione przez cudzoziemców w Polsce oraz Polaków za granicą
przekraczających granicę polsko-ukraińską w latach 2010-2013 (w mln PLN)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ruch graniczny… (2014).
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Wykres 4
Struktura wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających
zewnętrzną granicę UE na terenie Polski w 2013 roku
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Źródło: jak w wykresie 3.

Wykres 5
Struktura wydatków poniesionych za granicą przez Polaków przekraczających
zewnętrzną granicę UE na terenie Polski w 2013 roku
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Źródło: jak w wykresie 3.
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dokonywało zakupów w pasie do 50 km. Podobnie w pasie do 30 km od granicy zakupów
dokonywało 83,8% Polaków przekraczających granicę z Ukrainą.
Wydatki na zakup towarów poniesione w Polsce przez cudzoziemców, deklarujących
jako kraj stałego zamieszkania Ukrainę, w 2013 roku wynosiły ponad 4 mld zł, natomiast
wydatki Polaków powracających z Ukrainy – ponad 240 mln zł (por. wykres 3).
Wartość i struktura wydatków cudzoziemców w Polsce oraz Polaków za granicą przekraczających poszczególne odcinki zewnętrznej granicy UE na terenie Polski w 2013 roku
była zróżnicowana. Udział wydatków cudzoziemców przekraczających granicę z Ukrainą
stanowił 56,5% wydatków ogółem, a Polaków – 34,6%. Zdecydowanie przeważały wydatki
na zakup towarów nieżywnościowych. Spośród towarów nieżywnościowych największym
zainteresowaniem cudzoziemców, w szczególności Ukraińców, cieszyły się materiały budowlane (por. wykres 4).
Polacy za granicą najwięcej środków przeznaczyli na zakup paliwa. W 2013 roku wydatki te wynosiły 558,4 mln zł, a ich udział w wydatkach ogółem stanowił 80%. Znaczące
były również kwoty wydatkowane na napoje alkoholowe – 50,9 mln zł, które w ogólnej
strukturze wydatków stanowiły 7,3% (por. wykres 5).
Udział handlu przygranicznego w obrotach towarowych
W okresie 2009-2013 odnotowano znaczący wzrost wartości polskiego eksportu na
Ukrainę (por. tabela 3). W 2009 roku, według GUS, wyeksportowano z Polski towary o warTabela 3
Wartość handlu przygranicznego i obrotów towarowych Polski z Ukrainą
w latach 2009-2013
W tym
Wydatki
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1 981,3 1 944,6
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340,0
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%
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9,7
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5,9
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3,8
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3,2
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Źródło: opracowano na podstawie: Powęska (2014, s. 208); Ruch graniczny… (2014).
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tości ponad 10,5 mld zł. W następnym roku była to już kwota prawie 12 mld zł, a w 2013
roku – 18 mld zł. Wartość zakupów dokonywanych przez Ukraińców w ramach handlu przygranicznego w Polsce w analizowanym okresie również się zwiększyła. W 2009 roku wynosiła blisko 2 mld zł, w roku następnym nieco ponad 2 mld zł, a w 2013 roku odnotowano
już ponad 4 mld zł. Import towarów z Ukrainy również wzrósł w latach 2009-2012. W 2009
roku wynosił on ponad 3,5 mld zł, w roku następnym już 5,5 mld zł, a w latach 2011-2012
osiągnął wartość ponad 8 mld zł. Należy zwrócić uwagę na odwrotne tendencje w zakresie
udziału handlu przygranicznego w eksporcie i imporcie w okresie 2009-2013. Zmniejszał
się udział zakupów w eksporcie, natomiast zwiększał udział handlu przygranicznego w imporcie.
Rozwój przedsiębiorczości
Współpraca międzyregionalna i transgraniczna ma strategiczne znaczenie w rozwoju regionalnym oraz kształtowaniu przestrzennych i integracyjnych powiązań w całej Europie.
Terytoria transgraniczne zaczęły tracić oznaki peryferyjności a sprzyja temu właśnie współpraca transgraniczna. Ukraina ma najbardziej rozwiniętą współpracę międzyregionalną
z Rzeczpospolitą Polską.
W końcu 2014 roku w gminach należących do strefy przygranicznej na terenie Polski,
przy zewnętrznej granicy UE, do rejestru REGON wpisanych było 327,4 tys. podmiotów
gospodarki narodowej, co stanowiło 7,9% ogółu podmiotów w kraju.
W gminach strefy przygranicznej w 2014 roku na 1000 ludności przypadało 101,1 podmiotów, czyli poniżej średniej krajowej, która wynosiła 107,0 (por. mapa 3). Przy granicy
z Ukrainą na 1000 ludności odnotowano 70,4 podmiotów.
Pod koniec 2014 roku w rejestrze REGON na terenach gmin należących do strefy przygranicznej zarejestrowanych było 31,4 tys. spółek handlowych, co stanowiło 9,6% ogółu
podmiotów gospodarki narodowej w tej strefie (w kraju analogiczny udział wynosi 10,0%).
W strefie przy granicy z Ukrainą spółek handlowych było więcej niż przed rokiem o 7,5%.
W grupie spółek handlowych ważną rolę odgrywają spółki z udziałem kapitału zagranicznego, ponieważ ich obecność świadczy m.in. o atrakcyjności inwestycyjnej danego regionu.
W końcu 2014 roku największy przyrost liczby spółek z udziałem kapitału zagranicznego
miał miejsce w strefie przy granicy z Ukrainą – o 19,6% (przy czym w części tej strefy
znajdującej się w województwie podkarpackim wyniósł 22,2%) (Charakterystyka obszarów
przygranicznych… 2015) (por. załącznik 1).
Analizując liczbę podmiotów według rodzaju prowadzonej działalności zarówno w województwach podkarpackim i lubelskim, jak i w przygranicznych gminach, można zauważyć, iż zdecydowanie dominują podmioty gospodarcze należące do sekcji „Handel i naprawy”. Kolejnymi rodzajami działalności, które skupiają największą liczbę podmiotów, są:
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budownictwo, przemysł, transport i gospodarka komunalna oraz działalność profesjonalna
i naukowa (por. załącznik 2).
Mapa 3
Podmioty gospodarki narodowej na 1000 ludności wg województw i gmin w 2014 roku

Źródło: Charakterystyka obszarów przygranicznych… (2015).



Biorąc pod uwagę liczbę pracujących, zarówno w województwach podkarpackim i lubelskim, jak również w gminach przygranicznych, zdecydowanie przeważały przedsiębiorstwa małe, zatrudniające do 9 osób. W 2014 roku ich liczba w województwach podkarpackim i lubelskim wynosiła 55 149.
W województwach podkarpackim i lubelskim zarejestrowano 2070 podmiotów o liczbie
pracujących 10-49 osób. Podmiotów o liczbie pracujących od 50-249 osób zarejestrowanych na terenie województw graniczących z Ukrainą było 442, a największych, tzn. o liczbie
pracujących 250 osób i więcej – 44.
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Tabela 4
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON wg przewidywanej liczby
pracujących
Wyszczególnienie

Według przewidywanej liczby pracujących

a – 2013
b – 2014
c – 2013=100
OGÓŁEM1

250
i więcej

razem

9 i mniej

10-49

50-249

a

322 680

308 619

11 403

2 347

311

b

327 359

313 181

11 513

2 355

310

c

101,5

101,5

101,0

100,3

99,7

a

56 784

54 231

2 072

437

44

GRANICA POLSKO-UKRAIŃSKA
Razem gminy przygraniczne

b

57 705

55 149

2 070

442

44

c

101,6

101,7

99,9

101,1

100,0

a

24 319

23 227

8 98

183

11

b

24 822

23 732

893

186

11

c

102,1

102,2

99,4

101,6

100,0

w województwach:
Lubelskim

Podkarpackim

a

32 465

31 004

1 174

254

33

b

32 883

31 417

1 177

256

33

c

101,3

101,3

100,3

100,8

100,0

Sumy składników są wyższe od wielkości ogółem o dane dla 16 gmin (w województwie lubelskim) leżących
we wspólnej strefie przygranicznej przy granicy polsko-białoruskiej i polsko-ukraińskiej.
Źródło: Zmiany strukturalne… (2015).

1

Współpraca transgraniczna Polski i Ukrainy przynosi obydwu krajom jako państwom
oraz regionom przygranicznym mniej lub bardziej wymierne korzyści, m.in.:
-- polityczne – przezwyciężanie stereotypów,
-- ekonomiczne – gospodarcza aktywizacja obszarów przygranicznych,
-- ekologiczne – poprawa stanu środowiska naturalnego.
Niestety, obecna sytuacja na Ukrainie spowodowała spadek handlu między Polską
a Ukrainą, a najbardziej stracili przedsiębiorcy ze wschodniego pasa granicznego od
Przemyśla po Hrebenne. Większość firm podkarpackich nie poradziła sobie w trudnej sytuacji w związku z zapaścią ekonomiczną na Ukrainie i zmianami politycznymi. W najgorszej
sytuacji znalazły się mikro- i małe przedsiębiorstwa.
Mimo destabilizacji na Ukrainie, polskie firmy wciąż nie wycofują się z ukraińskiego
rynku i czekają na lepsze czasy, gdyż potencjał jest ogromny, począwszy od przemysłu
ciężkiego, przez chemiczny, na rolnictwie kończąc. Dane Banku Światowego wskazują, że
choć Ukraina nie jest teraz najlepszym miejscem do prowadzenia interesów, to jest coraz
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przychylniejsza inwestorom. Według danych Światowego Banku, który co roku przygotowuje Wskaźnik Prowadzenia Interesów, Ukraina jest na 96. miejscu spośród 189 państw
pod względem atrakcyjności dla przedsiębiorców. Rok wcześniej znajdowała się na 112.
miejscu, a w 2013 roku – na 140. miejscu.

Podsumowanie
Ukraina jest głównym strategicznym partnerem Polski wśród państw niebędących członkami UE. W ostatnich latach polsko-ukraińskie kontakty gospodarcze dynamicznie się rozwijały. Zauważalny jest wzrost we wzajemnej wymianie handlowej. Najbardziej zainteresowane i zaangażowane w rozwój współpracy gospodarczej są obszary przygraniczne, które
włączają się w budowę transgranicznego obszaru gospodarczego.
Obecnego stanu współpracy w obszarze polsko-ukraińskiego regionu transgranicznego
nie można określić mianem pełnej współpracy. Praktyka pokazuje, że jest jeszcze wiele
do zrobienia. Rozwój polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej hamują m.in. czynniki
o charakterze ekonomicznym, prawnym i społecznym. Do czynników ekonomicznych należy zaliczyć różne poziomy oraz charakter transformacji gospodarek obydwu krajów. Nie
udało się przełamać peryferyjności regionów tworzących pogranicze – zarówno polska, jak
i ukraińska część regionu transgranicznego należą do słabiej rozwiniętych regionów swoich
krajów. W obydwu krajach obszary o najintensywniejszych międzynarodowych powiązaniach ekonomicznych położone są z dala od granicy.
Podstawową przeszkodą w handlu z Ukrainą jest ograniczona i słabo rozwinięta infrastruktura graniczna. Obecny system handlu, w którym dominują niewielkie wartościowo,
ale dokonywane bardzo często zakupy w województwach przygranicznych sprawia, że na
granicy tworzą się długie kolejki, a to może zniechęcać do dalszych zakupów. Jednak do
najważniejszych barier w wymianie handlowej przedsiębiorcy zaliczają korupcję, niski stan
bezpieczeństwa oraz biurokrację, jak również niestabilność przepisów prawa.
Obok barier ekonomiczno-prawnych istotne znaczenie mają bariery społeczne współpracy transgranicznej. Szczególnie negatywne doświadczenia historyczne, różnice w mentalności oraz brak gotowości psychologicznej mieszkańców do współpracy.
Według danych Narodowego Instytutu Badań Strategicznych przy Prezydencie Ukrainy,
dla przezwyciężenia barier istniejących na drodze do rozwoju ukraińsko-polskiej współpracy transgranicznej i międzyregionalnej, należy (Antoniuk, Papish 2015):
-- podwyższyć skuteczność MSZ i korpusu dyplomatycznego Ukrainy w kierunku nadania
współpracy transgranicznej szczególnego statusu w polityce partnerstwa Ukrainy z UE.
Szczególnie dotyczy to uproszczenia procedur otrzymywania wiz i przekraczania granicy
przez obywateli ukraińskich, jak i realizacji specjalnych programów i projektów edukacyjno-oświatowych, skierowanych na rozwój infrastruktury obszarów przygranicznych;
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-- zwiększyć wagę i znaczenie składnika edukacyjno-oświatowego współpracy transgranicznej regionów ukraińskich i sąsiednich krajów UE, przede wszystkim w adaptacji
mieszkańców ukraińskiego pogranicza do nowych wymogów współpracy z europejskimi partnerami w warunkach sąsiedztwa Ukrainy z UE. Szczególnie należy zwrócić
uwagę na konieczność znacznego zwiększenia liczby projektów edukacyjno-oświatowych, które są realizowane w ramach polityki sąsiedztwa UE i przewidują podwyższenie kwalifikacji kadr kierowniczych organów jednostek samorządów terytorialnych
i małych struktur biznesowych na pograniczu ukraińskim, a także na zdobycie przez
mieszkańców regionów przygranicznych nowych zawodów, cieszących się popytem
na rynku pracy;
-- rozwinąć zaplecze instytucjonalne systemu współpracy transgranicznej przez kształtowanie należytego środowiska, aby funkcjonowanie i rozwój regionów transgranicznych
oraz koszty transakcyjne ponoszone przez jego uczestników były jak najniższe (stworzenie transgranicznych sieci transportowych i telekomunikacyjnych, kształtowanie systemu odpowiedniej regulacji prawnej dotyczącej procedur przekraczania granicy i prowadzenia transgranicznego biznesu, aspekty ekologiczne współpracy transgranicznej,
optymalizacja koordynacji administracyjno-organizacyjnej działań lokalnych organów
władzy samorządowej po obu stronach granicy, organizacja wspólnych imprez kulturalno-artystycznych i wystawienniczo-targowych itp.);
-- aktywować pracą euroregionów przez realizację wspólnych projektów biznesowych:
otwarcie sieci transgranicznych tras turystycznych, prowadzenie wspólnych projektów
innowacyjno-inwestycyjnych, stworzenie transgranicznych parków technologicznych
i inkubatorów przedsiębiorczości itp.;
-- rozwinąć system stałych relacji partnerskich i komunikacji biznesowej między władzami, przedsiębiorcami i społeczeństwem przygranicznych regionów Ukrainy i Polski
z jednej strony, oraz z centralnymi, regionalnymi i lokalnymi organami władzy każdego z państw z drugiej strony. Pozwoli to na bieżąco przezwyciężać te problemy, które
wywierają destruktywny wpływ nie tylko na pogłębienie współpracy transgranicznej
regionów przygranicznych, ale również na całą ukraińsko-polską współpracę gospodarczą;
-- przeprowadzić reformę administracyjno-terytorialną w celu znaczącej decentralizacji,
skierowanej na doprowadzenie systemu budżetowego i organizacji władzy na Ukrainie
do standardów europejskich, które opierają się na zasadach subsydiarności i solidarności.
Według Europejskiej Karty Regionów Granicznych i Transgranicznych, podstawę aktywnej współpracy transgranicznej powinien stanowić rozwój infrastruktury regionów granicznych, usunięcie przeszkód w transgranicznym przepływie osób i towarów, wzrost poziomu przychodów i wysokości PKB brutto w stosunku do przeciętnej krajowej w państwach
graniczących ze sobą (Fic, Ogrodowicz 1996).
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101,3

c

32 465

a
32 883

102,1

b

24 822

b

c

24 319

101,6

c

a

56 784
57 705

101,5

a

327 359

b

c

b

322 680

a

Ogółem

99,5

1 532

1 539

97,9

1 101

1 125

98,8

2 633

2 664

98,4

11 260

11 447

prywatny

101,4

31 345

30 926

102,3

23 718

23 194

101,7

55 063

54 120

101,6

316 067

311 233

publiczny

109,0

1 726

1 584

105,1

1 065

1 013

107,5

2 791

2 597

105,9

31 394

29 631

razem

122,2

396

324

113,0

148

131

119,6

544

455

105,4

5 154

4 888

w tym
z udziałem
kapitału
zagranicznego

Spółki handlowe

100,3

1 820

1 814

99,7

1 151

1 155

100,1

2 971

2 969

100,8

19 315

19 158

spółki
cywilne

102,8

223

217

101,2

256

253

101,9

479

470

101,0

1 797

1 779

spółdzielnie

Ogółem

98,7

1 621

1 642

101,5

1 174

1 157

99,9

2 795

2 799

101,6

11 486

11 310

100,4

24 233

24 138

101,7

18 820

18 507

101,0

43 053

42 645

100,5

230 463

229 206

osoby fifundacje,
zyczne prostowarzywadzące
szenia i ordziałalność
ganizacje
gospodarspołeczne
czą

a

Sumy składników są wyższe od wielkości ogółem o dane dla 16 gmin (w województwie lubelskim) leżących we wspólnej strefie przygranicznej przy granicy
polsko-białoruskiej i polsko-ukraińskiej.
Źródło: Zmiany strukturalne… (2015).

Podkarpackim

Lubelskim

W województwach:

Razem gminy
przygraniczne

OGÓŁEM

a

a - 2013
b - 2014
c - 2013=100

Wyszczególnienie

Sektor

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON wg sektorów własności i wybranych form prawnych
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Ogółem

31 029
31 533
101,6
4 444
4 516
101,6
1 882
1 926
102,3
2 562
2 590
101,1

2 496
2 405
96,4
1 121
1 080
96,3
1 375
1 325
96,4

razem

1 719
1 756
102,2
2 382
2 410
101,2

4 101
4 166
101,6

29 007
29 436
101,5

3 043
3 090
101,5
3 729
3 781
101,4

6 772
6 871
101,5

34 591
34 683
100,3

7 361
7 350
99,9
9 120
9 031
99,0

16 481
16 381
99,4

74 974
74 562
99,5

684
699
102,2
1 378
1 401
101,7

2 062
2 100
101,8

13 770
14 396
104,5

handel,
zakwatenaprawa
rowanie
budownicw tym
pojazdów
i gastronotwo
przetwórsamochomia
stwo przedowych
mysłowe

przemysł

8 569
7 534
87,9

rolnictwo,
leśnictwo,
łowiectwo
i rybactwo

1 511
1 551
102,6
1 967
1 988
101,1

3 478
3 539
101,8

20 466
20 616
100,7

transport
i gospodarka
magazynowa

1 328
1 408
106,0
2 114
2 179
103,1

3 442
3 587
104,2

28 626
29 734
103,9

477
560
117,4
680
777
114,3

1 157
1 337
115,6

8 210
8 822
107,5

adminidziałalność pro- strowanie
i dziafesjonalna,
łalność
naukowa
i technicz- wspierająca
na

a
Sumy składników są wyższe od wielkości ogółem o dane dla 16 gmin (w województwie lubelskim) leżących we wspólnej strefie przygranicznej przy granicy
polsko-białoruskiej i polsko-ukraińskiej.
Źródło: jak w załączniku 1.

OGÓŁEMa

a
322 680
b
327 359
c
101,5
GRANICA POLSKO-UKRAIŃSKA
a
56 784
Razem gminy
b
57 705
przygraniczne
c
101,6
W województwach:
a
24 319
Lubelskim
b
24 822
c
102,1
a
32 465
Podkarpackim
b
32 883
c
101,3

a - 2013
b - 2014
c - 2013=100

Wyszczególnienie

W tym

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON wg wybranych sekcji PKD z terenów gmin przygranicznych
województw podkarpackiego i lubelskiego
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Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej na obszarach przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2014 roku (2015), GUS, Warszawa-Rzeszów.

Interregional and Transborder Cooperation Between Poland
and Ukraine
Summary
In her article, the author assessed the Polish-Ukrainian interregional and transborder cooperation,
which is carried out within cooperation between the border regions of the neighbouring states and
manifests itself in various forms. She paid a particular attention to the Transborder Cooperation Programme for the period of 2014-2020 whose aim is to support the transborder developmental processes
in the territory of Poland and Ukraine in compliance with the aims of the European Neighbourhood
Instrument (ENI) determined by the ENI Regulation.
Key words: transborder economic cooperation, border regions, Poland, Ukraine.
JEL codes: F15, F36, O19

Межрегиональное и трансграничное сотрудничество Польши
с Украиной
Резюме
В статье провели оценку польско-украинского межрегионального и трансграничного сотрудничества, которое осуществляется в рамках сотрудничества между приграничными регионами государств-соседей и проявляет себя в разных формах. Особое внимание обратили
на Программу трансграничного сотрудничества на 2014-2020 гг., цель которой заключается
в содействии трансграничным процессам развития на территории Польши и Украины в соответствии с целями Европейского инструмента соседства (ЕИС), определенными в Регламенте
ЕИС.
Ключевые слова: трансграничное экономическое сотрудничество, приграничные регионы,
Польша, Украина.
Коды JEL: F15, F36, O19
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