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Szanowni Państwo,

Mam przyjemność przekazać w Państwa ręce ostatni w tym roku, podwójny numer „Studiów nad Roz-
wojem Dolnego Śląska”. Prezentujemy w nim wybrane analizy prowadzone na rzecz realizacji zawartego 
w 2010r. Porozumienia dla Polski Zachodniej. Stanowi ono przykład produktywnej współpracy samorzą-
dów województw dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Chce-
my tym samym, by nasze regiony szukały odpowiedzi na wyzwania współczesności. Pierwszym krokiem 
do realizacji tych celów jest opracowanie założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej na podstawie przy-
gotowanych wcześniej raportów i analiz makroregionalnych, których część mamy okazję zaprezentować.

W poprzednim numerze „Studiów” przedstawialiśmy Państwu Raport Regionalny przygotowany przez 
zespół pod kierownictwem pana prof. Janusza Zaleskiego. Dokument ten opisywał sytuację społeczno-
-gospodarczą regionu na tle Polski i Europy, określał potencjał i wyzwania stojące nie tylko przed Dolnym 
Śląskiem, ale także całym makroregionem Polski Zachodniej. 

Wydanie, które trzymacie Państwo w rękach stanowi kontynuację tej tematyki. Analizy tematyczne, opra-
cowane na zlecenie samorządu województwa dolnośląskiego, poruszają m.in. problem rozwoju obszarów 
wiejskich i transportu na terenie Polski Zachodniej. Numer zamyka opracowanie przedstawiające możli-
wości wykorzystania przez województwa Polski Zachodniej irlandzkich doświadczeń w zakresie stoso-
wania instrumentów rozwoju regionalnego. Analiza „Obszary wiejskie Polski Zachodniej w warunkach 
dynamizacji zmian strukturalnych” przygotowana przez dr. Mirosława Strusia, dr. Henryka Łabędzkiego 
i dr. Adama Czarneckiego przedstawia charakterystykę obszarów wiejskich na terenie Polski Zachodniej, 
uwzględniając podobieństwa i różnice pomiędzy poszczególnymi regionami. Opracowanie podnosi także 
kwestię dynamicznych zmian strukturalnych na obszarze Polski Zachodniej i związanych z nimi wyzwa-
niami dla rozwoju tych obszarów w perspektywie do roku 2020.

Analiza autorstwa prof. Tomasza Komornickiego pt.: „Dostępność Transportowa Polski Zachodniej” sta-
nowi ocenę stanu infrastruktury transportowej oraz związanych z nią kwestii instytucjonalnych i inwe-
stycyjnych. Na tej podstawie sformułowane zostały rekomendacje do wykorzystania w Strategii Rozwoju 
Polski Zachodniej. Ostatnim tekstem w tym wydaniu „Studiów” jest opracowanie dr. Johna Bradleya pt. 
„Możliwości wykorzystania irlandzkich instrumentów rozwoju regionalnego w Polsce Zachodniej 2013-
2020”. Autor przedstawia podobieństwa i różnice pomiędzy Irlandią i makroregionem Polski Zachodniej 
pod względem polityki rozwoju regionalnego. Na ich podstawie przedstawione są wnioski i rekomenda-
cje dotyczące możliwości zastosowania doświadczeń irlandzkich w zakresie tej problematyki przez woje-
wództwa Polski Zachodniej.

Zapraszam do lektury
Rafał Jurkowlaniec

Marszałek Województwa Dolnośląskiego
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I. OBSZARY WIEJSKIE POLSKI ZACHODNIEJ  
 W WARUNKACH DYNAMIZACJI  
 ZMIAN STRUKTURALNYCH
1. KONCEPCJE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Proces transformacji systemowej zapoczątkowany w 1989 r. spowodował konieczność dostosowanie pol-
skich rozwiązań instytucjonalnych do wymogów gospodarki rynkowej. Przemiany objęły zarówno sferę 
instytucjonalną jak i gospodarcza oraz społeczną. Reformy realizowane na początku lat dziewięćdziesią-
tych XX wieku szczególnie dotknęły obszary wiejskie i uwidoczniły ich słabość gospodarczą, społeczną 
i cywilizacyjną. Równocześnie brak spójnej polityki wobec tych obszarów utrwalił niekorzystne zjawiska 
na obszarach wiejskich takie jak: bezrobocie, dewastacja infrastruktury technicznej, odpływ młodych, 
wykształconych ludzi. W rezultacie pojawiła się potrzeba ponownego zagospodarowania potencjału ob-
szarów wiejskich, co wymagało wypracowania nowych modeli rozwoju obszarów wiejskich oraz ade-
kwatnych narzędzi polityki regionalnej. 

Równocześnie dylemat wyboru koncepcji rozwoju obszarów wiejskich wpisuje się w szerszą dyskusję 
dotyczącą fundamentalnej kwestii, czy rozwój ma opierać się przede wszystkim na efektywności, czy też 
priorytetem jest spójność? 

Ekonomiści odwołujący się do doktryny liberalnej uważają, że proces niwelowania różnic przestrzennych 
nastąpi w wyniku działania mechanizmów rynkowych. Opóźnienie ekonomiczne i społeczne doprowadzi 
do obniżenia cen poszczególnych zasobów na danym obszarze. Niskie koszty działalności gospodarczej 
zachęcą przedsiębiorców do inwestowania na nich, w wyniku czego przezwyciężona zostanie niekorzyst-
na sytuacja społeczno - gospodarcza. Równocześnie nastąpi przemieszczenie się siły roboczej do obsza-
rów wyżej rozwiniętych, co spowoduje wzrost płac na terenach zapóźnionych i tym samym podniesie się 
poziom życia na tych obszarach. 

Odmienny pogląd prezentują przedstawiciele sięgający w swoich rozważaniach do spuścizny J.M.Key-
nesa. Uważają oni, że mechanizm rynkowy powoduje nieefektywne wykorzystanie zasobów zarówno 
w skali kraju jak i regionów. Powoduje to konieczność szerokiej interwencji ze strony sektora publicznego 
(zarówno samorządowego jak i rządowego) w funkcjonowanie regionu. Oddziaływanie niniejsze obejmu-
je przede wszystkim takie obszary problemowe jak: 
• obszary słabo rozwinięte, zdominowane przez rolnictwo, mające peryferyjne znaczenie ze względu 

na warunki naturalne, położenie i historię;
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• stare obszary przemysłowe o przewadze jednej lub dwóch branż, przeżywające kryzys w związku 
z postępem technologicznym;

• duże aglomeracje miejskie [Szlachta 1993].

Przyczyn interwencji upatrywać należy w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, niskim poziomie docho-
dów ludności, niedorozwoju infrastruktury oraz dewastacji środowiska. 

Pokłosiem tych sporów jest poszukiwanie polityki rozwoju regionalnego i wewnątrzregionalnego, próbują-
cej łączyć dwie przeciwstawne wartości: równość i efektywność ekonomiczną [Szlachta, Pyszkowski 1999]. 
W rezultacie ścierają się dwie koncepcje polityki regionalnej. Pierwsze podejście kładzie nacisk na wyrów-
nywanie poziomu rozwoju regionów. Zwolennicy tego podejścia postulują przede wszystkim wspieranie 
obszarów słabszych ekonomicznie. Drugie podejście podkreśla znaczenie konkurencyjności obszaru. W tym 
przypadku nacisk położony jest na wspieranie ośrodków wzrostu, które to powinny stanowić „lokomotywę 
rozwoju” regionu. 

Zwolennicy pierwszej koncepcji podkreślają dominującą rolę sektora publicznego w kreowaniu polityki 
regionalnej. Nacisk położony jest na wyrównywanie poziomu rozwoju gospodarczego regionów (funkcja 
modernizacyjno - rozwojowa) lub przynajmniej łagodzenie skutków społecznych istniejących nierówności. 
Koncepcja ta ma również zastosowanie do rozwoju wewnątrzregionalnego. Regiony Polski Zachodniej są 
silnie zróżnicowane wewnętrznie. Z reguły mamy do czynienia z dobrze rozwiniętym centrum skupionym 
wokół dominującego miasta (lub dominujących miast) oraz obszarami semiperyferyjnymi i peryferyjnymi. 
W rezultacie regiony rozwijają się w różnym tempie, co w konsekwencji prowadzi do pojawienia się obsza-
rów zagrożonych marginalizacją. Narażone są na nią zwłaszcza obszary wiejskie, oddalone od wiodących 
ośrodków wzrostu, ze słabo rozwiniętą lub zdekapitalizowaną infrastrukturą techniczną i niskim poziomem 
kapitału społecznego i ludzkiego. 

Zgodnie z powyższymi założeniami nacisk władz regionalnych powinien zostać położony na inwestycje 
zmierzające do przełamywania barier infrastrukturalnych w regionie oraz pobudzanie lokalnej przedsię-
biorczości. Działania takie stworzyłyby warunki dla funkcjonowania na lokalnym rynku jednostek kre-
atywnych, a tym samym mogłyby osłabić drenaż intelektualny tych obszarów i przyczynić się do wzrostu 
kapitału ludzkiego. Reasumując, działania takie zmierzałyby do odwrócenia niekorzystnych tendencji 
w rozwoju obszarów wiejskich, w tym ich postępującej marginalizacji.

Zwolennicy drugiej koncepcji rozwoju, jako cel nadrzędny w polityce regionalnej, uznają konkurencyj-
ność regionu. Fundamentem rozwoju regionu jest jego samodzielność. Odnosząc powyższe stwierdzenie 
do polityki wewnętrznej regionu, celem działań władz regionalnych staje się wzmacnianie konkurencyj-
ności tych obszarów, które mogą stać się ośrodkami wzrostu. Obszary te stają się beneficjentami wsparcia 
finansowego, w tym w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Działania takie prowadzą do pogłębienia 
się dysproporcji pomiędzy wiodącymi ośrodkami a obszarami peryferyjnymi. W rezultacie następują 
migracje z obszarów peryferyjnych, w tym wiejskich, do najsilniejszych ekonomicznie miast. Proces ten 
może rodzić różnorodne skutki nie zawsze pożądane przez zwolenników tego podejścia. 
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Tabela 1. Skutki zastosowania podejścia efektywnościowego dla rozwoju obszarów wiejskich

Efekty pozytywne/szanse podejścia 
efektywnościowego

Efekty negatywne/zagrożenia podejścia 
efektywnościowego

•	 odpływ ludności z obszarów wiejskich może pro-
wadzić do korzystnych przekształceń w strukturze 
użytkowania ziemi oraz obniżyć poziom bezrobocia 
na tych obszarach,

•	 zmniejszenie konkurencji na rynku pracy może spo-
wodować wzrost płac,

•	 napływ do miast ludzi wykształconych podnosi ich 
konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjną,

•	 skoncentrowane środki lokowane na ograniczonym 
obszarze dają większą efektywność, a tym samym 
przyczyniają się do jego szybszego rozwoju,

•	 koncentracja zasobów finansowych i ludzkich w jed-
nym miejscu daje szansę na uczynienie z niego ośrod-
ka konkurencyjnego w skali krajowej i europejskiej,

•	 wykształceni i doświadczeni ludzie, korzystając 
z rozwoju technologicznego i możliwości pracy na 
odległość mogą wrócić do swoich rodzinnych miej-
scowości, stając się zaczynem kapitału ludzkiego 
i społecznego,

•	 rozwój miast sprawi, że zasięg ich oddziaływania 
zwiększy się obejmując coraz to dalsze obszary wiej-
skie,

•	 konkurencyjne centrum w przyszłości wypracuje 
zysk pozwalający na finansowanie peryferii i działa-
nia na rzecz spójności regionu,

•	 świadomość koncentracji środków finansowych we 
wiodących ośrodkach może osłabić dążenia gmin do 
nieefektywnych inwestycji we własną infrastruktu-
rę, a tym samym przyczyni się do większej gospodar-
ności na poziomie lokalnym,

•	 obniżone zostaną koszty związane z utrzymywa-
niem infrastruktury, która nie jest adekwatna do ak-
tualnych potrzeb. 

•	 odpływ ludzi młodych, wykształconych zmniejsza 
poziom kapitału ludzkiego i społecznego na obsza-
rach wiejskich,

•	 inwestorzy muszą liczyć się ze wzrostem kosztów 
działania związanych z dodatkowymi szkoleniami 
pracowników,

•	 mniejsza liczba ludności obniża popyt wewnętrzny 
na danym obszarze, a tym samym rynek staje się 
mniej atrakcyjny dla inwestorów,

•	 mniejsza liczba ludności prowadzi do ograniczania 
liczby placówek oświatowych, a tym samym mogą 
nastąpić utrudnienia w dostępie do oświaty dla mło-
dzieży wiejskiej,

•	 następuje starzenie się społeczeństwa, w konse-
kwencji rosną wydatki samorządów na opiekę spo-
łeczną i służbę zdrowia,

•	 obszary wiejskie (łącznie z małymi miastami) mogą 
wejść w fazę stagnacji i schyłku, w rezultacie ludzie 
tam mieszkający przyjmą postawę roszczeniową 
w stosunku do centrum,

•	 brak impulsów do działania może doprowadzić do 
ukształtowania się i dziedziczenia biernej postawy, 
co uczyni ludzi dysfunkcyjnymi w obecnym społe-
czeństwie,

•	 mieszkańcy tych obszarów jako „ofiary systemu” 
mogą być podatni na działania skrajnych ugrupowań 
politycznych, a tym samym są potencjalnym zagroże-
niem dla stabilizacji państwa,

•	 napływ nisko wykwalifikowanych ludzi do miast 
powoduje rozwój obszarów biedy i slumsów, a tym 
samym wzrost przestępczości,

•	 wzrost liczby ludności w miastach pogłębia trudno-
ści komunikacyjne i tym samym obniża jakość życia 
w miastach.

Źródło: opracowanie własne.

Analizując pozytywne i negatywne skutki przyjęcia rozwiązania efektywnościowego można stwierdzić, 
że pozytywne efekty widoczne są najczęściej w długim okresie czasu, a tym samym są one niepewne, 
gdyż wymagają konsekwencji w ich wdrażaniu. Natomiast skutki negatywne występują stosunkowo 
wcześnie, a skala zmian jakie ze sobą niosą sprawia, iż są one trudne do odwrócenia. Jednakże nie można 
marginalizować czynnika efektywnościowego i koncentrować się wyłącznie na spójności. Takie podejście 
doprowadzi do eskalacji lokalnych żądań inwestycyjnych i może przyczynić się do jeszcze większego de-
ficytu budżetowego gmin. 

Rekapitulując, uznać należy za pożądane przyjęcie modelu rozwoju obszarów wiejskich, pozwalającego 
na ich aktywizację. Akcent powinien zostać przesunięty w kierunku spójności (wyrównywania), aczkol-
wiek z zachowaniem kryterium efektywności. Działania te powinny koncentrować się na przełamywaniu 
barier strukturalnych oraz na tworzeniu adekwatnych dla poszczególnych obszarów warunków do roz-
woju lokalnej przedsiębiorczości, a także na integracji i aktywizacji miejscowej społeczności. 
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Spójności nie należy jednak traktować jako bezwzględnej równości, przejawiającej się tym, że na wszyst-
kich obszarach wiejskich powinny być realizowane porównywalne inwestycje. Należy w pierwszej kolej-
ności dokonać identyfikacji potencjału poszczególnych obszarów, a następnie zaproponować stosowne 
do potrzeb i możliwości działania. 

Przy aktywizacji obszarów wiejskich należy kierować się koncepcją wielofunkcyjności obszarów wiej-
skich. Koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich zyskała na znaczeniu w latach 90. XX w. 
Stała się ona wówczas jedną z proponowanych alternatyw rozwoju tych obszarów [Łoboda 1993; Stola 
1991, 1992]. Jako antidotum na postępującą zapaść gospodarczą i marginalizację obszarów wiejskich 
proponowano pobudzanie przedsiębiorczości i aktywności lokalnej w sferze pozarolniczej. Działania te 
służyły poprawie warunków życia ludności wiejskiej oraz restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw 
rolnych. Dodatkowo miały one skłonić mieszkańców wsi do stopniowego odchodzenia od pracy bezpo-
średnio w rolnictwie i rozwoju działalności kooperującej z rolnictwem. W konsekwencji na obszarach 
wiejskich miała nastąpić dywersyfikacja gospodarki, co miało ją uczynić odporniejszą na wahania ko-
niunkturalne na rynku wewnętrznym i zewnętrznym. 

W literaturze przedmiotu wielofunkcyjność obszarów wiejskich najczęściej sprowadzana jest do rangi 
strategii rozwoju obszarów wiejskich. Różnice polegają jedynie na zastosowanych metodach i procedu-
rach wprowadzenia tego typu rozwoju w życie. 

W ujęciu stricte ekonomicznym wielofunkcyjność obszarów wiejskich rozpatrywana jest stosunkowo 
rzadko. Niejednokrotnie sprowadza się ją wyłącznie do problemu dywersyfikacji zatrudnienia miesz-
kańców wsi [Hunek 1990]. Ekonomiści abstrahują przy tym od wskazywanych przez socjologów innych 
funkcji społecznych nie związanych bezpośrednio z ekonomią, takich jak: ochrona tradycyjnych warto-
ści kultury materialnej i niematerialnej oraz ochrona krajobrazu, fauny i stanowiących rezerwuar ciszy 
i spokoju [Kaleta 1998]. Pamiętać jednak należy, że są one istotnymi czynnikami rozwoju działalności 
nierolniczych.

Jednocześnie nie można wykluczyć, że określone obszary wiejskie rozwijać się będą w oparciu o model 
monofunkcyjny bazujący na działalności rolniczej. Jednak od wielu lat powszechnie obserwuje się proces 
zmniejszania znaczenia rolnictwa w strukturze gospodarki wiejskiej [Czudec 2010; Duczkowska-Małysz 
1998]. 

Rekapitulując rozwój obszarów wiejskich Polski zachodniej powinien opierać się na koncepcji wielofunk-
cyjnego rozwoju. Priorytetem winna być spójność, gdyż bez pomocy z zewnątrz obszary te, a zwłaszcza 
położone peryferyjnie skazane są na marginalizację. Kierunki rozwoju muszą uwzględniać wewnętrzny 
potencjał danego obszaru i koncentrować się na czynnikach endogenicznych. Kryterium efektywności 
powinno być stosowane przy ocenie wparcia dla tych obszarów. Kierowane środki powinny aktywizować 
posiadany potencjał. Efektywność musi również chronić przed nieuzasadnionymi inwestycjami, które 
próbują przenieść miejski standard życia na odległe tereny wiejskie.

2. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW WIEJSKICH POLSKI ZACHODNIEJ
W wyniku zawartego w 2010 r. w Szczecinie porozumienia pomiędzy samorządami pięciu województw: 
dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego przystąpiono do pracy 
nad wspólną strategią rozwoju Polski Zachodniej. Obszar ten, chociaż wewnętrznie zróżnicowany wyka-
zuje pewne cechy wspólne, co zaakcentowano w Raporcie metodycznym dotyczącym identyfikacji i analizy 
potencjałów rozwojowych Polski Zachodniej – Polska zachodnia 2020 [Dziemianowicz, Szlachta 2011]. Do 
cech wspólnych zaliczono m.in.: 
• relatywnie dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, przyzwoite wskaźniki ilościowe w zakresie 

tradycyjnej infrastruktury, jednak często o wysokim poziomie dekapitalizacji i zużycia materialnego;
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• lokalizację w dorzeczu Odry, co oznacza istotne znaczenie takich inicjatyw integrujących te woje-
wództwa jak Program dla Odry 2006; 

• położenie wzdłuż granic wewnętrznych Unii Europejskiej z Czechami i Niemcami, o największej in-
tensywności powiązań gospodarczych z zagranicą;

• najlepszą dostępność terytorialną w Polsce w układach Unii Europejskiej, co oznacza przewagę lokali-
zacyjną w stosunku do innych regionów Europy Środkowej; 

• zachowania polityczne społeczeństwa, charakterystyczne dla wszystkich wyborów jakie odbyły się 
w Polsce po roku 1990;

• wysoki stopień urynkowienia rolnictwa.

Analizując obszar Polski Zachodniej nie można pominąć również uwarunkowań historycznych, w tym 
wpływów niemieckich rzutujących na obecny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego omawianych 
województw. Wpływ ten widoczny jest nie tylko w strukturze gospodarczej Polski Zachodniej ale również 
w postawach prezentowanych przez istotną cześć mieszkańców takich jak wysoka kultura pracy, czy też 
aktywność na rzecz rozwoju lokalnego.

Badając obszary wiejskie Polski Zachodniej można zauważyć, iż pomimo licznych różnic posiadają one 
też pewne cechy wspólne, które mogą okazać się pomocne przy konstruowaniu programu ich rozwoju. 

Analizując udział gmin wiejsko-miejskich i wiejskich w powierzchni ogółem stwierdzić można, że obsza-
ry Polski Zachodniej wykazują na tle kraju pewne podobieństwa. 

Tabela 2. Udział gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w powierzchni ogółem

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Gminy miejsko-wiejskie

Polska 31,2 31,4 31,5 31,6 31,6 31,6 31,7 31,7 31,8 31,9 32,1
dolnośląskie 42,6 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7
lubuskie 49,8 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 49,8 49,7 49,8 49,8
opolskie 53,4 53,3 53,3 53,3 53,3 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6
wielkopolskie 49,3 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6
zachodniopomorskie 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1
Polska Zachodnia 49,7 50,0 50,0 50,0 50,0 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2

Gminy wiejskie
Polska 64,3 64,1 64,0 64,0 63,9 63,9 63,9 63,8 63,7 63,7 63,4
dolnośląskie 50,3 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,2 49,2 49,2 49,2 49,2
lubuskie 47,9 47,9 47,9 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8
opolskie 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2 42,9 42,9 42,9 42,9 42,9 42,9
wielkopolskie 48,0 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7
zachodniopomorskie 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3
Polska Zachodnia 46,5 46,3 46,3 46,3 46,3 46,1 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Widoczny jest wyższy niż średnia dla kraju udział gmin miejsko-wiejskich w powierzchni ogółem oraz 
niższy udział gmin wiejskich. Świadczy to o stosunkowo wysokim poziomie urbanizacji obszarów Polski 
Zachodniej. Obszary wiejskie koegzystują z pełniącym funkcję lokalnego centrum miastem. Sytuacja po-
wyższa, stwarza większą możliwość realizacji koncepcji rozwoju wielofunkcyjnego o ile nastąpi koope-
racja i specjalizacja na linii miasto – wieś. Istnienie miasta pozwala na koncentrację inwestycji zarówno 
gospodarczych, jak i w infrastrukturalnych. W rezultacie mieszkańcy wsi mają ułatwiony dostęp do edu-
kacji, służby zdrowia, instytucji otoczenia biznesu, czy też mogą kooperować z przedsiębiorstwami ulo-
kowanymi w mieście. Pamiętać przy tym należy, że możliwości rozwoju obszarów wiejskich uzależnione 
są w tym przypadku od potencjału i kondycji miasta.
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Z analizy struktury ludności zamieszkującej obszar Polski Zachodniej wynika, że jest on silnie zróżnico-
wany pod tym względem. W gminach miejsko-wiejskich najwięcej ludności zamieszkuje w wojewódz-
twach opolskim i lubuskim, najmniej w województwie dolnośląskim. Natomiast w gminach wiejskich 
największy odsetek ludności mieszka w województwach wielkopolskim i opolskim, najmniej w zachod-
niopomorskim i dolnośląskim.

Tabela 3. Udział gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w liczbie ludności ogólem

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Gminy miejsko - wiejskie

Polska 21,7 21,8 21,8 21,9 22,0 22,0 22,1 22,1 22,2 22,3 22,4 22,5
dolnośląskie 24,4 24,2 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,9 24,9 24,9 25,0 25,0
lubuskie 40,9 40,6 40,6 40.7 40,7 40,6 40,5 40,5 40,4 40,4 40,4 40,3
opolskie 53,2 53,0 53,0 53,0 53,0 52,9 53,8 53,8 53,7 53,7 53,7 53,7
wielkopolskie 38,3 38,1 38,3 38,4 38,4 38,4 38,5 38,5 38,6 38,6 38,7 38,7
zachodniopomorskie 35,3 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4 35,3
Polska Zachodnia 35,6 35,4 35,6 35,6 35,6 35,6 35,8 35,8 35,9 35,9 35,9 35,9

Gminy wiejskie
Polska 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,1 28,1 28,2 28,2 28,3 28,3 28,3
dolnośląskie 17,6 17,8 17,6 17,6 17,8 17,9 18,0 17,8 18,0 18,1 18,3 18,4
lubuskie 20,1 20,3 20,4 20,4 20,5 20,6 20,7 20,8 20,9 21,0 21,1 21,2
opolskie 24,9 24,8 24,8 24,8 24,9 24,9 24,0 24,0 24,1 24,1 24,2 24,2
wielkopolskie 24,1 24,2 24,0 24,1 24,2 24,3 24,4 24,6 24,7 24,9 25,0 25,2
zachodniopomorskie 16,4 16,6 16,6 16,7 16,8 16,9 16,8 16,9 17,1 17,2 17,3 17,4
Polska Zachodnia 20,6 20,7 20,6 20,7 20,8 20,9 20,9 20,9 21,0 21,2 21,3 21,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL.

Sytuacja powyższa skłania do następujących wniosków:
• obszary Polski Zachodniej są stosunkowo wysoko zurbanizowane, przy czym zwłaszcza w wojewódz-

twach opolskim i lubuskim dominują miasta nieduże, o ograniczonych możliwościach oddziaływania 
na obszary wiejskie, wymagające wsparcia na poziomie regionalnym i centralnym;

• wysoki odsetek ludności Wielkopolski i Opolszczyzny zamieszkujący obszary wiejskie może wynikać 
m.in. z tradycyjnie wysokiej kultury rolniczej tych obszarów;

• niższy niż średni w kraju odsetek ludności gmin wiejskich zamieszkującej Polskę Zachodnią może być 
konsekwencją odpływu ludności do miast w związku z restrukturyzacją Państwowych Gospodarstw 
Rolnych. 

Wprawdzie wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich wymaga dywersyfikacji, to jednak działalność 
rolnicza nadal stanowi istotny czynnik rozwoju tych obszarów. Rozwój rolnictwa może przebiegać dwu-
kierunkowo. Z jednej strony gospodarstwa rolne w Polsce Zachodniej jak wynika z poniższej tabeli na 
tle kraju są stosunkowo silne ekonomiczne, co predysponuje niniejszy obszar do rozwoju wysokotowa-
rowych gospodarstw rolnych, będących podstawą funkcjonowania przemysłu przetwórczego. Z drugiej 
strony tradycyjne rolnictwo rozwijane na obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych może być 
w przyszłości atutem, jeżeli tylko nastawi się na produkcje ekologiczną, łączoną z agro i ekoturystyką.
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Tabela 4. Gospodarstwa rolne według siły ekonomicznej

Jednostka terytorialna
Gospodarstwa rolne wg wielkości ekonomicznej (2007r.)

ogółem do 8 ESU Udział 8 – 40 ESU Udział powyżej 
40 ESU Udział

POLSKA 2 390 956 2 145 609 89,7 226 632 9,5 18 716 0,8
ŁÓDZKIE 183 628 163 263 88,9 19 491 10,6 874 0,5
MAZOWIECKIE 302 291 261 718 86,6 38 308 12,7 2 264 0,7
MAŁOPOLSKIE 278 666 274 206 98,4 4 190 1,5 269 0,1
ŚLĄSKIE 143 098 138 133 96,5 4 501 3,1 462 0,3
LUBELSKIE 283 787 264 906 93,3 17 876 6,3 1 004 0,4
PODKARPACKIE 280 554 277 455 98,9 2 831 1,0 266 0,1
PODLASKIE 107 852 85 008 78,8 22 111 20,5 734 0,7
ŚWIĘTOKRZYSKIE 129 901 123 717 95,2 5 937 4,6 246 0,2
LUBUSKIE 41 466 37 868 91,3 3 056 7,4 542 1,3
WIELKOPOLSKIE 178 664 135 431 75,8 38 965 21,8 4 268 2,4
ZACHODNIOPOMORSKIE 54 086 45 275 83,7 7 764 14,4 1 049 1,9
DOLNOŚLĄSKIE 126 214 114 981 91,1 10 054 8,0 1 179 0,9
OPOLSKIE 60 004 52 666 87,8 6 363 10,6 975 1,6
KUJAWSKO-POMORSKIE 98 465 73 521 74,7 22 738 23,1 2 206 2,2
POMORSKIE 57 422 46 906 81,7 9 509 16,6 1 008 1,8
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 64 859 50 555 77,9 12 935 19,9 1 370 2,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL.

Niestety analiza danych przedstawionych w tabeli poniżej wskazuje, że pozarolniczą aktywność 
gospodarczą wykazują przede wszystkim gospodarstwa w województwach: zachodniopomor-
skim, opolskim i wielkopolskim. Natomiast na Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim przyj-
muje ona wartość poniżej średniej krajowej. Jest to zjawisko niepokojące zwłaszcza uwzględnia-
jąc naturalną predyspozycje tych obszarów do rozwoju turystyki.

Tabela 5. Pozarolnicza działalność gospodarstw rolnych w 2007 r.

Gospodarstwa rolne 
ogółem

Gospodarstwa rolne z dział. 
gosp. inna niż rolnicza

Udział gosp. rolnych z dział. 
gosp. inna niż rolnicza

POLSKA 2 390 956 115 150 4,8
ŁÓDZKIE 183 628 12 835 7,0
MAZOWIECKIE 302 291 13 205 4,4
MAŁOPOLSKIE 278 666 16 751 6,0
ŚLĄSKIE 143 098 7 090 5,0
LUBELSKIE 283 787 10 710 3,8
PODKARPACKIE 280 554 6 524 2,3
PODLASKIE 107 852 3 168 2,9
ŚWIĘTOKRZYSKIE 129 901 4 460 3,4
LUBUSKIE 41 466 1 872 4,5
WIELKOPOLSKIE 178 664 10 333 5,8
ZACHODNIOPOMORSKIE 54 086 4 503 8,3
DOLNOŚLĄSKIE 126 214 5 960 4,7
OPOLSKIE 60 004 3 558 5,9
KUJAWSKO-POMORSKIE 98 465 5 708 5,8
POMORSKIE 57 422 4 113 7,2
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 64 859 4 358 6,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL.
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Niska aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich przekłada się na stosunkowo wysoki po-
ziom bezrobocia. Udział gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w strukturze bezrobocia jest nie-
współmiernie wysoki do ich znaczenia gospodarczego. Dodatkowo na tych obszarach mamy 
niejednokrotnie do czynienia z bezrobociem ukrytym, potęgującym problem rynku pracy na ob-
szarach wiejskich.

Tabela 6. Udział gmin miejskich-wiejskich i wiejskich w strukturze bezrobocia

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Gminy miejsko-wiejskie [udział]

Polska 25,5 25,4 25,6 25,7 26,0 27,2 26,8
dolnośląskie 28,6 28,5 29,1 29,7 30,9 32,1 30,9
lubuskie 43,7 43,7 44,0 45,7 46,3 49,3 46,9
opolskie 59,0 58,5 58,3 57,1 57,1 59,5 59,0
wielkopolskie 42,0 41,5 41,8 41,2 40,9 43,0 42,7
zachodniopomorskie 41,3 41,7 42,2 41,3 43,7 46,7 44,5
Polska Zachodnia 39,5 39,3 39,8 39,8 40,9 42,9 41,7

Gminy wiejskie [udział]
Polska 30,0 30,2 30,5 31,3 32,4 32,5 31,2
dolnośląskie 20,0 20,5 20,4 20,7 21,0 20,5 20,6
lubuskie 23,0 23,7 24,1 24,4 24,1 22,7 22,6
opolskie 21,3 21,7 21,7 22,5 21,8 20,2 20,7
wielkopolskie 26,5 26,8 26,9 28,2 28,4 27,4 26,5
zachodniopomorskie 21,2 21,1 20,9 21,6 23,1 23,4 21,7
Polska Zachodnia 22,5 22,8 22,8 23,5 23,9 23,1 22,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL.

Reasumując obszary wiejskie Polski Zachodniej wykazują zarówno podobieństwa jak i różnice. Na tle 
kraju posiadają spory potencjał rozwojowy niekoniecznie należycie wykorzystywany. Istotne jest aby 
zastosować adekwatne do posiadanych warunków i możliwości środki aktywizujące i wspierające wielo-
funkcyjny rozwój.

3. ZMIANY STRUKTURALNE NA OBSZARACH WIEJSKICH  
 W POLSCE ZACHODNIEJ
3.1. ZMIANY DEMOGRAFICZNE

Przeobrażenia zjawisk i struktur demograficznych dokonujące się w latach 1995-2009 na obszarach 
wiejskich Polski Zachodniej rozpatrywano pod kątem kluczowych dla rozwoju społecznego zagadnień 
– wielkości zaludnienia i jego głównych charakterystyk (płci i wieku) oraz przyrostu naturalnego i migra-
cyjnego. Każdemu z wybranych problemów przypisano po jednym wskaźniku, których zmiany w ostat-
nim piętnastoleciu poddano szczegółowej analizie, zarówno w odniesieniu do stałej podstawy/roku 
bazowego (1995), jak i zmiennej (rok do roku). Badanie miało charakter komparatywny, bowiem war-
tości użytych miar względnych dla sześciu podstawowych kategorii – obszarów wiejskich województwa 
dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego oraz Polski Zachodniej 
– porównywano między sobą oraz do wartości przyjmowanych przez kategorię dla nich nadrzędną w wy-
miarze terytorialnym, a mianowicie do obszarów wiejskich Polski. Wykorzystano przy tym następują-
ce zmienne1: współczynnik feminizacji (W2), wskaźnik obciążenia demograficznego osobami starszymi 

1 Wskaźnik feminizacji obliczono w stosunku do liczby ludności w wieku matrymonialnym (lub inaczej wieku zawierania mał-
żeństw), czyli 20-29 lat. Wskaźnik obciążenia demograficznego osobami starszymi rozumiano jako wyrażony procentowo 
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(W3), przyrost naturalny na 1000 mieszkańców (W4) i współczynnik atrakcyjności migracyjnej (W5). 
Analiza wskaźników poprzedzona została wstępnymi rozważaniami dotyczącymi zmian w wielkości za-
ludnienia (liczbie ludności) (W1).

W badanym okresie zaobserwowano wzrost liczby ludności wiejskiej Polski Zachodniej o 1,12% z ponad 
5 mln 682 tys. w 1995 roku do blisko 5 mln 726 tys. w 2009 roku. Jego wartość była wyższa niż określa-
jąca dynamikę ludnościową dla obszarów wiejskich całego kraju (wzrost w tym samym czasie o 0,96%) 
(W1) (tab. 7). 

Spośród województw wchodzących w skład regionu Polski Zachodniej, największe dodatnie zmiany wy-
stąpiły w Wielkopolsce (wzrost o 5,04%), a negatywne – ubytek ludności – na Dolnym Śląsku (-0,11%) 
i przede wszystkim na Opolszczyźnie (-5,79%). Zmiany te spowodowane były w znacznym stopniu 
przemieszczeniami migracyjnymi – w województwie wielkopolskim przewagą napływu nad odpływem 
(głównie do strefy podmiejskiej Poznania i bezpośredniego sąsiedztwa licznych miast średniej wielko-
ści), a w dwóch pozostałych ubytkiem migracyjnym.

Tabela 7. Wskaźniki dynamiki cech opisujących zmiany strukturalne w aspekcie demograficznym  
w latach 1995-2009 (w %)

Obszary wiejskie W1 W2 W3 W4 W5

Polska 101,0 102,8 93,9 1,2 2,3
Polska Zachodnia 101,1 101,4 97,3 1,5 3,2
Dolnośląskie 99,9 101,7 90,5 0,3 5,0
Lubuskie 100,4 101,0 96,4 1,8 0,0
Opolskie 94,2 103,9 118,0 -0,3 -0,2
Wielkopolskie 105,0 101,2 92,4 2,4 6,2
Zachodniopomorskie 100,8 99,6 102,7 2,5 -1,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL.

Głębokie negatywne zmiany wielkości zaludnienia Opolszczyzny były w decydującym stopniu wynikiem 
wieloletniej i intensywnej migracji zarobkowej za granicę, głównie do Niemiec, obejmującej nie tylko 
ludność obszarów wiejskich, ale i miast. Analizując zmiany liczby ludności obszaru badania rok do roku 
(używając wskaźnika dynamiki o zmiennej podstawie), podkreślić można niemal ciągły/konsekwent-
ny wzrost poziomu zjawiska (poza okresem 1998-1999). Tendencja ta była zgodna z kierunkiem i ska-
lą zmian ogólnokrajowych zachodzących na obszarach wiejskich. Począwszy od 1999 roku wzrost ten 
przybrał na sile, a od 2006 roku notowano szczególnie wysokie (niespotykane w rozpatrywanym okre-
sie) wartości roczne (wyższe niż 0,20%). W układzie województw obszary wiejskie Opolszczyzny były 
jedynymi, w których w badanym okresie obserwowano wyłącznie spadki wartości wskaźnika dynamiki. 
Natomiast największe wzrosty poziomu zjawiska charakteryzowały województwo wielkopolskie, nawet 
o 0,70% w ciągu roku.

Współczynnik feminizacji osób w wieku matrymonialnym (W2) wyrażający stopień liczebnej równowagi 
zbiorowości obu płci, bezpośrednio wskazuje jednocześnie na możliwości zawierania małżeństw/związ-
ków nieformalnych, a częściowo także i prokreacji, stanowiących zagadnienia szczególnie istotne z punk-
tu widzenia rozwoju ludnościowego i społecznego badanego obszaru. Struktura płci w znacznym stopniu 
odzwierciedla dominujące tendencje przemieszczeń migracyjnych, z przewagą mężczyzn na obszarze 

stosunek liczby osób w wieku poprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym. Współczynnik atrakcyjności migra-
cyjnej (migracji wewnętrznych) był również wyrażonym procentowo stosunkiem salda migracji wewnętrznych – różnicy 
napływu (zameldowań) i odpływu (wymeldowań) do sumy napływu i odpływu, czyli obrotu migracyjnego, który obliczono 
dla całego okresu badania (1995-2009).



16 STUDIA  NAD  ROZWOJEM  DOLNEGO  ŚLĄSKA
NR 5-6/48-49/2011

skąd następuje odpływ oraz przewagą kobiet, tam, dokąd ludność napływa, co wynika z wyższego po-
ziomu mobilności przestrzennej wśród ostatniej grupy. Kobiety zwykle wykazują większą skłonność do 
zmiany miejsca zamieszkania, czy to z powodów ekonomicznych (nowego miejsca pracy), czy matrymo-
nialnych. Dodatkowo, co szczególnie ważne, efekt strukturalny migracji ujawnia się w grupach wieku na-
stępujących po tych, w których natężenie migracji jest najwyższe [Rosner, Stanny 2007]. W okresie 1995-
2009 zaobserwowano pozytywne zmiany polegające na wzroście wartości współczynnika feminizacji na 
obszarach wiejskich Polski Zachodniej o 1,4% (z 93,8 do 95,1), a także na obszarach wiejskich większości 
badanych województw (poza zachodniopomorskim, gdzie nastąpił spadek o 0,4%). Uznać można zatem, 
że po dekadach intensywnych procesów migracyjnych w latach 70. i 80. oraz będących ich rezultatem 
dysproporcji w strukturze płciowej, nastąpił okres konsekwentnego równoważenia liczebności obu grup 
charakterystyczny nie tylko dla obszarów wiejskich Polski Zachodniej, ale i całego kraju (wzrost wartości 
wskaźnika o 2,8%), który prawdopodobnie obserwowany będzie też i w najbliższych latach. Spośród ba-
danych województw największe pozytywne zmiany zanotowano na Opolszczyźnie (wzrost o 3,9%, wyż-
szy niż dla obszarów wiejskich Polski), a spadek, o czym wcześniej wspomniano, na Pomorzu Zachodnim. 
Ponadto, analiza wskaźnika dynamiki o zmiennej podstawie (rok do roku) wykazała, że głębsze, pozy-
tywne zmiany (0,5% i więcej), charakterystyczne były nie tylko dla wszystkich podstawowych kategorii, 
ale i dla obszarów wiejskich Polski, gdzie następowały niemal wyłącznie w II połowie lat 90., głównie 
w latach 1998-1999. W ostatnim pięcioleciu poziom zjawiska na obszarach wiejskich kraju i Polski Za-
chodniej ustabilizował się, podczas gdy w badanych województwach następowały nieznaczne wahania 
(w obu kierunkach (-0,3%;+0,3%). Obecnie (2009) wartość wskaźnika dla obszarów wiejskich Polski 
Zachodniej przewyższa o 1,4% wartość dla obszarów wiejskich kraju i wynosi 95,1. Najkorzystniejszą 
strukturą płciową w granicach Polski Zachodniej dysponują obszary wiejskie województwa opolskiego 
(98,6) i wielkopolskiego (95,4), a najmniej zrównoważoną zachodniopomorskiego (92,8). 

Wskaźnik obciążenia demograficznego osobami starszymi (W3) rozumiany jako relacja liczebności 
dwóch zbiorowości wyróżnionych ze względu na wiek pozwala do pewnego stopnia wnioskować o struk-
turze wiekowej badanego obszaru oraz wynikających z niej korzyściach/zagrożeniach dla przyszłego 
rozwoju gospodarczego i zabezpieczeń społecznych w kontekście wielkości obciążenia finansowego. 
Jego analiza w ujęciu dynamicznym umożliwia też identyfikację skali i głównych tendencji/kierunków 
procesu starzenia się zasobów pracy, a w konsekwencji także ich prognozę. Zmiany poziomu zjawiska 
jakie nastąpiły w latach 1995-2009 na obszarach wiejskich Polski Zachodniej (spadek o 2,7% z 22,5 do 
21,9), zgodne były z ogólnopolskimi tendencjami, choć nie tak znaczące (spadek o 6,1% z 25,9 do 24,3). 
Wspomniane przeobrażenia to wynik szybszego powiększania się liczebności grupy osób w wieku pro-
dukcyjnym niż populacji poprodukcyjnych. Wśród obszarów wiejskich badanych województw, trzy (dol-
nośląskie, lubuskie i wielkopolskie) charakteryzowały pozytywne zmiany wyrażające się w odpowied-
nio 9,5%, 3,6% i 7,6% spadku wartości wskaźnika. To w tych regionach strumień migrantów w wieku 
produkcyjnym i przedprodukcyjnym z dużych i średnich miast na wieś był prawdopodobnie największy. 
Natomiast niekorzystne zmiany zaobserwowano na obszarach wiejskich pozostałych województw, gdzie 
nastąpił wzrost poziomu obciążenia ludnością w wieku poprodukcyjnym – wynoszący w opolskim 18,0% 
i zachodniopomorskim 2,7%. Wysokie wartości wskaźnika dynamiki w pierwszym z nich były efektem 
wzmożonej, wieloletniej emigracji zarobkowej ludności głównie do Niemiec i są charakterystyczne dla 
całej Opolszczyzny, nie tylko dla jej części wiejskiej. Analizując wartości wskaźnika dynamiki o zmiennej 
podstawie, można wyróżnić dwie istotne tendencje występujące w badanym piętnastoleciu. Do 2005 roku 
(poza latami 1998-1999) obserwowano ciągły spadek lub stabilizację obciążenia ludnością starszą na ob-
szarach wiejskich Polski Zachodniej, natomiast począwszy od okresu 2005-2006 nastąpił konsekwentny 
(coraz większy) wzrost nie tylko na obszarach wiejskich, ale i w miastach regionu i kraju, czego główną 
przyczyną mogło być otwarcie rynków pracy po wejściu Polski do UE, a tym samym wzrost strumienia 
migrantów do krajów Europy Zachodniej. Obecnie (2009) obszary wiejskie Polski Zachodniej charaktery-
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zuje niższy niż dla obszarów wiejskich kraju (24,3) poziom obciążenia demograficznego wynoszący 21,9, 
jest to bowiem region „młody” demograficznie w stosunku do innych części Polski, zasiedlony po II woj-
nie światowej. W grupie badanych województw najniższa wartość wskaźnika obciążenia występowała 
w zachodniopomorskim (20,5), nawet pomimo tego, że jak wcześniej wspomniano, w latach 1995-2009 
zaobserwowano jej wzrost, natomiast najwyższa – w opolskim (25,6) i była niewiele niższa od średniej 
krajowej. 

Przyrost naturalny (W4) stanowi jeden z podstawowych składników ruchu naturalnego (obok mał-
żeństw i rozwodów), a szerzej – rozwoju demograficznego (obok przyrostu migracyjnego i zmian ad-
ministracyjnych). Jego poziom obliczono dla całego okresu 1995-2009 i dla obszarów wiejskich Polski 
Zachodniej wynosił on 1,5 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, był więc wyższy niż jego wartość dla 
obszarów wiejskich kraju (1,2), czego przyczyn ponownie należy szukać w „młodości” demograficznej 
Ziem Zachodnich, tj. wyższym niż w pozostałej części kraju odsetkiem ludności w wieku produkcyjnym 
i przedprodukcyjnym. Znacznie większe różnice występowały między województwami, bowiem wartości 
wskaźnika wahały się od -0,3 w województwie opolskim do +2,4 w wielkopolskim i +2,5 w zachodnio-
pomorskim. Ubytek ludności był w tym wypadku jednym z negatywnych efektów długotrwałej i inten-
sywnej emigracji zagranicznej przeważnie ludności „młodej”, prowadzącej do zniekształcenia struktury 
wieku mieszkańców, a w konsekwencji także do spadku liczby urodzeń. A zatem to spadek liczby urodzeń 
w znacznie większym stopniu niż liczba zgonów przyczynił się do niskiego, a w niektórych przypadkach 
ujemnego przyrostu naturalnego. Analiza zmian rok do roku pozwoliła zaobserwować odmienne tenden-
cje kształtujące poziom zjawiska. Na początku lat 90. przyrost naturalny na obszarach wiejskich Polski 
Zachodniej był stosunkowo wysoki (2,8 w 1995 roku), nawet w stosunku do poziomu krajowego, choć 
się zmniejszał, aż do 2003 roku, kiedy osiągnął wartość 0,5. Kolejne lata przyniosły ciągły wzrost aż do 
2,0 w 2008 roku. Procesy te znalazły odzwierciedlenie w zmianach zachodzących na obszarach wiejskich 
badanych województw, przy czym w tych ostatnich były one często znacznie bardziej głębokie (np. ubytki 
zanotowano w latach 2002-2006 w województwie dolnośląskim i w latach 2001-2009 w opolskim).

Dzięki zastosowaniu współczynnika atrakcyjności migracyjnej (zwanego też miarą efektywności migracji) 
(W5) możliwe stało się wyróżnienie obszarów napływu i odpływu ludności w odniesieniu do wielkości 
strumienia osób zmieniających miejsce zamieszkania. W szerszym kontekście wskazano województwa, 
w których przeważały czynniki przyciągające (chłonny rynek pracy, dogodne miejsce do zamieszkania) 
i takie, na których dominowały czynniki odpychające (głównie mała podaż pracy). Współczynnik atrak-
cyjności migracyjnej obszarów wiejskich Polski Zachodniej obliczony dla całego okresu 1995-2009, wy-
nosił 3,2 i był wyższy od wartości dla obszarów wiejskich kraju (2,3), co świadczy o dużej atrakcyjności 
badanego obszaru. Szczególnie wysokie wartości współczynnika występowały na obszarach wiejskich 
województw wielkopolskiego (6,2) i dolnośląskiego (5,0), a więc regionów z metropoliami i stosunko-
wo dużą liczbą miast średnich, skąd zwykle, w ostatnich latach następował intensywny odpływ do po-
bliskich/sąsiadujących obszarów wiejskich stanowiących ich strefę podmiejską. W dwóch pozostałych 
województwach Polski Zachodniej zaobserwowano bądź to nieznaczne pozytywne zmiany (0,03 w lu-
buskim) lub negatywne (-0,2 w opolskim i -1,1 w zachodniopomorskim). Dodatkowo, analiza wartości 
wskaźnika o zmiennej podstawie umożliwiła wyróżnienie dwóch okresów o odmiennych tendencjach 
(skali i kierunku). W pierwszym okresie (1995-1997) obszary wiejskie Polski Zachodniej odczuwały 
przewagę odpływu ludności nad napływem (od -1,9 do -0,6), choć i tak był on słabszy i trwał krócej niż 
na obszarach wiejskich kraju (od -4,3 do -0,6). Następnie, począwszy od 1997 roku aż do dziś zauważalny 
jest konsekwentny wzrost poziomu zjawiska, który na obszarach wiejskich Polski Zachodniej osiągnął 7,4 
w 2009 roku (w Polsce 7,3, a zatem jego tempo było znacznie wyższe). W układzie województw szczegól-
nie wysokie dodatnie wartości zanotowano na Dolnym Śląsku (od 8,8 do 12,0) i w Wielkopolsce (od 8,3 
do 11,4), a lata 2004, 2007, 2008 i 2009 były jedynymi, kiedy we wszystkich badanych regionach zaob-
serwowano przewagę napływu nad odpływem.
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3.2. ZMIANY SPOŁECZNE

Istotnym elementem jakości życia jest standard warunków mieszkaniowych. Wobec nieco niższego stan-
dardu mieszkań na obszarach wiejskich w porównaniu do miast, warto przyjrzeć się jak sytuacja przed-
stawia się i zmienia na obszarach wiejskich Polski Zachodniej. Badania wykazały co następuje:
• Wyposażenie w wodociąg powoli zbliża się do pełnego nasycenia, udział mieszkań posiadających bie-

żącą wodę wynosi od 96% w województwie dolnośląskim do 98% w zachodniopomorskim. Przecięt-
nie jest lepiej o 5 punktów (p) % niż w kraju.

• Wyposażenie w łazienkę oraz ustęp spłukiwany jest na podobnym poziomie i wynosi od 83% w woje-
wództwie dolnośląskim do 89% w zachodniopomorskim, przy średniej krajowej niespełna 80%.

• Nieco mniej mieszkań jest wyposażonych w centralne ogrzewanie, tj. od 71% w województwie dolno-
śląskim do 77% w opolskim, przy średniej krajowej 69%.

Podsumowując należy stwierdzić, że poza prawie powszechnym dostępem do wody bieżącej, część miesz-
kań (od kilkunastu do dwudziestu kilku procent) nie posiada łazienki, ustępu spłukiwanego i centralnego 
ogrzewania. Stopniowa poprawa w tym zakresie następuje, ale jest ona powolna. W okresie 2003-2009 
roczny przyrost udziału mieszkań wyposażonych w te media nigdzie nie przekraczał 0,5p% (tab. 8).

W znacznie szybszym tempie następuje poprawa jeśli chodzi o podłączenie mieszkań do gazu sieciowego. 
W okresie 2003-2009 udział mieszkań podłączonych do gazu wzrósł w regionie o 4,5p% i wynosi obecnie 
od 32% w województwie dolnośląskim do 38% w zachodniopomorskim. Na Opolszczyźnie zmiany w tym 
zakresie były niezauważalne.

Generalnie wyposażenie mieszkań w media jest lepsze niż przeciętnie w kraju. Dzięki stosunkowo duże-
mu zainwestowaniu w infrastrukturę w okresie istnienia państwowych gospodarstw rolnych najlepsza 
sytuacja jest w województwie zachodniopomorskim a najgorsza (ale i tak lepsza niż przeciętnie w kraju) 
w dolnośląskim. We wszystkich województwach Polski Zachodniej poza Opolszczyzną następuje niewiel-
ka, ale systematyczna poprawa standardu wyposażenia mieszkań.

Tabela 8. Wartość średniorocznych zmian wskaźników warunków życia (dane dla gmin miejsko-wiejskich i wiejskich)

Wskaźnik okres
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Udziału mieszkań 
wyposażonych 
w instalacje tech-
niczno-sanitarne [%]

wodociąg

2003-
2009

0,15 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,02
ustęp spłukiwany 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1
łazienka 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1
centralne ogrzewanie 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2
gaz sieciowy 1,8 2,6 1,4 3,2 0,3 3,7 3,8

Udziału ludności korzystającej 
z sieci kanalizacyjnej [%]

2002-
2009 4,1 2,6 2,2 1,8 3,7 3,8 1,1

Udziału ludności korzystającej z oczyszczalni 
ścieków (dane dla wsi) [%]

1995-
2005 55,8 35,1 65,0 43,3 217,5 45,2 10,9

Liczby nowych budynków mieszkalnych oddanych 
do użytk. [na 1000 mieszk.]

2004-
2009 5,7 8,9 17,6 6,3 11,4 5,0 8,8

Liczby mieszkań ogółem 2002-
2009 1,9 1,6 1,7 1,6 1,2 1,8 1,6
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Aptek ogółem na 10 tys. mieszkańców 1995-
2009 3,8 4,1 3,8 4,1 4,3 4,6 4,5

Domów i ośrodków 
kultury, klubów 
i świetlic

Liczby instytucji / 10 tys. 
mieszkańców

2003-
2009

1,2 2,0 -1,0 -3,6 4,6 2,8 0,0

Liczby imprez / 1000 miesz-
kańców 1,2 1,3 -1,1 -1,3 5,0 3,0 0,2

Liczby uczestników imprez 
/ 1000 mieszk. 1,0 0,3 2,8 -0,8 -1,7 -0,6 1,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Udział ludności korzystającej z kanalizacji zbliża się do 50% i jest o ponad 10p% wyższy niż średnio w kra-
ju. Najlepsza sytuacja jest w województwie zachodniopomorskim, natomiast najlepszy postęp w zakresie 
rozwoju sieci kanalizacyjnej jest na Opolszczyźnie i w Wielkopolsce. Rozwój sieci kanalizacyjnej przebiega 
jednak powoli, gdyż w ostatniej dekadzie przybywa ludności korzystającej z kanalizacji średnio w roku nie 
więcej niż 1% (tab.8). Na wskaźniki dostępu do kanalizacji bardzo duży wpływ mają miasta-siedziby gmin 
miejsko-wiejskich. Przeprowadzona analiza wykazała, że we wsiach dostępność do oczyszczalni ścieków 
jest znacznie słabsza, tj. w roku 2005 wynosiła 24% (wobec średniej krajowej 20%). Również w tym przy-
padku najlepsza sytuacja była w zachodniopomorskim (38%), ale w lubuskim i opolskim tylko po 18%. 
Tak więc w Polsce Zachodniej relatywnie do średniej krajowej lepiej wygląda sytuacja w małych miastach, 
ale na wsi już niekoniecznie. Rozwój oczyszczalni ścieków obejmujący wsie jest dopiero w fazie początko-
wej, stąd w latach 1995-2005 udział ludności wiejskiej z nich wzrósł z 5 do 24%.

W ostatnich latach poprawia się sytuacja w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Liczba budynków 
mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu roku wzrosła z poziomu 1,8-1,9/1000 mieszkańców w latach 
2004-2006 do 2,6-2,8 w latach 2008-2009, co potwierdzają wskaźniki w tabeli 8. Liderem w tym zakresie 
jest województwo wielkopolskie, a w latach 2008-2009 również dolnośląskie. Jedynie na Opolszczyźnie 
w rozpatrywanym okresie nie nastąpił wzrost budownictwa mieszkaniowego. Oczywiście nasilenie bu-
downictwa ma również związek z ogólną koniunkturą gospodarczą w kraju i na świecie, niemniej stwier-
dzone różnice pomiędzy województwami świadczą o rozwoju ich potencjału społecznego. W efekcie 
przyrostu budowanych mieszkań w okresie 2002-2009 zwiększyła się w regionie ich liczba o 11,5% (od 
8% w województwie opolskim do 13% w wielkopolskim).

Istotnym elementem warunków życia jest infrastruktura społeczna, czego przykładem są apteki. Ich licz-
ba w relacji do liczby mieszkańców jest nieco wyższa niż przeciętnie w kraju i w okresie 1995-2009 wzro-
sła o około 50%. Najlepsza sytuacja jest na Opolszczyźnie i w Wielkopolsce, natomiast wyraźnie gorsza 
w województwie zachodniopomorskim. Dynamika przyrostu liczby aptek była znacznie większa w latach 
1995-2004 niż po 2004 roku.

Polska Zachodnia charakteryzuje się nieco lepszym niż przeciętnie w kraju dostępem ludności wiejskiej 
do kultury masowej, w tym do domów i ośrodków kultury oraz klubów i świetlic. Największa, zarów-
no liczba tych instytucji, jak i imprez w nich organizowanych oraz uczestników w przeliczeniu na liczbę 
mieszkańców jest w województwach opolskim i zachodniopomorskim. Natomiast dostępność w grani-
cach średniej krajowej jest w województwach lubuskim i wielkopolskim. W latach 2003-2009 nastąpił 
wyraźny przyrost liczby instytucji kultury i imprez w województwach wielkopolskim i opolskim, na-
tomiast spadek w lubuskim i dolnośląskim. Z kolei za wyjątkiem Dolnego Śląska, w pozostałych woje-
wództwach nastąpił spadek liczby uczestników imprez kulturalnych, co jest niestety kierunkiem zmian 
odwrotnym niż średnio w kraju. Potwierdzają to również badania ankietowe2, z których wynika że spo-
łeczności wiejskie są bardziej zainteresowane uczestnictwem w imprezach sportowych niż kulturalnych.

2 Przeprowadzone przez autorów niniejszego opracowania na obszarach wiejskich przygranicza z Niemcami w 2010 roku
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Generalnie w Polsce Zachodniej struktura ludności wiejskiej według poziomu wykształcenia w 2002 roku 
była podobna do przeciętnej w kraju. Jedyna różnica to większy udział osób z wykształceniem zasadni-
czym zawodowym kosztem osób słabiej wykształconych (tab. 9). Najwięcej osób posiadało wykształcenie 
podstawowe lub mniej (42% osób w wieku 15 lat i więcej), następnie zasadnicze zawodowe (32%) a po-
tem średnie (22%).

Tabela 9. Poziom wykształcenia ludności w wieku 15 lat i więcej (dane dla wsi)
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Struktura ludności 
wg poziomu wykształcenia 
w 2002 roku [%]

wyższe 4,3 4,2 4,1 4,1 4,0 4,2 4,3
policealne i średnie 22,4 21,9 24,2 23,4 20,6 21,3 20,3
zasadnicze zawodowe 29,2 31,7 30,4 30,7 32,7 34,0 27,5
podstawowe i mniej 44,1 42,2 41,3 41,8 42,7 40,5 47,9

Zmiana struktury ludności 
wg poziomu wykształcenia 
w latach 1988-2002 [p%]

wyższe 2,5 2,3 2,2 2,1 2,1 2,4 2,0
policealne i średnie 9,3 8,4 9,3 8,3 7,3 8,9 7,3
zasadnicze zawodowe 5,0 4,9 4,2 5,7 2,8 6,2 4,8
podstawowe i mniej -16,8 -15,6 -15,7 -16,1 -12,2 -17,5 -14,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

W latach 1988-2002 ponad dwukrotnie wzrosła liczba osób z wykształceniem wyższym, o ponad 50% 
ze średnim i policealnym oraz w nieznacznym stopniu z zasadniczym zawodowym. Wobec znacznej po-
prawy poziomu wykształcenia ludności obserwowanej w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku należy 
się spodziewać, że również dotyczy to wsi, ale raczej w mniejszym stopniu, czego dowodzi na przykład 
zdecydowanie mniejsza liczba studiującej młodzieży wiejskiej, oraz emigracja do miast osób kończących 
studia, szczególnie kobiet. Należy również zauważyć, że przeciętnie w kraju w okresie 1988-2002 lud-
ność wiejska «nadrabiała» opóźnienie w strukturze wykształcenia w stosunku do Polski Zachodniej.

Województwa relatywnie szybciej poprawiające strukturę wykształcenia ludności wiejskiej to wielkopol-
skie i dolnośląskie, a więc dysponujące dużymi ośrodkami akademickimi. Natomiast wolniej zachodnio-
pomorskie i opolskie.

W 2002 roku współczynnik aktywności zawodowej ludności wiejskiej w wieku 15 lat i więcej wynosił 
56% i był o 1p% niższy niż przeciętnie w kraju. Najbardziej aktywna ludność wiejska była w Wielkopol-
sce (58%) a najniższa na Opolszczyźnie (54%).

Ze względu na większe powiązanie ludności wiejskiej z pozarolniczym rynkiem pracy w Polsce Zachodniej 
mamy do czynienia z relatywnie dużym bezrobociem rejestrowanym. W 2002 roku za wyjątkiem Wielkopolski 
było ono wyższe niż w kraju, najwyższe w zachodniopomorskim (33%) i lubuskim (29%) przy średniej krajowej 
20%. W tych dwóch województwach wysokie bezrobocie na wsi dotyczy w szczególności ludności zamieszka-
łej na obszarach popegerowskich. W efekcie wskaźnik zatrudnienia na wsi Polski Zachodniej wynosił zaledwie 
42,5% i był już o blisko 3p% niższy niż średnio w kraju. W zakresie wskaźnika zatrudnienia są jednak w regionie 
duże dysproporcje; województwo wielkopolskie 47,5%, opolskie 42,5%, dolnośląskie 39,5%, lubuskie 38,5% 
i zachodniopomorskie 36,0%. W zasadzie można mówić o dobrej sytuacji w zakresie zatrudnienia ludności wiej-
skiej w Wielkopolsce, przeciętnej na Opolszczyźnie i złej w dolnośląskim, zachodniopomorskim i lubuskim.
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Tabela 10. Aktywność ekonomiczna (dane dla wsi)
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Aktywność ekonomicz-
na ludności w wieku 
15 lat i więcej (wieś)

wsp. akt. zawodowej

2002 %

56,3 55,6 54,5 54,1 53,5 57,8 54,2
stopa bezrobocia 
rejestr. 19,8 23,6 27,6 28,8 20,6 17,9 33,4

wskaźnik zatrudnienia 45,2 42,5 39,5 38,5 42,5 47,5 36,1

Zmiana współczynnika aktywności zawodowej 1998-
2002 p% -15,6 -11,8 -13,9 -13,9 -16,1 -8,2 -12,3

Średnioroczna zmiana stopy bezr. rejestr. 
[% ludności w wieku prod.]

2003-
2009 p% -1,1 -1,2 -1,4 -1,4 -0,9 -1,1 -1,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS

Jak wobec tego zmieniała się sytuacja w zakresie aktywności zawodowej ludności wiejskiej regionu 
w pierwszej dekadzie okresu transformacji gospodarki. Porównanie danych z lat 1988 i 2002 wskazuje 
na to, że nastąpiło zmniejszenie współczynnika aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej 
z 67,4 do 55,6%. Należy jednak zaznaczyć, że i tak był to spadek mniejszy niż przeciętnie w kraju. Wyróżnia 
się w tym zakresie województwo opolskie ze spadkiem aż o 16p% i wielkopolskie (spadek tylko o 8p%). 
Stosunkowo mały spadek aktywności zawodowej ludności wiejskiej Wielkopolska zawdzięcza relatywnie 
małemu udziałowi sektora państwowego w rolnictwie i jednocześnie relatywnie wysokiemu poziomowi 
rozwoju rolnictwa i jedynie niewielkiej jego ekstensyfikacji po zmianie systemu społeczno-gospodarczego.

Stopa bezrobocia na rozpatrywanym obszarze jeszcze w latach 2003-2005 była wyższa niż przeciętnie 
w kraju, ale dzięki większej dynamice spadku, szczególnie po 2004 roku jest obecnie niższa niż w kraju. 
Stało się tak dzięki emigracjom zarobkowym za granicę ludzi młodych, szczególnie nasilonym po 2004 
roku, ale też dzięki poprawie ogólnej koniunktury gospodarczej. Lepsze wykorzystanie tych szans do-
brze świadczy o potencjale rozwojowym tutejszej ludności. Sytuacja na rynku pracy w rozpatrywanym 
regionie jest zróżnicowana. Większe powiązanie ludności wiejskiej Polski Zachodniej z pozarolniczym 
rynkiem pracy skutkuje tym, że w trzech jego województwach (zachodniopomorskie, lubuskie i dolnoślą-
skie) bezrobocie rejestrowane utrzymuje się nadal na poziomie nieco wyższym niż przeciętnie w kraju. 
Optymistyczny jest natomiast fakt – jak już wspomniano – szybszego spadku bezrobocia po roku 2004 we 
wszystkich województwach regionu niż przeciętnie w kraju.

W 2002 roku udział gospodarstw domowych na wsi utrzymujących się głównie z pracy poza własnym 
gospodarstwem rolnym był we wszystkich województwach regionu stosunkowo wyrównany (41-43%), 
przy średniej krajowej 39%. Natomiast udział utrzymujących się głównie z pracy w swoim gospodarstwie 
rolnym był mocno zróżnicowany. Mianowicie w województwie wielkopolskim wynosił aż 18%, opolskim 
i dolnośląskim 8-9%, zachodniopomorskim 7% i lubuskim 6% (średnia krajowa 14%). W efekcie prze-
ciętnie 54% wiejskich gospodarstw domowych utrzymywało się głównie z pracy, ale z pracy we własnym 
gospodarstwie rolnym tylko 11% (tab. 11).
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Tabela 11. Źródła utrzymania (dane dla wsi)
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Udział gospodarstw 
domowych według 
głównego źródła 
utrzymania

praca razem

2002 %

53,3 53,9 50,6 48,7 51,3 61,0 48,0
praca poza swoim 
gosp. rolnym (dz. rol.) 39,0 42,5 42,3 42,8 42,5 43,2 40,8

w swoim gospodar-
stwie rolnym (dz. rol.) 14,3 11,4 8,3 5,9 8,8 17,8 7,2

Udział gosp. domo-
wych (z użytk. ind. 
gosp. rolnego i dz. rol.) 
wg głównego źródła 
utrzymania

praca razem

2002 %

61,6 64,1 58,4 51,2 61,8 74,6 56,0
praca poza swoim 
gosp. rolnym (dz. rol.) 33,7 35,2 37,8 36,5 39,1 32,6 33,3

w swoim gospodar-
stwie rolnym (dz. rol.) 27,9 28,9 20,6 14,7 22,7 42,0 22,7

Zmiana udziału 
ludności utrzymującej 
się głównie

z pracy
1988-
2002 p%

-15,8 -13,2 -14,6 -12,7 bd -10,5 -16,3
ze źródeł 
niezarobkowych 11,1 9,3 9,6 8,2 bd 8,1 11,7

na utrzymaniu 4,7 3,9 5,0 4,5 bd 2,4 4,6
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Również ludność rolnicza (w gospodarstwach domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego lub dział-
ki rolnej) częściej niż przeciętnie w kraju utrzymywała się z głównie z pracy poza swoim gospodarstwem 
rolnym, szczególnie w województwie opolskim i dolnośląskim (38-39% gospodarstw domowych). Jedynie 
w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim na poziomie zbliżonym do średniej krajowej (33%).

Z kolei udział ludności rolniczej utrzymującej się głównie z pracy w swoim gospodarstwie rolnym wska-
zuje w sposób dobitny na cechy strukturalne i kondycję rolnictwa w regionie. W Wielkopolsce dla 42% 
rodzin rolniczych praca we własnym gospodarstwie rolnym była głównym źródłem dochodów, z kolei 
w województwach zachodniopomorskim, opolskim i dolnośląskim dla 21-23% a w lubuskim tylko dla 
15%. W efekcie przeciętna wartość dla Polski Zachodniej wynosiła 29%.

Pomimo tego, że przeciętnie w regionie udział gospodarstw domowych na wsi utrzymujących się głównie 
ze źródeł niezarobkowych jest niższy niż średnio w kraju, to jednak w trzech województwach jest on 
wyraźnie wyższy od średniej krajowej. Niepokojąca jest sytuacja w województwie lubuskim i zachodnio-
pomorskim, gdzie 49% gospodarstw domowych na wsi utrzymuje się głównie ze źródeł niezarobkowych, 
niewiele mniej bo 47% w dolnośląskim. W województwie lubuskim, ze względu na słabe gleby, ale też 
rozdrobnienie gospodarstw rolnych również 48% ludności rolniczej na wsi utrzymuje się głównie ze źró-
deł niezarobkowych.

Niestety znaczenie pracy jako głównego źródła utrzymania w regionie, podobnie jak przeciętnie w kraju 
w latach 1988-2002 spadło (tab. 11). W 1988 roku utrzymujący się głównie z pracy stanowili 44% lud-
ności wiejskiej, a w 2002 już tylko 31%. Należy zaznaczyć, że średnio w kraju ten spadek był jeszcze głęb-
szy (z 47 do 31%). Przybyło zatem gospodarstw utrzymujących się głównie ze źródeł niezarobkowych 
(o 9p%), jak i na utrzymaniu (o 4 p%). W latach 1988-2002 udział utrzymujących się z pracy najsilniej 
zmniejszył się w województwie zachodniopomorskim (z 43% do 26%) a najmniej w wielkopolskim (z 44 
do 34%). Okres transformacji pogorszył więc strukturę źródeł utrzymania ludności wiejskiej, szczególnie 
na obszarach o dużych problemach w restrukturyzacji rolnictwa.
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3.3. ZMIANY GOSPODARCZE

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON na 1000 mieszkańców w wieku 
produkcyjnym na obszarach wiejskich Polski Zachodniej w 2009 roku wynosiła 132, więcej niż przecięt-
nie w kraju (115). W całym okresie 1995-2009 nastąpił przyrost liczby podmiotów o 84%, ale po 2004 
roku już tylko o 6% (w województwie lubuskim nawet ubytek).

Najwyższa aktywność gospodarcza ludności wiejskiej jest w województwie zachodniopomorskim (153 
podmioty), natomiast najniższa na południu regionu (dolnośląskie 124, opolskie 121). Jednak w ostatnim 
województwie nastąpiła najwyższa dynamika przyrostu liczby podmiotów, gdyż w okresie wyjściowym 
(połowa lat 90-ych) można mówić o zapóźnieniu Opolszczyzny w tym zakresie.

Również więcej niż przeciętnie w kraju jest (2009r) podmiotów zaliczanych do usług rynkowych (sekcje 
I-Q). W tym przypadku najwięcej podmiotów jest również w województwie zachodniopomorskim.

Średnioroczną dynamikę zmian liczby podmiotów przestawiono w tabeli 12. Należy zaznaczyć, że po 
2004 roku dynamika przyrostu liczby podmiotów usług rynkowych była większa niż ogółem.

Tabela 12. Wartość średniorocznych zmian wskaźników przedsiębiorczości w latach 1995-2009  
(dane dla gmin miejsko-wiejskich i wiejskich) [%]
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Podmioty gosp. zarejestr. w REGON ogółem na 1000 ludn. 
w wieku prod. 13,0 13,1 13,7 11,1 17,0 11,8 14,7

Podmioty gosp. zarejestr. w REGON w sekcjach I-Q na 
1000 ludn. w wieku prod. 11,9 12,9 13,7 10,0 17,2 11,1 15,0

Relacja sumy pod. od nieruch. oraz doch. od osób fiz. 
i prawn. do podatku rolnego 6,3 6,4 5,8 3,6 4,1 10,4 3,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

O strukturze funkcjonalnej obszarów wiejskich pośrednio może świadczyć struktura dochodów gminy, 
m.in. relacja sumy wartości podatków od nieruchomości i udziału w podatkach od osób fizycznych i praw-
nych w stosunku do podatku rolnego. W regionie przeciętnie wynosi ona 12; najwięcej w Wielkopolsce 
(15). Na przykładzie tego województwa (raczej słabe gleby) należy jednak zdać sobie sprawę, że nie za-
wsze wysokość podatku rolnego jest proporcjonalna do rozmiarów prowadzonej produkcji rolnej. Stąd 
bardziej interesująca jest analiza zmian w czasie powyższego wskaźnika. Mianowicie w okresie 1995-2009 
wzrósł on w regionie o 88%, najsilniej w województwie wielkopolskim (o 145%) a najsłabiej w lubuskim, 
zachodniopomorskim i opolskim (odpowiednio o 51%, 53% i 58%). Wskaźniki te świadczą o zróżnicowa-
niu tempa rozwoju funkcji pozarolniczych na obszarach wiejskich poszczególnych województw.

W okresie po 2004 roku średnie tempo wzrostu powyżej rozpatrywanego wskaźnika było blisko 3-krot-
nie niższe. Najwyższe w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Natomiast w województwie opolskim prak-
tycznie wystąpiła stagnacja, a w lubuskim nawet regres.

W latach 1995-2005 w Polsce Zachodniej nastąpił jedynie niewielki spadek powierzchni gruntów użytko-
wanych rolniczo (o 1,3 p%), najwięcej w województwie dolnośląskim. Na tle przeciętnej krajowej w Pol-
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sce Zachodniej w strukturze użytków rolnych jest duży udział gruntów ornych kosztem trwałych użytków 
zielonych i sadów. Tych ostatnich ubywa, co jest tendencją odwrotną niż przeciętnie w kraju. W okresie 
1995-2005 przyrost udziału gruntów ornych w Polsce Zachodniej wyniósł blisko 5p%, największy w wo-
jewództwach opolskim i dolnośląskim. Największym udziałem gruntów ornych charakteryzuje się woje-
wództwo opolskie (89%), a najmniejszym (77%) lubuskie. Duży udział gruntów ornych kosztem łąk i pa-
stwisk w rozpatrywanym regionie jest konsekwencją relatywnie niskiej obsady bydła. Niższy jest w tych 
częściach regionu, gdzie są słabe warunki glebowo-klimatyczne i w konsekwencji ekstensywne rolnictwo 
(woj. lubuskie).

Polska Zachodnia charakteryzuje się bardzo wysokim udziałem zbóż w strukturze zasiewów (70%). Zde-
cydowanie najwyższy jest on w Wielkopolsce (76%) a najniższy w województwach zachodniopomorskim 
i lubuskim (odpowiednio 61 i 62%).

Również wyższy od przeciętnej krajowej jest udział pszenicy w zasiewach. Ze względu na dobre warunki 
glebowo-klimatyczne w województwie dolnośląskim i opolskim przekracza on 1/3 zasiewów. Natomiast 
w lubuskim i wielkopolskim wynosi zaledwie 13-17%.

Dzięki dość łagodnym zimom w tej części kraju, również udział rzepaku ozimego jest relatywnie wysoki 
(7,5%), w tym w województwach opolskim, dolnośląskim i zachodniopomorskim 9-11%.

W Polsce Zachodniej w okresie 1995-2005 nastąpił wzrost udziału zbóż w strukturze zasiewów o 7p% 
kosztem spadku udziału ziemniaków, rzepaku, buraków cukrowych oraz kukurydzy na zielonkę.

Plony większości upraw rolnych są w Polsce Zachodniej wyższe niż przeciętnie w kraju (nawet do 15%). 
Zdecydowanie najwyższe plony uzyskują rolnicy na Opolszczyźnie, a następnie na Dolnym Śląsku, np. plo-
ny zbóż w 2005 roku wynosiły tam odpowiednio 4,9 i 4,4dt/ha, podczas gdy w pozostałych wojewódz-
twach regionu 3,3-3,5dt/ha a przeciętnie w kraju 3,2 dt/ha. Roczne tempo przyrostu plonów w latach 
1995-2005 wynosiło w przypadku zbóż około 1%, ziemniaków 1,5% i rzepaku 2%. Stosunkowo niską 
dynamikę w tym czasie osiągnęło województwo wielkopolskie.

W Polsce Zachodniej obsada bydła (pogłowie w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych) jest o około 
30% niższa niż przeciętnie w kraju, a krów nawet o 40%. Z kolei obsada trzody chlewnej jest o 30% wyż-
sza. Powyższe wskaźniki determinują wspomniany już wcześniej niski udział trwałych użytków zielonych 
w użytkach rolnych.

Tabela 13. Wskaźniki zmian w produkcji rolnej
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Zmiana powierzchni 
użytków rolnych gm. m-w i w 1995-

2005 p% -2,1 -1,3 -0,3 -0,9 -0,6 -1,7 -2,1

Struktura użytków 
rolnych

grunty orne
2005 %

76,8 83,6 82,9 76,8 89,4 84,9 82,5
sady 1,9 0,7 0,7 0,6 0,2 1,0 0,5
łąki i pastwiska 21,3 15,7 16,4 22,6 10,4 14,1 17,0

Zmiana struktury 
użytków rolnych

grunty orne
1995-
2005 p%

0,1 4,6 8,4 2,9 7,5 2,2 4,3
sady 0,3 -0,1 -0,1 -0,2 -0,5 0,0 -0,1
łąki i pastwiska -0,4 -4,5 -8,3 -2,7 -7,0 -2,2 -4,2
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Udział wybranych 
upraw w strukturze 
zasiewów

Zboża razem

2005 %

68,1 69,5 67,9 62,4 71,7 76,2 61,4
pszenica 18,1 21,8 31,5 16,5 31,5 13,3 23,9
Ziemniaki 4,8 3,4 3,5 3,3 2,2 4,1 2,9
Buraki cukrowe 2,3 2,9 3,3 0,9 4,0 3,6 1,5
Rzepak i rzepik 4,5 7,5 9,0 4,4 11,4 5,0 9,7

Zmiana udziału 
wybranych upraw 
w strukturze 
zasiewów

Zboża razem

1995-
2005 p%

7,8 6,8 4,9 11,7 8,0 6,4 6,8
pszenica 1,3 1,6 -1,3 4,5 0,6 -0,7 6,9
Ziemniaki -5,9 -3,2 -3,4 -0,8 -4,4 -4,1 -1,7
Buraki cukrowe -0,4 -0,8 -1,3 -1,1 -2,2 -0,2 -0,5
Rzepak i rzepik 0,3 -1,2 -5,7 -0,8 -5,4 0,9 1,3

Plony wybranych 
upraw w strukturze 
zasiewów

Zboża razem

2005

dt/ha

3,2 3,8 4,4 3,3 4,9 3,5 3,5
pszenica 4,0 4,5 4,6 3,7 5,3 4,4 4,3
Ziemniaki 17,6 19,5 21,6 18,9 21,3 18,0 20,3
Buraki cukrowe 41,6 45,6 50,9 36,5 46,5 43,7 43,5
Rzepak i rzepik 2,6 2,8 2,9 2,8 2,5 3,1 2,5

Zmiana plonów 
wybranych upraw 
w strukturze 
zasiewów

Zboża razem

1995-
2005

0,2 0,3 0,6 0,3 1,1 -0,1 0,4
pszenica 0,4 0,4 0,3 0,2 1,2 0,0 0,7
Ziemniaki 1,2 2,4 3,8 4,1 1,9 1,3 3,8
Buraki cukrowe 7,0 9,4 14,2 5,5 6,3 8,8 7,9
Rzepak i rzepik 0,3 0,5 0,4 0,8 0,0 0,5 0,7

Obsada inwentarza 
żywego

bydło ogółem
2005

sz
t./

10
0 

ha
 U

R 29,6 21,5 9,9 11,8 21,1 38,9 9,1
krowy 15,4 8,8 4,5 5,3 8,8 15,3 4,0
trzoda chlewna 102,8 133,2 39,4 43,6 133,1 268,7 46,0
bydło ogółem

1995-
2005

-9,9 -8,7 -10,7 -4,9 -18,0 -5,4 -9,2
krowy -4,1 -3,1 -3,8 -1,5 -6,4 -2,0 -3,2
trzoda chlewna -8,9 -10,7 -32,3 -31,5 9,6 15,1 -32,2

Zmiana ilości wyprodukowanego mleka 1995-
2005 % 2,4 -3,9 -33,2 -18,8 -8,1 18,0 -37,1

Wydajność mleczna krów 2005 I 4257 4841 4705 4605 5981 4731 4545

Zmiana wydajności mlecznej krów 1995-
2005 I 982 1107 871 181 2217 1181 535

Udział mleka przeznaczonego na rynek 2005 % 74,2 82,6 76,1 76,1 86,0 83,3 85,0
Zmiana udziału mleka przeznaczonego 
na rynek

1995-
2005 p% 63,0 26,8 31,5 23,4 39,4 22,5 23,1

Produkcja globalna rolnictwa 
(w cenach stałych) 2008

zł/ha 
UR

4886 4677 3868 3226 4924 6370 3223

Zmiana produkcji globalnej rolnictwa 
(w cenach stałych)

2002-
2008 1346 1031 790 771 1048 1347 856

Udział produkcji towarowej (w globalnej) 2008 % 64 71 68 68 66 72 77
Zmiana udziału produkcji towarowej 
(w globalnej)

2002-
2008 p% 1 3 -3 1 -1 5 6

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Pogłowie bydła w okresie transformacji w regionie sukcesywnie spadało, co wynikało głównie z likwi-
dacji PGR-ów. Spadek ten był nieco głębszy niż przeciętnie w kraju i w okresie 1995-2005 w przypadku 
bydła wyniósł 29% a trzody chlewnej 7%.

W zakresie obsady inwentarza żywego wyróżniają się jednak województwa wielkopolskie i opolskie. 
W pierwszym przypadku obsady są wyższe niż przeciętnie w kraju; bydła o około 30% a trzody chlewnej 
o 15%. Z kolei na Opolszczyźnie obsada bydła jest jedynie nieco niższa od średniej krajowej, a trzody 
nieco wyższa. Natomiast pozostałe województwa nie odbudowały spadku pogłowia inwentarza żywego 
po zlikwidowanych państwowych gospodarstwach rolnych. Obsada bydła jest w nich na poziomie około 
40% średniej krajowej (ta z kolei na tle większości krajów UE nie jest wysoka), krów około 30% a trzody 
chlewnej 40% (tab. 13).
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W rozpatrywanym okresie wzrosła jednak w regionie wydajność mleczna krów (z 3700 na 4800 litrów), 
dzięki czemu produkcja mleka spadła tylko nieznacznie, a w Wielkopolsce nawet wzrosła o 18%.

Udział mleka produkowanego na rynek, tradycyjnie w Polsce Zachodniej był znacznie wyższy niż średnio 
w kraju, pomimo tego w okresie 1995-2005 wzrósł z 56 do 83%. Wiąże się to z postępującą koncentracją 
produkcji mleka w dużych stadach krów, wymuszoną przez wzrost wymagań co do jakości tego surowca.

Produkcja globalna rolnictwa w przeliczeniu na 1 ha UR w Polsce Zachodniej jest o około 4% niższa niż 
średnio w kraju, produkcja końcowa na tym samym poziomie a towarowa o około 5% wyższa. W okresie 
2002-2008 nastąpił wzrost w/wym. kategorii produkcji o ponad 30% (w cenach stałych), co daje prze-
ciętny roczny przyrost o 5%. Powyższe wskaźniki są najwyższe w Wielkopolsce, np. produkcja towarowa 
rolnictwa / ha UR jest w tym województwie wyższa ponad dwukrotnie niż w województwie lubuskim, 
o 85% niż w zachodniopomorskim, o 74% niż w dolnośląskim i o 41% niż w opolskim.

W Polsce Zachodniej w 2007 roku był znacznie większy udział gospodarstw dużych niż przeciętnie w kra-
ju. Gospodarstwa duże powyżej 40 ESU stanowiły tu 1,7% (przeciętna krajowa to 0,8%) a średnie 8-40 
ESU stanowiły 14,4% (w kraju 9,5%). Największy udział dużych gospodarstw pod względem wielkości 
produkcji występował w województwach wielkopolskim i zachodniopomorskim. Z kolei województwo 
dolnośląskie charakteryzowało się największym rozdrobnieniem rolnictwa pod tym względem, nawet 
nieco silniejszym niż przeciętnie w kraju. Należy zaznaczyć, że nie wynika to ze struktury obszarowej 
gospodarstw, ale z relatywnie ekstensywnej produkcji rolnej, głownie zwierzęcej w tym województwie 
(tab. 14).

Tabela 14. Wskaźniki zmian struktury obszarowej gospodarstw rolnych
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Struktura gosp. 
rolnych wg wielkości 
ekonomicznej

do 8 ESU
2007 %

89,7 83,9 91,1 91,3 87,8 75,8 83,7
8-40 ESU 9,5 14,4 8,0 7,4 10,6 21,8 14,4
powyżej 40 ESU 0,8 1,7 0,9 1,3 1,6 2,4 1,9

Zmiana liczby 
gospodarstw rolnych

Ogółem 1 ha i więcej

2000-
2009

rok 
2000 
= 100

93,8 98,2 93,8 108,9 96,3 99,0 97,7
1,0-4,99 95,1 101,4 101,7 117,6 103,5 98,8 92,7
5,0-9,99 87,2 93,0 73,5 138,7 83,6 100,9 88,1
10,0-19,99 90,4 87,6 85,8 73,3 94,4 90,5 81,6
20,0-49,99 109,0 101,2 113,7 65,4 75,8 105,6 126,6
50,0-99,99 189,3 185,2 130,7 148,3 194,5 197,7 248,0
100 i więcej 140,3 142,8 139,4 170,5 140,0 151,6 127,5

Struktura gosp. 
rolnych 
wg grup 
obszarowych

1,0-4,99

2009 %

57,1 47,4 56,2 57,4 53,1 40,6 42,8
5,0-9,99 22,1 21,7 19,7 20,1 18,2 25,7 15,6
10,0-19,99 13,8 18,1 13,4 12,1 15,8 22,4 18,3
20,0-49,99 5,5 8,8 7,1 6,1 8,9 8,7 14,3
50,0-99,99 1,0 2,5 2,0 2,3 2,6 1,7 6,0
100 i więcej 0,5 1,5 1,6 2,0 1,4 0,9 3,0
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Zmiana struktury 
gosp. rolnych wg grup 
obszarowych

1,0-4,99

2002-
2009 p%

0,8 1,4 4,3 4,1 3,6 0,2 -2,3
5,0-9,99 -1,7 -1,2 -5,5 4,3 -2,7 0,4 -1,7
10,0-19,99 -0,5 -2,2 -1,2 -5,8 -0,3 -2,2 -3,6
20,0-49,99 0,7 0,3 1,3 -4,0 -2,4 0,5 3,3
50,0-99,99 0,5 1,2 0,6 0,6 1,3 0,8 3,6
100 i więcej 0,2 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 0,7

Struktura UR według 
grup obszarowych 
gospodarstw rolnych

do 20 ha
2005 %

57,4 36,6 37,7 34,5 35,1 45,7 19,5
20-49,99 ha 18,5 18,8 16,5 15,7 19,1 22,9 14,8
50 ha i więcej 24,1 44,6 45,8 49,8 45,8 31,4 65,7

Zmiana struktury UR 
według grup obsza-
rowych gospodarstw 
rolnych

do 20 ha
1996-
2005 p%

-7,3 -5,4 -5,2 4,0 -11,9 -0,9 -3,4

20-49,99 ha 6,7 5,7 4,9 3,7 6,8 7,9 2,4

50 ha i więcej 0,6 -0,3 0,3 -7,7 5,1 1,0 1,0
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Porównanie danych na temat struktury gospodarstw według ich ekonomicznej wielkości za lata 2005 
i 2007 wskazują na dalszy stopniowy wzrost koncentracji produkcji rolnej w regionie.

W okresie 2000-2009 nastąpił w regionie znaczny ubytek (o 1/3) liczby działek do 1ha i niewielki uby-
tek (o 2%) liczby gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych 1 ha i więcej. Biorąc pod uwagę 
zmianę liczby gospodarstw w poszczególnych grupach obszarowych należy stwierdzić, że przybyło o 1% 
gospodarstw 1-5ha, ubyło o około 10% gospodarstw 5-20ha oraz przybyło o około 60% gospodarstw 
>50ha. Następuje więc powolna polaryzacja struktury obszarowej gospodarstw rolnych, co należy ocenić 
pozytywnie. Nie we wszystkich województwach regionu działo się podobnie. Mianowicie dynamika przy-
rostu gospodarstw >50ha była relatywnie niska w województwie dolnośląskim a tutejszy oddział ANR 
ma problemy z rozdysponowaniem gruntów popegerowskich. Nawet Wielkopolska dysponująca mniej-
szym areałem tych gruntów wykazuje wyższą dynamikę przyrostu liczby gospodarstw >50ha. Z kolei wo-
jewództwo lubuskie wykazuje bardzo wyraźny przyrost liczby gospodarstw 1-10ha kosztem 10-50ha, co 
wskazuje na regres tamtejszego rolnictwa.

Struktura gospodarstw rolnych według grup obszarowych w Polsce Zachodniej jest w dalszym ciągu 
rozdrobniona. Kształtuje się ona następująco: 1-5 ha 47%, 5-10 ha 22%, 10-20 ha 18%, 20-50 ha 9%, 
50-100 ha 2,5% i powyżej 100 ha 1,5%. Najkorzystniejsza sytuacja jest w zachodniopomorskim (udział 
gospodarstw 20-100 ha 20%, a powyżej 100 ha 3%). Z kolei Wielkopolska charakteryzuje się relatywnie 
dużym udziałem gospodarstw 5-20 ha a małym 1-5 ha i powyżej 50 ha. W województwach lubuskim, 
dolnośląskim i opolskim można mówić o rozdrobnieniu struktury gospodarstw rolnych według grup ob-
szarowych, gdyż jest tam relatywnie duży udział gospodarstw 1-5 ha kosztem grupy 10-20ha.

Poza województwem zachodniopomorskim w regionie zbyt duża część użytków rolnych (około 1/3 
a w Wielkopolsce nawet prawie 1/2) jest użytkowana w dość małych gospodarstwach rolnych (do 20 ha). 
W związku z tym większość tych producentów ma problemy na rynku zbytu produktów rolnych oraz nie 
jest w stanie utrzymać się z pracy w gospodarstwie rolnym. W latach 1996-2005 nastąpiło jednak (za 
wyjątkiem województwa lubuskiego) przesunięcie znacznej części UR z grupy do 20ha do grupy gospo-
darstw 20-50ha, a na Opolszczyźnie również do grupy powyżej 50ha. Tak więc sytuacja w zakresie struk-
tury użytków rolnych według grup obszarowych gospodarstw jest w chwili obecnej niezbyt korzystna, 
ale zmiany występujące w ostatnich latach w obrocie gruntami (obrót pomiędzy rolnikami) stopniowo ją 
poprawiają.

Udział gospodarstw domowych utrzymujących się z pracy w rolnictwie, a w szczególności z pracy w swo-
im gospodarstwie rolnym jest w Polsce Zachodniej wyraźnie niższy niż przeciętnie w kraju (tab. 15). Są to 
jednak wartości wyższe niż w krajach Zachodniej Europy. Należy jednak zauważyć, że w województwach 
dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim udział ten jest znacznie niższy (2,1-2,3%). Jest to jednak 
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związane ze stosunkowo ekstensywnym rolnictwem w tych województwach, szczególnie w zakresie pro-
dukcji zwierzęcej.

Cechą charakterystyczną Polski Zachodniej jest stosunkowo mały ubytek udziału gospodarstw domo-
wych wraz z użytkownikiem gospodarstwa rolnego (działki rolnej), który w latach 1988-2002 wyniósł 
tylko niespełna 7 p%. Stosowany obecnie system dopłat bezpośrednich może to zjawisko utrwalić.

Dane PSR 2002 wskazują że w Polsce Zachodniej 24% gospodarstw rolnych nie prowadziło działalności 
rolniczej, 66% prowadziło wyłącznie produkcje rolną a 10% jednocześnie działalność rolniczą i pozarol-
niczą. Są to proporcje zbliżone do średniej krajowej. Pozytywnie wyróżnia się Wielkopolska, gdzie jedy-
nie 15% gospodarstw nie prowadziło produkcji rolnej, 73% prowadziło wyłącznie działalność rolniczą 
i 12% jednocześnie rolniczą i nierolniczą.

W okresie 1996-2002 zmieniła się znacznie struktura gospodarstw rolnych według celu produkcji. Mia-
nowicie wzrósł udział gospodarstw nie prowadzących produkcji rolniczej z 2 do 18%, zmalał udział go-
spodarstw produkujących wyłącznie lub głównie na potrzeby własne z 38 do 29% i nieco zmalał udział 
gospodarstw produkujących głównie na rynek (z 60 na 53%).

Tymczasem średnio w kraju spadek udziału gospodarstw produkujących głównie na rynek był mniejszy 
(tylko o 4 p%), tym samym nieco większy był ubytek produkujących wyłącznie lub głównie na potrzeby 
własne. Tak więc rolnictwo Polski Zachodniej bardziej ukierunkowane na rynek silniej odczuło skutki 
zderzenia z realiami gospodarki rynkowej pod koniec lat 90-ych.

Gospodarstwa domowe z użytkownikiem gospodarstwa rolnego (działki rolnej) w Polsce Zachodniej w 2002 
roku najczęściej utrzymywały się głównie ze źródeł niezarobkowych (34% gospodarstw domowych), na-
stępnie z pracy najemnej (29%) a dopiero w trzeciej kolejności z działalności rolniczej (24%). W kraju śred-
nio było podobnie, jedynie z działalności rolniczej nieco mniej, bo 22%. Wyróżnia się z jednej strony Wielko-
polska (źródła niezarobkowe tylko 25%, praca najemna 28%, działalność rolnicza aż 32%), a z drugiej strony 
województwo lubuskie (źródła niezarobkowe aż 45%, praca najemna 30%, działalność rolnicza tylko 12%).

Udział pracujących w sektorze I (rolnictwo, leśnictwo, rybactwo, rybołówstwo, górnictwo i kopalnictwo) 
w Polsce Zachodniej w 2008 roku wynosił 11,6% wobec średnie krajowej 15,6%. W Wielkopolsce i na 
Opolszczyźnie udział ten był zbliżony do średnie krajowej i wynosił odpowiednio 15,8% i 15,5%. Nato-
miast w województwach lubuskim i zachodniopomorskim 8,7% a w dolnośląskim 7,4%.

Liczba pracujących w sektorze I w latach 1999-2003 zmniejszyła się w regionie o 4,2% (średnio w kraju 
o 1,6%), z kolei w latach 2002-2008 już tylko o 1,3%. Tak więc w ostatnim okresie, głównie wskutek 
wsparcia rolnictwa środkami UE nastąpiło spowolnienie tempa odpływu zasobów pracy z sektora I. Po-
nieważ liczba pracujących ogółem w gospodarce regionu w latach 1999-2003 zmniejszyła się aż o 9,8%, 
nastąpił więc w tym okresie wzrost udziału sektora I w zatrudnieniu. Dopiero wzrost zatrudnienia ogó-
łem w latach 2002-2008 o 12,3% (dzięki poprawie ogólniej koniunktury gospodarczej) przy niewielkim 
spadku zatrudnienia w sektorze I przyniósł oczekiwane wyraźne zmniejszenie udziału tego sektora w za-
trudnieniu. Dane na temat średniorocznych zmian liczby pracujących w sektorze I i jego udziału w za-
trudnieniu przedstawiono w tabeli 15. O nominalnej wartości spadku zatrudnienia w sektorze I w całym 
okresie 1999-2008 trudno mówić ze względu na zmianę w tym okresie metodologii szacowania przez 
GUS liczby pracujących w rolnictwie.

Dzięki wysokiej pozycji rolnictwa Wielkopolski udział sektora I w wartości dodanej brutto w Polsce Za-
chodniej jest nieco wyższy niż przeciętnie w kraju. Tempo spadku tego udziału było w okresie 1995-2004 
jednak wyższe niż średnie w kraju. Najwyraźniej znaczenie sektora I zmniejszało się w gospodarce woje-
wództw dolnośląskiego i opolskiego (spadek udziału o ponad połowę) a zdecydowanie słabiej lubuskie-
go. W tym ostatnim przypadku świadczy to o słabym rozwoju dziedzin pozarolniczych.
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Zasoby pracy w rolnictwie Polski Zachodniej zmniejszyły się z 20 osób na 100 ha UR w 1996 roku do 
16 osób w 2007 roku (średnio w kraju z 32 do 27). Postęp w tym zakresie jest więc widoczny, ale zbyt 
powolny ze względu na niestabilną sytuację na pozarolniczym rynku pracy. Najwięcej ludności pracuje 
w rolnictwie w województwach wielkopolskim i opolskim (20 osób/100 ha UR), pośrednio w dolnoślą-
skim (17 osób), najmniej w lubuskim (13 osób) i zachodniopomorskim (9 osób).

Tabela 15. Zmiany zasobów pracy w rolnictwie i ich uwarunkowania
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Udział gosp. domo-
wych utrzymujących 
się głównie

z pracy w rolnictwie
2002 %

5,9 5,4 3,2 3,2 6,3 8,7 3,9
z pracy 
we włas. gosp. rol. 5,0 3,9 2,3 2,1 4,3 6,8 2,2

Udział gosp. domowych z użytkownikiem gosp. 
rolnego – działki rolnej (wieś) 2002 % 51,1 39,3 39,8 39,5 38,6 42,4 31,5

Zmiana udziału gosp. domowych z użytkowni-
kiem gosp. rolnego – dz. rolnej (wieś)

1988-
2002 p% -8,2 -6,6 -5,7 -8,7 -8,4 -7,1 -3,7

Struktura gospodarstw 
rolnych wg rodzaju 
działalności 
gospodarczej

nie prowadzące żadnej 
dział. gosp.

2002 %

22 20 24 29 22 12 29

prowadzące wyłącznie 
dział. roln. 65 66 61 57 68 73 54

prowadzące wyłącznie 
dział. pozarol. 4 4 5 5 2 3 7

prowadzące dział. roln. 
i pozarol. 9 10 10 9 8 12 10

Struktura gospodarstw 
rolnych według celu 
produkcji

nie prowadzące 
produkcji roln.

2002 %

17 18 23 28 16 8 31

prod. wył. na potrzeby 
własne 11 7 11 13 6 3 7

prod. głównie 
na potrzeby własne 25 22 23 26 25 20 19

prod. głównie na rynek 47 53 43 33 53 69 43

Zmiana struktury 
gospodarstw rolnych 
według celu produkcji

nie prowadzące 
produkcji roln.

1996-
2002 p%

15 16 20 23 14 7 25

prod. wył. 
na potrzeby własne 0 -3 -4 -10 -5 -1 -8

prod. głównie 
na potrzeby własne -11 -6 -5 -3 -7 -6 -5

prod. głównie 
na rynek -4 -7 -11 -10 -2 0 -12

Struktura gospodarstw 
domowych 
(z użytkownikiem 
gospodarstwa 
rolnego i działki 
rolnej) 
wg głównego źródła 
dochodów

z działalności rolniczej

2002 %

22 24 19 12 20 34 19
z pracy najemnej 30 29 30 30 33 28 27
z działalności 
pozarolniczej 6 7 7 7 5 6 9

z niezarobk. źródeł 
utrzymania 35 34 38 45 36 25 39

gosp. domowe 
pozostałe 7 6 6 6 6 7 6
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Średnioroczny spadek liczby prac. w sektorze I

1999-
2003

%
-0,4 -1,1 -0,7 -1,4 -1,1 -0,8 -2,8

2002-
2008 -0,2 -0,3 -0,5 -0,2 -0,4 -0,2 -0,4

Średnioroczna zmiana udziału prac.  
w sektorze I

1999-
2003

p%
0,5 0,3 0,3 0,4 0,7 0,2 0,2

2002-
2008 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,4 -0,2

Udział sektora I w wartości dodanej brutto 2004 % 5,0 6,0 3,0 5,7 5,8 8,9 5,5
Zmiana udziału sektora I w wartości dodanej 
brutto

1995-
2004 p% -3,3 -3,8 -3,9 -1,9 -6,1 -4,4 -3,0

Siła robocza w gosp. 
rolnych

w AWU 2007
na 100 
ha UR

12,3 7,3 6,9 4,9 7,6 10,3 3,5
w osobach 27,4 16,2 17,4 13,2 19,6 19,8 8,5

Zmiana siły roboczej 
w gosp. rolnych w osobach 1996-

2007 -4,5 -3,7 -3,5 -3,0 -6,5 -4,3 -1,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Dochody własne gmin miejsko-wiejskich i wiejskich Polski Zachodniej w 2009 roku wynosiły przecięt-
nie 548 zł/mieszkańca. Jest to o ponad 18% powyżej średniej krajowej. Najbogatsze gminy były w woje-
wództwie dolnośląskim (638zł) i zachodniopomorskim (630zł), a najuboższe w opolskim (479zł).

Dynamika wzrostu dochodów własnych gmin (w cenach stałych) w okresie 1995-2009 wyniosła aż 261% 
(najwyższa w województwie wielkopolskim – 290%, a najniższa w dolnośląskim – 239% i opolskim – 
234%). Średnioroczne tempo przyrostu wyniosło w tym okresie 11,5% (tab. 16), natomiast po 2004 roku 
tylko 7,5%.

Tabela 16. Wartość średniorocznych zmian dochodów gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w latach 1995-2009 
(skorygowanych o wskaźnik inflacji)
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Dochodów własnych/1 mieszkańca 12,9 11,5 10,0 10,9 9,6 13,6 12,5

Dochodów z podatków od nieruch. oraz doch. od osób fiz. 
i praw. / 1 mieszk. w wieku produkcyjnym 4,7 4,9 4,0 4,9 4,3 5,8 5,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Istotną pozycją w dochodach gmin są podatki od nieruchomości oraz udział w podatkach dochodowych 
od osób fizycznych i prawnych. Ten składnik dochodów gmin jest zdecydowanie najwyższy w wojewódz-
twie dolnośląskim (611 zł/mieszkańca) wobec średniej w regionie 532 zł. Należy jednak zaznaczyć, że 
w tym województwie dynamika przyrostu tych dochodów gmin była najniższa. Z kolei najniższe podatki 
z w/wym. tytułów osiągają gminy w województwach lubuskim i opolskim (odpowiednio 466 i 472 zł). 
Generalnie w regionie tempo przyrostu dochodów gmin z tytułu podatków od nieruchomości łącznie 
z udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych było 2,5 krotnie niższe niż ich docho-
dów własnych.
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3.4. ZMIANY PRZESTRZENNE

Analiza przemian strukturalnych ujawniających się w przestrzeni wiejskiej Polski Zachodniej nie należała 
do łatwych zadań głównie ze względu na ograniczoną liczbę, istotnych z tego punktu widzenia, dostęp-
nych kategorii statystycznych. W szerszym ujęciu, to przede wszystkim stosunkowo długi (piętnastoletni) 
okres badania uniemożliwił wykorzystanie pewnych cech, ponieważ dane dla nich nie były gromadzone 
dla każdego roku począwszy od 1995. Nie bez wpływu pozostawał również w części przypadków brak 
materiału statystycznego w podziale według statusu administracyjnego, który stanowiłby podstawę 
przeprowadzenia analizy wyłącznie dla obszarów wiejskich. Dodatkowo, swobodę przy wyborze zmien-
nych zawęziło też przeznaczenie kilku z nich do badania dynamiki procesów urbanizacyjnych w wymia-
rze przestrzennym (stanowiącego kolejną część opracowania). Do analizy zmian strukturalnych zacho-
dzących na obszarze badania, opisywanych przez kilka zagadnień dotyczących rozproszenia osadnictwa, 
struktury użytkowania ziemi, wyposażenia infrastrukturalnego i rozwoju budownictwa mieszkaniowego 
wybrano następujące zmienne: przeciętną liczbę mieszkańców przypadającą na 1 miejscowość (W1) (dla 
lat 1996-2009, ze względu na dostępność danych), udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni wo-
jewództwa (W2) (tylko dla lat 1995-2005 ze względu na dostępność danych), udział jednej z podstawo-
wych form obszarów chronionych – parków krajobrazowych w ogólnej powierzchni (W3) (dla lat 1996-
2009, ze względu na dostępność danych), stosunek długości sieci kanalizacyjnej do sieci wodociągowej 
(W4) i liczbę mieszkań na km² (W5).

Pierwszy z wybranych wskaźników (W1) pozwolił prześledzić zmiany stopnia rozproszenia osadnictwa 
na obszarze badania. W latach 1996-2009 zaobserwowano wzrost przeciętnej liczby mieszkańców przy-
padających na 1 miejscowość na obszarach wiejskich Polski Zachodniej o 8%, który był wyższy niż śred-
nia krajowa wynosząca 5,9% (tab. 17). 

A zatem pozytywne z punktu widzenia spójności przestrzennej procesy koncentracji osadnictwa postę-
powały szczególnie szybko właśnie na Ziemiach Zachodnich, przy czym należy raz jeszcze podkreślić, 
że obszarami wiejskimi były w tym badaniu gminy wiejskie i miejsko-wiejskie w całości, (a więc razem 
z miastami), co miało niewątpliwy wpływ na wyniki analizy. Wspomniane procesy koncentracji były 
najsilniejsze/najdynamiczniejsze w województwie opolskim (24,1%), a w dalszej kolejności w dolno-
śląskim (13,6%). Najsłabiej ujawniały się one w województwie zachodniopomorskim (2,2%) i wielko-
polskim (5,4%). Głównym czynnikiem sprawczym zmian był spadek liczby miejscowości obserwowany 
we wszystkich województwach badanego regionu, przy czym nie bez wpływu pozostawała tutaj również 
zmienna metodologia stosowana w rozpatrywanym okresie przez GUS. Obecnie (2009) najkorzystniej-
szymi warunkami rozwoju pod kątem osadnictwa dysponuje właśnie Opolszczyzna (ponad 660 osób 
przypadających na 1 miejscowość) oraz Dolny Śląsk (ponad 475 osób), natomiast najwyższe rozprosze-
nie obserwuje się na Pomorzu Zachodnim (282 osoby), podczas gdy wartości wskaźnika dla obszarów 
wiejskich Polski Zachodniej są też wyraźnie wyższe (410 osób), niż dla kraju (354 osób).

Tabela 17. Wskaźniki dynamiki cech opisujących zmiany strukturalne w aspekcie przestrzennym  
w latach 1995-2009 (w%)

Obszary wiejskie W1 W2 W3 W4 W5
Polska 105,9 97,9 124,2 297,6 114,4
Polska Zachodnia 108,0 98,8 177,5 272,8 114,0
Dolnośląskie 113,6 99,7 125,9 259,4 115,8
Lubuskie 110,6 99,1 133,8 199,7 114,6
Opolskie 124,1 99,4 583,0 293,8 106,1
Wielkopolskie 105,4 98,4 135,0 381,1 114,8
Zachodniopomorskie 102,2 97,9 200,0 187,2 116,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
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Zmiany struktury użytkowania ziemi opisane zostały przez dwa wskaźniki: udział użytków rolnych 
w ogólnej powierzchni (W2) i udział parków krajobrazowych w ogólnej powierzchni (W3). Warto-
ści jakie przyjmował pierwszy z nich wskazują na postępujący konsekwentnie, czy wręcz pogłębiający 
się w ostatnim piętnastoleciu proces zmniejszania się udziału użytków rolnych w ogólnej powierzchni. 
W niektórych rejonach przeobrażenia te były i są w dalszym ciągu na tyle znaczące, że można mówić o za-
niku funkcji rolniczej. Ich główną przyczyną był spadek opłacalności produkcji rolnej zwłaszcza w drob-
nych gospodarstwach samozaopatrzeniowych. Jednym z rezultatów odchodzenia ludności z rolnictwa do 
działalności pozarolniczych było porzucanie/odłogowanie ziemi rolniczej, a tym samym wyłączanie jej 
z użytkowania. Część ziemi nabywana była też przez właścicieli większych gospodarstw, a część odrolnia-
na dla celów budownictwa mieszkaniowego (głównie w najbliższym otoczeniu dużych miast i w rejonach 
atrakcyjnych turystycznie), a część, przeważnie w strefach dużego rozdrobnienia agrarnego – pozostaje 
nieużytkowana. W latach 1995-2009 udział użytków rolnych na obszarach wiejskich Polski Zachodniej 
zmniejszył się o 1,2% (z 56,5% do 55,8%), a sytuacja ta tylko w nieznacznym stopniu różniła się od ten-
dencji ogólnokrajowych (spadek o 2,1%, z 60,5% do 59,3%). Zmiany obserwowane na obszarach wiej-
skich Polski Zachodniej zachodziły nieco wolniej właśnie ze względu na stosunkowo korzystną strukturę 
agrarną, warunki naturalne (Opolszczyzna, Pomorze Zachodnie, Wielkopolska) i „młode” demograficz-
nie zasoby pracy sprzyjające rozwojowi rolnictwa, a w efekcie pozwalające na zachowanie/utrzymanie 
funkcji rolniczej w większym stopniu niż choćby w Małopolsce, na Podlasiu czy Podkarpaciu. W układzie 
województw największy ubytek użytków rolnych nastąpił w województwie zachodniopomorskim (2,1%) 
i w wielkopolskim (1,6%), natomiast stosunkowo nieznaczne zmiany ujawniły się w województwie dol-
nośląskim (0,3%) i opolskim (0,6%). Analiza wskaźników dynamiki o zmiennej podstawie wykazała 
natomiast odmienne tendencje obserwowane zarówno na obszarach wiejskich kraju, Polski Zachodniej, 
jaki i wchodzących w jej skład województw. Po okresie spadków i stabilizacji udziału użytków rolnych 
w II połowie lat 90. i I połowie kolejnej dekady, w latach 2004-2005 nastąpił wzrost, który w szerszym 
kontekście wyjaśnić można akcesem Polski do UE i uruchomieniem mechanizmów wsparcia finansowego 
rolników w ramach WPR. Środki te stanowią często bardzo istotne dodatkowe, poza głównymi, źródło 
dochodu ludności wiejskiej, nawet wówczas, gdy jedyną ich formą są dopłaty bezpośrednie, a rozmiar 
gospodarstwa jest niewielki. Warto podkreślić, iż tendencje wzrostowe zanotowano już wcześniej w czę-
ści województw – opolskim (począwszy od 2000 roku), dolnośląskim i wielkopolskim (od 2003 roku). 
W ostatnim z analizowanych przekrojów czasowych (2005), najwyższym udziałem użytków rolnych dys-
ponowało województwo wielkopolskie (63,7%), a w dalszej kolejności opolskie (62,8%) i dolnośląskie 
(59,6%). Stosunkowo niski udział zaobserwowano natomiast w województwach o mniej sprzyjających 
warunkach przyrodniczych dla gospodarowania rolniczego, w których znaczną powierzchnię zajmowały 
zbiorowiska leśne – w lubuskim i zachodniopomorskim (odpowiednio 39,6% i 49,3%). 

Wybór parków krajobrazowych – jednej z trzech kluczowych obok parków narodowych i rezerwatów 
powierzchniowych form ochrony przyrody – do analizy zmian struktury użytkowania gruntów nie był 
przypadkowy (W3). Podyktowany został następującymi przesłankami – parki krajobrazowe obejmują 
zwykle większe powierzchnie, (a więc mają swój widoczny wyraz w przestrzeni), ich powierzchnia cha-
rakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu w badanym okresie (zwłaszcza w latach 90., choć pierwsze 
parki powoływano już w latach 70.), a ponad to w stosunkowo najmniejszym stopniu podlegają nieła-
twym do interpretacji zmianom, choćby spadkowi powierzchni obserwowanemu w przypadku parków 
narodowych i obszarów chronionego krajobrazu. Konsekwentne powiększanie tego rodzaju obszarów 
stanowiło ważne świadectwo coraz większego znaczenia funkcji ochronnej/środowiskowej będącej z ko-
lei efektem wzrostu poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców, w tym wypadku władz wojewódz-
kich, w gestii których leżało nadawanie pewnym obszarom takiego statusu. W badanym okresie udział 
parków krajobrazowych w powierzchni ogólnej obszarów wiejskich Polski Zachodniej wzrósł aż o 77,5% 
(z 3,9% do 6,8%) i wyraźnie odbiegał in plus od wartości dla obszarów wiejskich Polski (wzrost o 24,2% 
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z 6,8% do 8,4%). W układzie województw najpoważniejsze zmiany zaobserwowano na Opolszczyźnie 
(wzrost o 483%), gdzie w 1999 roku powołano zajmujący znaczny teren Stobrawski Park Krajobrazowy 
(ponad 526 km²). Wydarzenie to w decydujący sposób wpłynęło na wzrost udziału powierzchni objętej 
tą formą ochrony (z 1,2% do 6,9%), który w dalszym okresie pozostawał już bez większych modyfikacji. 
W podobny sposób udział parków krajobrazowych na obszarach wiejskich Pomorza Zachodniego zmieni-
ło utworzenie PK Ujście Warty zajmującego ponad 205 km². W pozostałych województwach w badanym 
okresie wzrost ten kształtował się na poziomie 26-35%. Analiza rok do roku wykazała bardzo silną zależ-
ność między wskaźnikiem dynamiki a momentem powołania parku krajobrazowego, bowiem poza lata-
mi, kiedy wystąpiło takie wydarzenie, zmiany udziału w powierzchni ogółem miały bardzo ograniczony 
zakres (rzadko przekraczający 1%). Obecnie (2009) najwyższy udział badanej formy ochrony przyrody 
charakteryzuje obszary wiejskie Dolnego Śląska (10,6%), głównie za sprawą PK Dolny Baryczy (ponad 
700 km²) oraz Śnieżnickiego PK (ponad 288 km²) i Przemkowskiego PK (ponad 223 km²). W pozostałych 
województwach regionu udział ten jest podobny i waha się od 5,4% w województwie zachodniopomor-
skim do 6,8% w opolskim.

Obserwowane w przestrzeni zmiany stopnia rozwinięcia infrastruktury technicznej obszarów wiejskich 
przedstawiono za pomocą stosunku długości sieci kanalizacyjnej do sieci wodociągowej (W4), co pozwo-
liło na dokonanie analizy stopnia ich komplementarności – wciąż nierozwiązanego problemu polskiej 
wsi. Wysoki poziom komplementarności oznacza nie tylko mniejszą presję na środowisko naturalne, ale 
i znacznie bardziej sprzyjające warunki do ujawnienia się funkcji integracyjnej infrastruktury polegającej 
na pobudzaniu tendencji do koncentracji ludności oraz działalności społeczno-gospodarczej[Brol 1996]. 
W badanym piętnastoleciu zanotowano bardzo szybkie, dynamiczne zmiany w kierunku niwelowania 
znaczących początkowych dysproporcji w długości pomiędzy siecią wodociągową i kanalizacyjną. Wzrost 
jaki nastąpił na obszarach wiejskich Polski Zachodniej był bardzo wysoki (blisko 173%), choć nieco 
słabszy niż na obszarach wiejskich kraju (prawie 197%). Należy jednak pamiętać, że poziom bazowy, do 
którego odnosimy dane z 2009 roku był też różny – wyższy w lepiej wyposażonej w sieci infrastruktu-
ralne Polsce Zachodniej (0,131) i niższy w skali całego kraju (0,096), co nie pozostało bez wpływu na 
wartości wskaźnika dynamiki. Do tego, co wydaje się oczywiste, w kontekście niedoinwestowania infra-
strukturalnego wsi w okresie PRL-u i I okresie przemian systemowych, zmiany na obszarach wiejskich 
były też znacznie głębsze niż miastach. W układzie województw najwyższa dynamika charakteryzowała 
Wielkopolskę (ponad 280%), a w dalszej kolejności Opolszczyznę (ponad 193%) i Dolny Śląsk (blisko 
160%). Natomiast najniższa – Ziemię Lubuską (prawie 100%) i Pomorze Zachodnie (ponad 87%), a więc 
znacznie poniżej średniej dla obszarów wiejskich Polski Zachodniej i kraju. Warto jednak podkreślić, że 
stosunek długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej w roku bazowym (1995) był w województwie 
zachodniopomorskim jednym z najwyższych i wynosił 0,276, podczas gdy najniższy był w wielkopolskim 
(0,086). Analizując zmiany rok do roku, należy podkreślić ujawniającą się nie tylko na obszarze badania, 
ale i w całym kraju tendencję do stopniowego zmniejszania się wartości zmiany (wskaźnika dynamiki), 
co wydaje się zrozumiałe w kontekście ciągłej coraz większych inwestycji w rozwój sieci kanalizacyjnej, 
(a więc w sensie statystycznym do podnoszenia poziomu odniesienia), przy jednoczesnej znacznie słab-
szej rozbudowie sieci wodociągowej, która coraz częściej osiąga wartości maksymalne. Wartości wskaź-
nika dynamiki obserwowane w I połowie obecnej dekady świadczyły o ówczesnym bardzo niskim pozio-
mie zjawiska, kiedy to nawet stosunkowo nieznaczne przyrosty długości sieci kanalizacyjnej w wyraźny 
zmieniały ich wysokość (np. powyżej 20% w Wielkopolsce w latach 2003-2004). Z drugiej strony w ciągu 
badanego okresu w przypadku kilku województw pojawiły się też, co prawda niewielkie (maksymalnie 
3,5%) spadki, które z kolei były dowodem na bardziej dynamiczny wzrost długości sieci wodociągowej 
niż kanalizacyjnej (np. w lubuskim 1,5% w latach 1996-1997, w opolskim 2,4% w latach 2008-2009, 
w zachodniopomorskim 3,5% w latach 1995-1996). Aktualnie (2009) najbardziej korzystną sytuacją 
w zakresie komplementarności sieci dysponuje województwo zachodniopomorskie (0,516) i dolnoślą-
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skie (0,480), a najmniej sprzyjającą województwo wielkopolskie (0,260), podczas gdy wartość dla obsza-
rów wiejskich Polski Zachodniej (0,357) jest wciąż wyższa niż dla kraju (0,287).

Kolejny aspekt zmian strukturalnych ujawniających się w przestrzeni wiejskiej – rozwój budownictwa 
mieszkaniowego opisany został przez liczbę mieszkań na km² (W5). W badanym piętnastoleciu na obsza-
rach wiejskich Polski Zachodniej zaobserwowano znaczny przyrost wartości wskaźnika (o 14% z 16,7 do 
19,0), podczas gdy na obszarach wiejskich kraju był on nieco wyższy (14,4% z 17,2 do 19,7). W układzie 
województw dynamika zjawiska (poza Opolszczyzną) była bardzo podobna i wahała się od 14,6% na Zie-
mi Lubuskiej do 16,8% na Pomorzu Zachodnim. W województwie opolskim wartość wskaźnika wynosiła 
jedynie 6,1% i prawdopodobnie była z jednej strony wynikała z bardzo wysokiego poziomu bazowego 
(26,0 w 1995 roku), a z drugiej strony pośrednim efektem wzmożonej emigracji zarobkowej zagranicę. 
Analiza o zmiennej podstawie odniesienia pozwoliła zarysować ogólną tendencję rozwoju zjawiska na 
obszarze badania i wskazać rok 2002, jako moment boomu mieszkaniowego obserwowanego nie tylko 
w przestrzeni wiejskiej Polski Zachodniej, ale i całego kraju. Dotychczasowe nieprzekraczające 0,8% 
zmiany zastąpiły przyrosty sięgające w kluczowym okresie 2001-2002 nawet 7,4% (w województwie 
zachodniopomorskim). Od tej chwili dynamika osłabła, a następnie ustabilizowała się na poziomie po-
wyżej 1% (średnia dla obszarów wiejskich Polski Zachodniej), jest więc nadal wyższa niż w latach 90. XX 
wieku. Obecnie (w 2009 roku) najwyższy poziom zjawiska wciąż występuje w województwie opolskim 
(27,5%) i w znaczny sposób odbiega przede wszystkim od poziomu w województwie zachodniopomor-
skim (12,9%) i lubuskim (14,5%), nawet pomimo wysokiej notowanej tam dynamiki zmian w ostatnim 
piętnastoleciu. Zmniejszyła się natomiast wyraźna dysproporcja z początku badanego okresu między 
poziomem zjawiska na Opolszczyźnie oraz Dolnym Śląsku i Wielkopolsce, prawdopodobnie głównie za 
sprawą szybkiego tempa rozwoju mieszkalnictwa w strefach podmiejskich dwóch metropolii (Wrocławia 
i Poznania), jako jednego z przejawów postępującej coraz intensywniej suburbanizacji.

4. PROCESY URBANIZACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH  
 W POLSCE ZACHODNIEJ
Przedmiotem badania o charakterze dynamicznym i komparatywnym były procesy urbanizacyjne po-
stępujące w latach 1995-2009 na obszarach wiejskich Polski Zachodniej. Dynamikę badanych procesów 
rozumiano tutaj jako zmianę poziomu nasycenia ludnościowymi, przestrzennymi, ekonomicznymi i spo-
łecznymi symptomami urbanizacji lub inaczej jako zmianę poziomu koncentracji atrybutów charaktery-
stycznych dla miasta i miejskiej populacji. Natomiast konfrontując poziom i dynamikę zjawiska (opisane 
szeregiem zmiennych) pomiędzy kluczowymi kategoriami terytorialnymi (obszarami wiejskimi kraju, 
Polski Zachodniej i województw wchodzących w jej skład) zachowano walor porównywalności badania.

Nie zawężając przedmiotu badania wyłącznie do kwestii zmian liczby i wielkości miast, które w badaniu 
obszarów wiejskich nie mogły być zastosowane, posłużono się definicją urbanizacji sensu largo. Zgod-
nie z takim rozumieniem jest ona złożonym, wielopłaszczyznowym procesem społeczno-ekonomicznym 
polegającym na koncentracji ludności i różnorodnej działalności ludzkiej na stosunkowo niewielkim ob-
szarze, intensyfikacji tej działalności, powstawaniu złożonych form osadniczych i rozprzestrzenianiu się 
miejskiego stylu życia i systemu wartości. Efektem tak pojmowanego procesu jest stopniowe upodab-
nianie się wsi do miast, które w następstwie prowadzi do zatarcia się różnic między nimi3. Urbanizacja 

3 Kusiński W., 1993: Regionalne zróżnicowanie poziomu urbanizacji w Polsce. „Czasopismo Geograficzne”, t. 64, z. 1; Łoboda 
J., 1994: Geograficzne koncepcje i problemy badań procesów urbanizacji w Polsce [w:] Geografia osadnictwa i ludności w nie-
podległej Polsce: lata 1918-1993. T. 2, Kierunki badań naukowych. Red. S. Liszewski. Wyd. PTG, Sekcja Geografii Osadnictwa 
i Ludności, Łódź; Pietraszek E., 1978: Uwagi o aspektach i wskaźnikach urbanizacji wsi [w:] Procesy urbanizacji kraju w okre-
sie XXX-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Red. J. Turowski. Wyd. Polskiej Akademii Nauk, Zakład Narodowy im. Ossoliń-
skich. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
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ze względu na swoją specyfikę, tj. wielość i różnorodność form i dziedzin, w których się ujawnia, a także 
wielkoskalowy charakter wymagała uwzględnienia w analizie większej liczby zmiennych. W ten spo-
sób udało się w sposób całościowy spojrzeć na zmiany zachodzące na wsi pod jej wpływem. Do badania 
wybrano 10 zmiennych (wskaźników/miar względnych)4, opisujących różnorodne przejawy i wyróżni-
ki urbanizacji, które pogrupowano w cztery zasadnicze, choć umowne, aspekty – demograficzny, prze-
strzenny, ekonomiczny i społeczny (tab. 18). Następnie przy użyciu nieskomplikowanej metody rango-
wania (zwanej też metodą pozycyjną), dokonano identyfikacji ogólnego poziomu i dynamiki procesów 
urbanizacji na obszarach wiejskich Polski Zachodniej w latach 1995-2009.

Tabela 18. Zmienne użyte do badania przemian urbanizacyjnych

Lp. Nazwa zmiennej
Aspekt demograficzny

W1 Gęstość zaludnienia na km²
W2 Odsetek ludności w wieku produkcyjnym
W3 Saldo migracji wewnętrznych na 10 000 mieszkańców

Aspekt ekonomiczny
W4 Odsetek pracujących kobiet wśród ogółu pracujących
W5 Wykładnik lokalizacji przestrzennej podmiotów gospodarczych

Aspekt przestrzenny
W6 Powierzchnia użytków rolnych na 1 mieszkańca
W7 Liczba przyłączy kanalizacyjnych na 1 000 mieszkań
W8 Odsetek mieszkań oddanych do użytku w ogóle zasobów mieszkaniowych

Aspekt społeczny
W9 Liczba aptek i punktów aptecznych na 1 000 mieszkańców

W10 Współczynnik skolaryzacji netto dzieci w wieku przedszkolnym
Źródło: opracowanie własne.

Gęstość zaludnienia to podstawowy i od wielu lat powszechnie stosowany miernik urbanizacji odwołują-
cy się do jednego z jej pierwszoplanowych czynników – procesu koncentracji. Jego wartość dla obszarów 
wiejskich Polski Zachodniej wynosiła wówczas 61,4 os./km² i była niewiele niższa od średniej krajowej 
(64,2) (tab. 19). 

W układzie województw najwyższą wartość wskaźnika w 1995 roku zaobserwowano na Opolszczyźnie 
(92,9 os./km²), która ponad dwukrotnie przekraczała występującą na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Za-
chodnim (odpowiednio 45,4 i 40,1 os./km²). Jednak nie bez wpływu na poziom zjawiska pozostawały 
w dwóch ostatnich przypadkach znaczne powierzchniowo skupiska leśne w marginalnym stopniu wyko-
rzystywane pod osadnictwo, a więc niestanowiące kategorii terenów zainwestowanych – także jednego 
z wyróżników urbanizacji.

4 Wykładnik lokalizacji przestrzennej jest stosunkiem udziału wiejskich podmiotów gospodarczych województwa w ogólnej 
liczbie wiejskich podmiotów gospodarczych nadrzędnej jednostki terytorialnej (w tym wypadku obszarów wiejskich Polski 
Zachodniej i kraju), do udziału powierzchni wiejskiej województwa w ogólnej powierzchni wiejskiej jednostki nadrzędnej 
Kołodziejczyk D., 1995: Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich. „Wiadomości Statystyczne”, nr 3, War-
szawa. W tym badaniu uwzględniono wyłącznie pozarolnicze podmioty gospodarcze sektora prywatnego (wszystkie sekcje 
PKD poza A i B). Odsetek kobiet pracujących wśród kobiet w wieku produkcyjnym uwzględniał jedynie kobiety pracujące 
w przedsiębiorstwach powyżej 9 zatrudnionych, co zdeterminowane zostało dostępnością danych GUS. Współczynnikiem 
skolaryzacji netto wychowania przedszkolnego nazywano relację liczby dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do przed-
szkoli i oddziałów przedszkolnych do ogólnej liczby dzieci w wieku 3-6 lat.
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Tabela 19. Wartości wskaźników poziomu i dynamiki urbanizacji w aspekcie demograficznym w latach 1995-2009

Obszary wiejskie W1 W2 W3
1995 2009 Wzrost 1995 2009 Wzrost 1995 2009 Średnia

Polska 64,2 64,9 101,0 56,0 63,5 113,5 -11,2 17,0 0,6
Polska Zachodnia 61,4 62,1 101,2 57,4 65,3 113,8 -5,1 19,4 0,8
Dolnośląskie 67,4 67,4 99,9 57,3 65,8 114,9 -10,4 33,2 1,4
Lubuskie 45,4 45,6 100,5 57,2 65,6 114,6 -2,1 3,5 0,0
Opolskie 92,9 87,5 94,2 59,3 65,6 110,6 -3,8 1,3 0,0
Wielkopolskie 71,4 75,1 105,2 56,5 64,6 114,2 -0,2 29,4 1,6
Zachodniopomorskie 40,1 40,5 100,9 57,7 65,7 113,8 -12,7 3,0 -0,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

W ciągu badanego piętnastolecia na obszarach wiejskich Polski Zachodniej nastąpiły nieznaczne pozy-
tywne zmiany, zanotowano bowiem wzrost poziomu zjawiska o 1,2% do 62,1 os./km². Tendencja ta była 
zgodna z obserwowaną w całym kraju, co wynikało z ogólnego wzrostu liczby ludności. Wartość wskaźni-
ka osiągnęła tam w 2009 roku 64,9 os./km², a więc zwiększyła się o 1%. Województwem o najdynamicz-
niejszych, dodatnich zmianach gęstości zaludnienia było wielkopolskie, gdzie nastąpił wzrost o 5,2%, 
głównie w wyniku coraz intensywniejszego procesu suburbanizacji („przesuwania” zasobów ludzkich 
z miasta do jego bezpośredniego otoczenia, zwanego wiejskim często wyłącznie ze względów formal-
nych). Natomiast na drugim krańcu znajdowało się województwo opolskie ze spadkiem poziomu zjawi-
ska o 5,8%, co w znacznym stopniu podyktowane było postępującą w dalszym ciągu wzmożoną emigracją 
zarobkową zagranicę. Obserwowane procesy doprowadziły częściowo do zmniejszenia się dysproporcji 
w tym zakresie w granicach Polski Zachodniej, przede wszystkim pomiędzy wciąż najgęściej zaludniony-
mi – Opolszczyzną (87,5 os./km²) i Wielkopolską (75,1).

Odsetek ludności w wieku produkcyjnym, poza latami spisowymi, stanowi w zasadzie jedyną dostępną 
w układzie miasto-wieś miarę wielkości dostępnych zasobów pracy. Wielkość tego potencjału była w 1995 
roku wyraźnie wyższa na obszarach wiejskich Polski Zachodniej (57,4%) niż kraju (56,0%). W tym samym 
czasie Opolszczyzna dysponowała największymi zasobami siły roboczej z wartością wskaźnika wynoszącą 
59,3%, a najmniejszymi – Wielkopolska (56,5%), która jednak po II wojnie światowej nie była zasiedlana 
tak szerokim strumieniem migrantów jak pozostałe części Polski Zachodniej. Struktura wieku zamieszka-
łej tam ludności była zatem zbliżona bardziej do występującej w Polsce Środkowej i Południowej, co ozna-
cza, że z jednej strony wyraźniej zaznaczał się w niej proces starzenia, a z drugiej, że bardziej ograniczony 
był też „dopływ” młodszych roczników do grupy w wieku produkcyjnym. W ciągu badanego piętnastolecia 
nastąpił dalszy wyraźny wzrost poziomu zjawiska zarówno wśród ludności wiejskiej Polski Zachodniej 
(o 13,8% do 65,3%), jak i całego kraju (o 13,5% do 63,5%), co było spowodowane występującym wów-
czas echem wyżu demograficznego lat 80. i przechodzeniem licznych „młodszych” roczników do zbioro-
wości w wieku produkcyjnym. Najwyższy wzrost, w układzie województw, zaobserwowano na Dolnym 
Śląsku (14,9%), a następnie na Ziemi Lubuskiej (14,6%) i w Wielkopolsce (14,2%). Najsłabsze dodatnie 
zmiany wystąpiły natomiast na Opolszczyźnie (10,6%), na co istotny wpływ miała intensywna emigracja 
zagranicę ludności charakteryzującej się najwyższym poziomem mobilności przestrzennej. W ten sposób 
Opolszczyzna przestała być regionem dysponującym stosunkowo największymi zasobami pracy w wieku 
produkcyjnym, a został nim Dolny Śląsk (65,8%), choć przyznać należy, że różnice pomiędzy wojewódz-
twami (wyłączając stosunkowo „najstarszą” Wielkopolskę) są nieznaczne i wynoszą około 0,2%.

Saldo migracji wewnętrznych na 10 000 mieszkańców pozwoliło ustalić jaką rolę w procesie urbaniza-
cji/dezurbanizacji odgrywają przemieszczenia ludności. Wartości wskaźnika dla obszarów wiejskich 
Polski Zachodniej w pierwszym przekroju badania (1995) świadczyły o wyraźnym ubytku mieszkańców 
(-5,1), choć nie tak głębokim, jak przeciętnie w kraju (-11,2). W tym samym czasie każde z badanych 
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województw charakteryzowały ujemne wartości, przy czym skala zjawiska była bardzo zróżnicowana 
i wahała się nawet od -12,7 na Pomorzu Zachodnim do -0,2 w Wielkopolsce. Gruntowne przekształcenia 
gospodarki w pierwszym okresie transformacji systemowej uwolniły znaczne zasoby pracy, czego symbo-
liczny przykład stanowili na obszarach wiejskich byli pracownicy PGR-ów. W efekcie część pozbawionych 
pracy mieszkańców (nie tylko w PGR-ach, ale i w zakładach przemysłowych – robotnicy i chłopi-robotni-
cy) podejmowała decyzje o emigracji do miast i innych regionów. Taką sytuację obserwowano na Pomo-
rzu Zachodnim – z najwyższym w kraju odsetkiem gospodarstw uspołecznionych – i na Dolnym Śląsku, 
z dużymi podlegającymi długotrwałej i skomplikowanej restrukturyzacji monofunkcyjnymi okręgami/
ośrodkami przemysłowymi. Na obszarach wiejskich Wielkopolski emigracja nie była tak intensywna a jej 
tempo o wiele wolniejsze, co wynikało ze znacznie słabszego oddziaływania czynników wypychających. 
Struktura rolnictwa nie była zdominowana przez PGR-y, a uwolnione zasoby siły roboczej akumulowane 
były w dobrze rozwiniętym i prosperującym rolnictwie indywidualnym. W ciągu badanego okresu sytu-
acja uległa diametralnym pozytywnym zmianom, bowiem w 2009 roku saldo migracji wewnętrznych na 
10 000 mieszkańców na obszarach wiejskich Polski Zachodniej wynosiło już 19,4 i w dalszym ciągu prze-
wyższało wartości dla całego kraju (17,0). W układzie województw najwyższy poziom zjawiska obserwo-
wano na Dolnym Śląsku (33,2), a następnie w Wielkopolsce (29,4), natomiast najniższy na Opolszczyźnie 
(1,3), gdzie nie miał on jednak charakteru ubytku migracyjnego. Nie ma zatem wątpliwości co do tego, 
że obszary wiejskie w ciągu piętnastu lat w istotny sposób podniosły swoją atrakcyjność jako miejsca 
pracy i zamieszkania, dzięki czemu podlegały one coraz intensywniejszej urbanizacji w wymiarze demo-
graficznym. Czynniki przyciągające oddziaływały szczególnie silnie w wiejskim otoczeniu największych 
miast regionu, w wyniku czego saldo migracji mogło tam wzrosnąć głównie za sprawą dużego napływu 
nowych mieszkańców. Na Opolszczyźnie wielkość strumienia imigrantów była natomiast dyskontowana 
przez wciąż znaczną emigrację zarobkową zagranicę.

Zmienną pozwalającą na ocenę wielkości i różnorodności zasobów pracy był do pewnego stopnia odsetek 
pracujących kobiet w ogóle pracujących. Stanowi ona jednocześnie ważny wyróżnik zbiorowości miej-
skich/zurbanizowanych, w których sformalizowana (w oparciu o umowę o pracę, prowadzenie własnej 
działalności) praca kobiet jest zjawiskiem znacznie bardziej powszechnym niż w zbiorowości tradycyjnie 
wiejskich/niezurbanizowanych. Wartość wskaźnika dla obszarów wiejskich Polski Zachodniej w 1995 
roku wynosiła 44,5% i była niższa od wartości średniej krajowej (46,2%) (tab. 20). 

Zróżnicowanie międzyregionalne było stosunkowo nieznaczne, od 42,2% w województwie dolnośląskim 
do 46,3% w zachodniopomorskim.

Tabela 20. Wartości wskaźników poziomu i dynamiki urbanizacji w aspekcie ekonomicznym w latach 1995-2009

Obszary wiejskie W4 W5
1995 2009 Wzrost 1995 2009 Wzrost

Polska 46,2 47,4 102,4 0,3 0,4 117,9
Polska Zachodnia 44,5 45,8 102,8 0,4 0,5 115,8
Dolnośląskie 42,2 43,5 103,1 0,3 0,3 120,9
Lubuskie 44,7 46,8 104,7 0,5 0,5 113,1
Opolskie 44,7 46,8 104,7 0,6 0,7 110,8
Wielkopolskie 44,4 44,8 100,9 0,5 0,5 113,6
Zachodniopomorskie 46,3 49,3 106,4 0,4 0,4 119,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

W latach 1995-2009 nastąpił wzrost poziomu zjawiska na Ziemiach Zachodnich o 2,8%, co zgodne było 
z tendencjami ogólnopolskimi (wzrost o 2,4%). Czynnikiem stymulującym był w tym czasie rozwój sek-
tora usługowego, który otwiera szczególne możliwości zatrudnienia i rozwoju kariery zawodowej dla ko-



38 STUDIA  NAD  ROZWOJEM  DOLNEGO  ŚLĄSKA
NR 5-6/48-49/2011

biet. Grupa ta jest znacznie bardziej predestynowana do pracy w branży usługowej niż mężczyźni, czego 
przejawem jest i będzie w przyszłości dalszy wzrost zatrudnienia kobiet [Roeske-Słomka 2004], także na 
urbanizujących się obszarach wiejskich. Najdynamiczniejsze pozytywne zmiany nastąpiły na Pomorzu 
Zachodnim (6,4%), które umocniły ten region na pozycji lidera, podczas gdy najsłabszy wzrost zanoto-
wano w Wielkopolsce (0,9%). W rezultacie w układzie województw powiększyły się dysproporcje i na 
koniec okresu badania wynosiły one 5,8% w stosunku do 4,1% w 1995 roku. W dalszym ciągu najwyższy 
poziom zjawiska, przekraczający średnią krajową, obserwowano w województwie zachodniopomorskim 
(49,3%), a najniższy w dolnośląskim (43,5%).

Stopień nasycenia obszarów wiejskich działalnością gospodarczą (prywatnymi pozarolniczymi pod-
miotami gospodarczymi) wyrażał w wymiarze przestrzennym poziom rozwoju przedsiębiorczości, 
a pośrednio aktywność w podejmowaniu/inicjowaniu własnego przedsięwzięcia. Jednocześnie wysoka 
koncentracja tego rodzaju działalności w miastach pozwoliła traktować wskaźnik jako istotne kryterium 
oceny poziomu zurbanizowania i dynamiki zmian. W 1995 roku poziom zjawiska na obszarach wiejskich 
Polski Zachodniej wynosił 0,4 i był wyższy od średniej krajowej (0,3). Uogólniając, wartości wykładnika 
lokalizacji przestrzennej były w niewielkim stopniu zróżnicowane i wahały się od 0,3 na Dolnym Śląsku 
do 0,6 na Opolszczyźnie. W ciągu badanego piętnastolecia zaobserwowano w tym zakresie dynamiczny 
wzrost charakterystyczny nie tylko dla przestrzeni wiejskiej Ziem Zachodnich (15,8%), ale i całego kra-
ju (17,9%). Wartości średnie przekroczone zostały na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim (po około 
20%), co świadczy nie tylko o powstawaniu nowych firm pozarolniczych, ale i trwałości przedsiębiorstw 
już funkcjonujących na rynku. Z drugiej strony stosunkowo niewielki wzrost zaobserwowano na Opolsz-
czyźnie (10,8%), przy czym należy podkreślić, że występujący tam poziom zjawiska w roku bazowym był 
najwyższy. Aktualnie (2009) stopień nasycenia firmami pozarolniczymi w dalszym ciągu najwyższy jest 
w województwie opolskim (0,7), a najniższy na Dolnym Śląsku (0,3).

Jedyną destymulantą w zbiorze zmiennych była przeciętna powierzchnia użytków rolnych przypadają-
cych na 1 mieszkańca, która w sensie przestrzennym wyrażała stopień rolniczości/wiejskości obszaru. 
Na początku rozpatrywanego okresu (1995) poziom zjawiska na obszarach wiejskich Polski Zachodniej 
był nieco niższy od średniej dla kraju (0,94 ha) i wynosił 0,92 ha (tab. 21). Wartości wskaźnika (poza 
skrajnymi) w badanych województwach były słabo zróżnicowane i oscylowały wokół 0,88-0,91 ha. Naj-
niższe były na Opolszczyźnie (0,68 ha), a najwyższe na Pomorzu Zachodnim (1,26 ha). W tym ostatnim 
o wysokim poziomie zjawiska zdecydowała nie tyle znaczna powierzchnia użytków rolnych (głównie 
w gospodarstwach wielkoobszarowych – byłych PGR-ach), ale stosunkowo niski poziom zaludnienia 
na tle innych województw Polski Zachodniej. Badane piętnastolecie przyniosło ogólny spadek wartości 
wskaźnika, który na obszarach wiejskich Ziem Zachodnich wyniósł 1,2%, a w skali kraju – 2,1%, czego 
przyczyny należy upatrywać nie tylko we wzroście liczby ludności, ale przede wszystkim w przemianach 
gospodarczych i spadku opłacalności produkcji rolnej, głównie w drobnych gospodarstwach wytwarza-
jących na własne potrzeby. Tendencje te doprowadziły do odchodzenia części ludności wiejskiej z I sek-
tora, porzucania ziemi rolniczej, a w niektórych rejonach nawet do zaniku tej funkcji gospodarczej, co 
nie pozostało bez wpływu na przeciętną powierzchnię użytków rolnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 
Najsilniejszy ubytek ziemi rolniczej nastąpił w Wielkopolsce (4,1%), a w dalszej kolejności na Pomorzu 
Zachodnim, natomiast odmienne kierunki przemian – wzrost – zaobserwowano w tym samym czasie na 
Opolszczyźnie (4,0%), co do pewnego stopnia miało związek z dużym migracyjnym ubytkiem ludności 
i na Dolnym Śląsku (1,0%). Procesy te nie doprowadziły jednak do poważniejszych zmian w zróżnicowa-
niu międzyregionalnym, zmniejszając nieznacznie wielkość dysproporcji z 0,58 ha w 1995 roku do 0,52 
w 2009 roku. Nadal największą przeciętną powierzchnią użytków rolnych na osobę dysponowało woje-
wództwo zachodniopomorskie (1,23 ha), a najniższą opolskie (0,71 ha). 
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Tabela 21. Wartości wskaźników poziomu i dynamiki urbanizacji w aspekcie przestrzennym w latach 1995-2009

Obszary wiejskie W6 W7 W8
1995 2009 Wzrost 1995 2009 Wzrost 1995 2009 Wzrost

Polska 0,9 0,9 97,9 4,7 21,2 456,3 0,5 1,1 215,6
Polska Zachodnia 0,9 0,9 98,8 7,0 22,6 321,6 0,4 1,2 321,2
Dolnośląskie 0,9 0,9 101,0 8,0 21,1 264,0 0,4 1,4 373,8
Lubuskie 0,9 0,9 99,2 6,8 17,5 257,4 0,3 1,0 360,0
Opolskie 0,7 0,7 104,0 6,3 22,6 361,1 0,2 0,5 196,2
Wielkopolskie 0,9 0,9 95,9 5,7 25,8 449,2 0,5 1,4 274,7
Zachodniopomorskie 1,3 1,2 97,9 9,4 21,6 228,3 0,2 1,1 499,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Stopień wyposażenia infrastrukturalnego wyrażała liczba przyłączy kanalizacyjnych przypadających na 
100 mieszkań, będąc jednocześnie symptomem przestrzennego rozwinięcia sieci i warunków życia cha-
rakterystycznych dla zbiorowości miejskich/zurbanizowanych. W 1995 roku poziom zjawiska na obsza-
rach wiejskich Ziem Zachodnich (7,0) wyraźnie różnił się in plus od występującego w całym kraju (4,7). 
Najwyższe wartości wskaźnika charakteryzowały wieś Pomorza Zachodniego (9,4), a następnie Dolnego 
Śląska (8,0), natomiast poziom zjawiska w najbardziej upośledzonym spośród badanych regionów – Wiel-
kopolsce (5,7) i tak przekraczał wartość średniej ogólnopolskiej. O relatywnie wysokim poziomie zjawi-
ska na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku w znacznym stopniu zdecydowały inwestycje w rozwój 
podstawowych sieci infrastrukturalnych dokonywane przez Niemców jeszcze przed II wojną światową, 
a w okresie powojennym przez ówczesne władze, głównie w dominujących w strukturze własnościowej 
gospodarstwach uspołecznionych. W tym kontekście sytuacja w zakresie wyposażenia infrastrukturalne-
go na obszarach wiejskich Wielkopolski była raczej podobna do tej panującej w Polsce Środkowej i Połu-
dniowej, stąd też niskie wartości wskaźnika jeszcze w połowie lat 90. W ciągu rozpatrywanego piętnasto-
lecia zaobserwowano wyjątkowo dynamiczny rozwój infrastruktury technicznej, a w szczególności sieci 
kanalizacyjnej stanowiącej do tej pory brakujące ogniwo w kontekście prawidłowo prowadzonej/zarzą-
dzanej gospodarki wodnej. Wzrost w skali kraju był bardzo wysoki (356%) i przekraczał wyraźnie war-
tości dla obszarów wiejskich Polski Zachodniej (221%). Należy jednak pamiętać o niezmiernie istotnych 
dla dynamiki odmiennych w obu przypadkach poziomach bazowych, do których odnosimy dane z 2009 
roku. Potwierdzenie tego faktu znajdujemy też w zmianach zachodzących rozwoju sieci kanalizacyjnej 
w układzie województw, bowiem najwyższy dodatni skok (349%) zanotowano w Wielkopolsce – regionie 
o dotychczas najniższych wartościach wskaźnika spośród wszystkich badanych, a stosunkowo niewielki 
na Pomorzu Zachodnim (128%) o diametralnie różnych charakterystykach w tym zakresie. Procesy te 
świadczą o gruntownych zmianach jakie dokonały się (i wciąż następują) w przestrzeni wiejskiej kraju 
i prowadzą do poprawy warunków życia jej mieszkańców, a także wzrostu poziomu zurbanizowania (za-
cierania się różnic między miastem a wsią). Zaobserwowane zmiany poza tym, że spowodowały wzrost 
dysproporcji w regionie Polski Zachodniej (z 4,7 w 1995 roku do 8,3 w 2009 roku), to doprowadziły też 
do modyfikacji kolejności województw z punktu widzenia poziomu zjawiska. Wysoki wskaźnik dynamiki 
pozwolił Wielkopolsce osiągnąć najwyższą pozycję (25,8), podczas gdy najsłabszy wzrost przesunął do-
tychczasowego lidera – Pomorze Zachodnie (21,6) tylko nieco powyżej średniej dla kraju.

Rozwój budownictwa mieszkaniowego opisywany za pomocą wykorzystania odsetka mieszkań oddanych 
do użytku w ogóle zasobów pozwolił ocenić nie tylko rozwój budownictwa mieszkaniowego (jako po-
zarolniczej działalności gospodarczej), lecz także zagęszczanie form zagospodarowania przestrzennego 
(nowych mieszkań) jako przejaw procesu koncentracji obiektów miejskich. Poziom zjawiska na obszarach 
wiejskich Polski Zachodniej na początku okresu badania (0,4%) był niższy od średniej krajowej (0,5%), 
choć przyznać należy, że rozkład wartości był słabo zróżnicowany. Najwyższe obserwowano wówczas 
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w Wielkopolsce (0,5%) i na Dolnym Śląsku (0,4%), a najniższe na Opolszczyźnie (0,2%). W latach 1995-
2009 nastąpił bardzo silny rozwój budownictwa mieszkaniowego, którego początki wiąże się z boomem 
na rynku mieszkaniowym w latach 2002-2003. Wskaźnik wzrostu dla obszarów wiejskich Polski Zachod-
niej osiągnął w tym czasie 221%, podczas gdy w kraju zanotowano mniej spektakularne zmiany (wzrost 
o 116%). Dynamika zmian była wyjątkowo wysoka w województwie zachodniopomorskim (blisko 
400%) i dolnośląskim, co wydaje się, mieć związek ze wzrostem atrakcyjności obszarów wiejskich zloka-
lizowanych w pobliżu metropolii i innych większych miastach oraz w rejonach atrakcyjnych turystycznie 
(strefie nadmorskiej i podgórskiej). Podobnie jak w przypadku sieci kanalizacyjnej procesy obserwowane 
w piętnastoleciu doprowadziły do wzrostu dysproporcji (z 0,3% w 1995 roku do 0,9% w 2009 roku) 
i zmiany układu województw pod względem rozwoju mieszkalnictwa. Obecnie (2009) najwyższy odsetek 
przewyższający wartość średnią dla obszarów wiejskich kraju charakteryzuje Dolny Śląsk i Wielkopolskę, 
natomiast najniższy występuje na Opolszczyźnie (0,5%), co częściowo można tłumaczyć ubytkiem migra-
cyjnym, a w efekcie zmniejszeniem liczebności „młodszych” grup wiekowych najbardziej predestynowa-
nych do budowy lub kupna domu/mieszkania.

O warunkach życia ludności wiejskiej w wymiarze dostępności do usług świadczył kolejny wskaźnik – liczba 
aptek i punktów aptecznych na 1000 mieszkańców. Był on jednocześnie symptomem i miarą procesu upo-
dabniania się wsi do miast, czyli urbanizacji w aspekcie społecznym. Na początku rozpatrywanego okresu 
wartości wskaźnika były słabo zróżnicowane, choć poziom zjawiska na obszarach wiejskich Polski Zachod-
niej był tylko nieco wyższy (1,36) niż średnia dla kraju (1,35) (tab. 22). Najwyższą dostępnością przestrzen-
ną do usług aptecznych w 1995 roku dysponowało województwo opolskie (1,55), a następnie wielkopolskie 
(1,43), natomiast najsłabiej było pod tym względem rozwinięte województwo zachodniopomorskie (1,06). 
Lata 1995-2009 przyniosły intensywny wzrost tej branży gospodarki (także na wsi), która rozwijała się 
wówczas szybciej w Polsce Zachodniej (59,9%), niż w skali całego kraju (50,3%). Najdynamiczniejsze zmia-
ny zaszły w tamtym czasie na Pomorzu Zachodnim (70,9%), a następnie w Wielkopolsce (62,8%) i na Zie-
mi Lubuskiej (61,2%). Wzrost tej grupy usług był natomiast najsłabszy na Opolszczyźnie (52,0%). Obecnie 
(2009) poziom dostępności dosług aptecznych jest najwyższy w dalszym ciągu województwie opolskim 
(2,4), a najniższy (1,8) w zachodniopomorskim, jednocześnie nieprzekraczający średniej dla kraju (2,0).

Tabela 22. Wartości wskaźników poziomu i dynamiki urbanizacji w aspekcie społecznym w latach 1995-2009

Obszary wiejskie W9 W10
1995 2009 Wzrost 1995 2009 Wzrost

Polska 1,3 2,0 150,3 24,1 37,5 155,1
Polska Zachodnia 1,4 2,2 159,9 32,5 46,4 143,0
Dolnośląskie 1,3 2,0 154,1 24,0 38,2 159,2
Lubuskie 1,4 2,2 161,2 34,9 45,0 129,0
Opolskie 1,5 2,4 152,0 51,9 69,0 133,1
Wielkopolskie 1,4 2,3 162,8 33,2 49,6 149,5
Zachodniopomorskie 1,1 1,8 170,9 24,1 33,7 140,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Stopień powszechności wychowania przedszkolnego (dzieci od 3 do 6 lat) zwykle wyższy w społeczno-
ściach miejskich/zurbanizowanych opisywany był za pomocą współczynnika skolaryzacji netto. W 1995 
roku jego wartości dla obszarów wiejskich Polski Zachodniej osiągnęły 32,5 i były znacznie wyższe niż 
dla obszarów wiejskich kraju (24,1). W układzie województw wyjątkowo wysoki poziom zjawiska od-
stający znacznie od poziomu spotykanego na pozostałym obszarze występował na Opolszczyźnie (51,9), 
podczas gdy najgorzej pod tym względem wypadły Dolny Śląsk (24,0) i Pomorze Zachodnie (24,1). W ba-
danym okresie na obszarach wiejskich Ziem Zachodnich (43,0%) nastąpił wyraźny wzrost stopnia po-
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wszechności wychowania przedszkolnego, choć nie był on tak wysoki jak w skali ogólnopolskiej (55,1%), 
warto jednak raz jeszcze podkreślić odmienny poziom z jakiego „startowały” obie kategorie/obszary. Wo-
jewództwo dolnośląskie, zajmujące dotychczas ostatnią pozycję wśród badanych, charakteryzowało się 
najdynamiczniejszym wzrostem (59,2%), który pozwolił mu przesunąć się przed zachodniopomorskie. 
Województwo opolskie, wyróżniające się relatywnie słabymi pozytywnymi zmianami (33,1%) umocniło 
się na pozycji lidera z wartością wskaźnika (69,0) ponad dwukrotnie przewyższającą poziom zjawiska 
w zachodniopomorskim i niemal dwukrotnie przekraczającą wartość dla obszarów wiejskich kraju.

Ogólny poziom zurbanizowania w latach 1995 i 2009 wraz z dynamiką zmian w tym zakresie określono, 
przy użyciu metody rangowania. Każdemu obszarowi/kategorii terytorialnej nadano rangę, która (uni-
kając subiektywnego ważenia) wprost wynikała z wartości przyjmowanych przez wybrane do badania 
zmienne. Najwyższa wartość wskaźnika (poza jedyną w zbiorze destymulantą – przeciętną powierzchnią 
użytków rolnych na 1 mieszkańca) oznaczała najwyższy stopień zurbanizowania lub najwyższą dynami-
kę urbanizacji, a wówczas takiemu obszarowi nadawano rangę 1. Niższa wartość wskaźnika oznaczała 
zatem automatycznie wyższą rangę. Średnią arytmetyczną, którą w dalszej kolejności obliczono na pod-
stawie wartości cząstkowych (dla poszczególnych zmiennych) rozumiano jako ogólny poziom zurbanizo-
wania lub dynamiki zmian. 

Ogólny poziom zurbanizowania wsi Polski Zachodniej w 1995 roku był wyższy (4,0) niż całego kraju 
(4,9), o czym w największym stopniu zdecydowała korzystniejsza struktura wiekowa ludności (odsetek 
produkcyjnych) i bez wątpienia lepsze wyposażenie infrastrukturalne (liczba przyłączy kanalizacyjnych) 
(tab. 23). Nieco mniejszy wpływ miało też korzystniejsze saldo migracji wewnętrznych, wyższy stopień 
nasycenia przedsiębiorstwami pozarolniczymi i dostępność przestrzenna do usług aptecznych. W ukła-
dzie województw najwyższy poziom zjawiska zaobserwowano na Opolszczyźnie (2,4), a najniższy na Po-
morzu Zachodnim (5,0), którego ranga nie przekraczała też średniej dla Polski. O wyjątkowo wysokiej 
pozycji/randze województwa opolskiego zdecydowały znaczna koncentracja ludności i działalności go-
spodarczej (wysoka gęstość zaludnienia i wykładnik lokalizacji przestrzennej), stosunkowo liczne zasoby 
pracy (w wieku produkcyjnym), relatywnie niska rolniczość obszaru (w przeliczeniu na mieszkańca) oraz 
sprzyjające charakterystyki urbanizacji w wymiarze społecznym. W ciągu badanego piętnastolecia nastą-
pił wzrost poziomu zurbanizowania wsi w Polsce Zachodniej, który w 2009 roku osiągnął 3,9 (w stosun-
ku do 4,0 w 1995 roku), podczas gdy w skali kraju spadł w tym samym czasie z 4,9 do 5,0. Nie oznacza to 
jednak, że w tym ostatnim przypadku doszło do obniżenia poziomu zurbanizowania wsi lub dezurbani-
zacji. Sytuacja ta jest raczej wynikiem słabszej dynamiki zmian w stosunku do obserwowanej w pozosta-
łych kategoriach stosowanych w analizie. Najintensywniejsze dodatnie tempo zmian charakteryzowało 
Wielkopolskę (ranga 3,0), co pozwoliło stać się jej najbardziej zurbanizowanym województwem w gra-
nicach Polski Zachodniej (2,7). W największym stopniu zdecydował o tym zauważalny wzrost gęstości 
zaludnienia (głównie w wyniku przyrostu migracyjnego), znaczna przewaga napływu nad odpływem 
migracyjnym, a także stosunkowo szybki ubytek powierzchni użytków rolnych/ziemi rolniczej. W tym 
samym okresie stosunkowo nieznacznie urbanizujące się województwo opolskie, o najniższych warto-
ściach wskaźnika dynamiki (5,9), z najbardziej zaawansowanego pod kątem badanych przemian znalazło 
się na drugim miejscu (2,9) tuż za wielkopolskim. 
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Tabela 23. Rangi według poziomu i dynamiki urbanizacji w latach 1995-2009

Obszary wiejskie Urbanizacja
1995 2009 Wzrost

Polska 4,9 5,0 4,0
Polska Zachodnia 4,0 3,9 3,9
Dolnośląskie 4,7 4,0 3,3
Lubuskie 3,6 4,4 4,4
Opolskie 2,4 2,9 5,9
Wielkopolskie 3,4 2,7 3,0
Zachodniopomorskie 5,0 5,1 3,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Uogólniając, w badanym okresie nastąpił zauważalny (wyższy niż średnia dla kraju), choć we-
wnętrznie nierównomierny wzrost poziomu zurbanizowania wsi Polski Zachodniej. Najdyna-
miczniejszym przeobrażeniom podlegała Wielkopolska i Dolny Śląsk, podczas gdy stosunko-
wo najwolniej i w ograniczonym zakresie zmieniała się Opolszczyzna. Obserwowane wówczas 
zmiany doprowadziły jedynie do nieznacznego złagodzenia dysproporcji międzywojewódzkich 
w poziomie zjawiska i niewielkich modyfikacji w jego zróżnicowaniu przestrzennym. Zaobser-
wowano, iż intensywniejsze niż w skali kraju procesy urbanizacji na obszarach wiejskich Polski 
Zachodniej zdeterminowane były z jednej strony dynamicznym wzrostem takich zjawisk opi-
sywanych przez wskaźniki cząstkowe, których poziom był stosunkowo niski (niższy od śred-
niej krajowej) w roku bazowym, tj. gęstości zaludnienia, odsetka pracujących kobiet i odsetka 
mieszkań oddanych do użytku. W ten sposób najwyraźniej/najsilniej ujawniał się tzw. efekt bazy, 
stanowiący jedną z głównych determinant dynamiki zmian. Z drugiej strony, prawidłowość ta 
nie była powszechna w przypadku uwarunkowań tempa zmian na obszarach wiejskich kraju, 
obserwowano ją bowiem wyłącznie w procesie dywersyfikacji struktury funkcjonalnej (wzrostu 
koncentracji pozarolniczej działalności gospodarczej i ubytku gruntów rolniczych), rozwoju in-
frastrukturalnego oraz upowszechniania wychowania przedszkolnego.

5. WYZWANIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH  
 W ZACHODNIEJ POLSCE
Przyszłość obszarów wiejskich Polski Zachodniej uzależniona jest zarówno od działań podejmowanych 
przez rządowe, samorządowe szczebla regionalnego i lokalnego, jak i od trendów światowych takich jak: 
demografia, rozwój społeczeństwa informatycznego, geopolityka.5

Szczególnie brzemienne w skutki mogą okazać się problemy demograficzne. Wynikają one z przemian 
kulturowych obserwowanych w państwach wysoko rozwiniętych. Coraz częściej lansowany jest „kult 
młodości” i związana z tym niechęć do brania odpowiedzialności za innych. Na pierwszym miejscu sta-
wiana jest potrzeba samorealizacji, a rodzina zwłaszcza dzieci stają się przeszkodą w tak pojmowanym 
dążeniu do szczęścia. Na powyższy trend światowy nakładają się problemy związane z łączeniem pracy 
z wychowywaniem dzieci. Brak żłobków i przedszkoli widoczny jest zwłaszcza na peryferyjnych obsza-
rach wiejskich, co w połączeniu z zanikiem rodzin wielopokoleniowych sprawia, że młodzi ludzie czują 
presję migracyjną. W rezultacie na obszarach wiejskich będących poza zasięgiem oddziaływania wiodą-
cych miast następuje starzenie się społeczeństwa. Starsi ludzie wykazują mniejszą skłonności do uczenia 
się i pracy społecznej, a tym samym następuje osłabienie kapitału ludzkiego i społecznego.

5 Zob. szerzej opracowania Dolnośląskiego Ośrodka Studiów Strategicznych we Wrocławiu.
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Szansą na aktywizację obszarów wiejskich może stać się rozwój społeczeństwa sieciowego. Dostęp do 
sieci i postępujące odchodzenie od pracy w „biurze” może sprawić, że nastąpi oderwanie miejsca pracy 
od miejsca zamieszkania. W rezultacie ludzie będą mogli pracować poza najważniejszymi aglomeracjami. 
Może to rodzić różnorodne skutki. Po pierwsze powyższy proces wzmocni wielofunkcyjny rozwój ob-
szarów wiejskich. Stwarza on również szansę na dynamizację procesu kształtowania kapitału ludzkiego 
i społecznego na wiejskich obszarach peryferyjnych. Jednocześnie nie można wykluczyć, że nowi miesz-
kańcy będą oczekiwać, zapewnienia infrastruktury adekwatnej dla miasta, a to może rodzić wzrost wy-
datków w gminach i postępujące zadłużanie się.

Równocześnie na obszary wiejskie Polski Zachodniej będą oddziaływać czynniki geopolityczne. Należy 
spodziewać się zmniejszenia dopływu środków unijnych związanych m.in. z reorientacją priorytetów 
w Unii Europejskiej. Przejawem nowego podejścia wewnątrz UE będzie zwiększenia nakładów na „cen-
trum wzrostu Unii”, jej „rdzeń” kosztem peryferii, w tym ziem Polski Zachodniej. Jednocześnie otwarcie 
rynku pracy w Niemczech spowoduje odpływ pracowników z zachodnich obszarów Polski. Utrzymanie 
szybkiego tempa wzrostu będzie wymagało wyraźnego postępu technologicznego lub otwarcia polskiego 
rynku pracy na cudzoziemców, co może prowadzić do konfliktów na tle etnicznym zwłaszcza na bardziej 
konserwatywnych terenach wiejskich.

Nie można również wykluczyć reorientacji województw zachodniej Polski w kierunku Berlina. Zwłaszcza 
dotyczy to kooperacji Wrocławia, Poznania i Szczecina z Berlinem jako miastem globalnym. Zacieśnianie 
współpracy z Niemcami, w połączeniu z warunkami środowiskowymi może doprowadzić do sytuacji gdy 
obszary wiejskie Polski Zachodniej staną się „spichlerzem” dynamicznie rozwijającego się Berlina. Rów-
nocześnie utrzymująca się różnica w sile nabywczej w Polsce i w Niemczech sprawi, że obszary Polski 
Zachodniej będą atrakcyjnym miejscem do zamieszkania dla niemieckich emerytów. 

Reasumując na podstawie potencjału ekonomicznego i społecznego obszarów wiejskich Polski Zachod-
niej, a także przemian zachodzących zarówno na niniejszym obszarze jak i w jego otoczeniu można 
przedstawić cztery kierunki rozwoju tych terenów. 

Kierunek I – rozwój obszarów wiejskich w oparciu o rolnictwo skoncentrowane wokół dużych gospo-
darstw rolnych kooperujących ze sobą. Na potrzeby tych przedsiębiorstw należy rozwijać, a w przypadku 
Dolnego Śląska wręcz odtworzyć przemysł przetwórczy bazujący na lokalnych surowcach. Należałoby 
również zmienić podejście do wydatkowania środków unijnych, które w mniejszym stopniu powinny tra-
fiać do gospodarstw, a w większym zakresie rozwijać infrastrukturę obszarów wiejskich. 

Kierunek II – rozwój obszarów wiejskich na bazie ekologicznych gospodarstw rolnych połączonych 
z agro i ekoturystyką. Kierunek ten powinien być propagowany na obszarach o szczególnych walorach 
przyrodniczych, gdzie uwarunkowania prawne ograniczają możliwość prowadzenia działalności gospo-
darczej, jak również rozwój tradycyjnej turystyki. W konsekwencji turystyka powinna mieć charakter 
elitarny, a nie masowy. Rozwój turystyki wymaga inwestycji w lokalną infrastrukturę oraz aktywizacji 
lokalnego potencjału społeczno-gospodarczego np. w ramach programu Odnowy wsi. Lokalna produkcja 
powinna zaspokajać potrzeby odwiedzających i bazować na miejscowych zasobach. Gospodarstwa muszą 
poszerzać swoją ofertę o własną produkcję wyrobów spożywczych lecz do tego niezbędna jest racjonalna 
polityka państwa w zakresie norm sanitarnych. 

Kierunek III – rozwój obszarów wiejskich oparty na kooperacji wieś – miasto (lokalne centrum rozwoju). 
Głównym motorem przemian w tym tandemie jest miasto, które stymuluje przeobrażenia na obszarze 
wiejskim. Miasto tworzy miejsca pracy i absorbuje nadmiar siły roboczej z obszarów wiejskich. Na obsza-
rach wiejskich lokowane są strefy aktywności gospodarczej, a w mieście inkubator przedsiębiorczości. 
Możliwe jest również stymulowanie przedsiębiorczości wiejskiej poprzez Wiejskie Inkubatory Przedsię-
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biorczości6. Przy rozwoju powinna zostać wykorzystana tradycja lokalnej przedsiębiorczości, wpływająca 
niejednokrotnie na specjalizację branżową. Na bazie tego doświadczenia preferowane byłoby tworzenie 
klastrów, np. producentów stolarki okiennej, mebli. Docelowo działania władz powinny doprowadzić do 
powstania tzw. okręg Marshalla. Opiera się on na małych i średnich przedsiębiorstwach pozostających 
w zależnościach kooperacji i konkurencji. Liczne środowisko konkurujących podmiotów oraz wykwalifi-
kowany i mobilny personel gwarantujący dyfuzję wiedzy, przekształcającej się w dobro klubowe, zapew-
niają rozwój obszaru.

Kierunek IV – włączenie obszaru wiejskiego do aglomeracji. Obszar wiejski traci swoją tożsamość stając 
się częścią miasta. Pełni on wówczas funkcje sypialniano – rekreacyjna. Jednocześnie grunty rolne bez-
powrotnie tracą swoją funkcję. Tradycyjne więzi łączące społeczność wiejską zanikają, a nowi mieszkań-
cy nie związani z obszarem z reguły nie są zainteresowani w kształtowaniu kapitału społecznego. 

Każdy z ww. kierunków rozwoju może zostać wykorzystany na obszarach wiejskich Polski Zachodniej w 
zależności od ich położenia oraz potencjału.

6. WNIOSKI I REKOMENDACJE
Obszary wiejskie Polski Zachodniej, chociaż zróżnicowane, na tle kraju wykazują stosunkowo duży po-
tencjał rozwoju. Problemem jest wybór adekwatnego kierunku rozwoju, tak aby wesprzeć liderów i zapo-
biec marginalizacji obszarów peryferyjnych.

Silną stroną obszarów wiejskich Polski Zachodniej jest wysoki stopień powiązania z miastami, co ułatwia 
w praktyce realizację koncepcji rozwoju wielofunkcyjnego. 

Barierą rozwoju obszarów wiejskich są braki infrastrukturalne. Standard wyposażenia mieszkań na ob-
szarach wiejskich Polski Zachodniej jest wprawdzie wyższy niż przeciętnie w kraju, lecz jego poprawa 
przebiega bardzo wolno, szczególnie na Opolszczyźnie. Dodatkowo pomimo wysokiej dynamiki inwesty-
cji w urządzenia oczyszczające płynne odpady komunalne, zaledwie ¼ mieszkańców wsi Polski Zachod-
niej korzysta z oczyszczalni ścieków. Niezbędne jest więc przyspieszenie poprawy w tym zakresie, szcze-
gólnie rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Pamiętać jednak należy o efektywności tych działań!

Kolejna barierą rozwoju jest poziom i struktura wykształcenia. Poprawa poziomu wykształcenia ludności 
wiejskiej jest wyraźniejsza w pobliżu dużych miast. Na obszarach peryferyjnych niezbędne jest przysto-
sowanie profilu szkół do wymagań lokalnych rynków pracy. 

Na obszarach wiejskich zachodniej części regionu w dalszym ciągu utrzymuje się relatywnie wysokie 
bezrobocie. Spowodowane ono jest małym znaczeniem rolnictwa w strukturze zatrudnienia, co z kolei 
jest następstwem likwidacji gospodarstw państwowych, ale też ekstensyfikacji produkcji rolnej w ostat-
nim dwudziestoleciu. Na obszarach tych prawie połowa gospodarstw domowych na wsi utrzymuje się 
głównie ze źródeł niezarobkowych. Są to konsekwencje, zarówno niewłaściwych cech strukturalnych rol-
nictwa, jak i niekorzystnych zmian na lokalnych rynkach pracy.

Po 2004 roku nastąpił spadek dynamiki wzrostu aktywności gospodarczej ludności wiejskiej, szczególnie 
w województwach lubuskim i opolskim. Jedną z przyczyn jest emigracja zarobkowa ludzi młodych za granicę.

Ze względu na różnice w strukturze obszarowej gospodarstw oraz w intensywności produkcji zwierzęcej 
w województwach wielkopolskim i zachodniopomorskim mamy do czynienia z relatywnie dużym udzia-
łem gospodarstw powyżej 40ESU. Przeciwnie jest w województwie dolnośląskim, gdzie pod względem 
wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolne się bardziej rozdrobnione niż przeciętnie w kraju. W rezul-

6 Istotę wiejskich inkubatorów przedsiębiorczości przedstawiono w Ekspertyzie „Modele rozwoju dla terenów urbanizujących 
się w obrębie wielofunkcyjnych obszarów wiejskich w regionie Dolnego Śląska”. [POKL.08.01.04-02-003/08]
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tacie możliwe są dwie drogi rozwoju rolnictwa. Jedna zmierzająca do koncentracji produkcji rolniczej, 
połączona z rozwojem przetwórstwa oraz druga zmierzająca do rozwoju ekologicznych gospodarstw rol-
nych wspieranych przez rozwój turystyki.

Na obszarach sprzyjających rolnictwu należy stworzyć instrumenty zachęcające do przepływu gruntów 
rolnych z małych do średnich obszarowo gospodarstw rolnych.

Pomimo, że Polska Zachodnia charakteryzuje się relatywnie niskim zatrudnieniem w rolnictwie (na tle 
innych regionów kraju), to jednak zmniejszenie zasobów pracy zaangażowanych w tej branży należy 
uznać za uzasadnione; zarówno społecznie, jak i gospodarczo. Tempo odpływu zasobów pracy z rolnic-
twa, szczególnie w ostatniej dekadzie należy uznać za niezadowalające. Główną tego przyczyną jest nie-
stabilna sytuacja na lokalnych pozarolniczych rynkach pracy.

Należy aktywizować gospodarczo obszary wiejskie, tworzyć formalne i nieformalne porozumienia (np. 
klastry) i wzmacniać kapitał społeczny poprzez preferowanie szerszej partycypacji lokalnych społeczno-
ści w rozwoju lokalnym.
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II. DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA POLSKI ZACHODNIEJ 
 ANALIZA UWZGLĘDNIAJĄCA EUROPEJSKĄ POLITYKĘ TEN  
 ORAZ KORYTARZE O CHARAKTERZE PONADREGIONALNYM WIĄŻĄCE  
 MAKROREGION Z TERYTORIUM EUROPEJSKIM I POPRAWIAJĄCE  
 DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWĄ WSZYSTKICH OŚRODKÓW  
 POWIATOWYCH.

1. WSTĘP
Różne cele poszczególnych polityk o charakterze terytorialnym wymagają oceny na innych poziomach 
agregacji przestrzennej. Specyfika infrastruktury transportowej wymaga, obok ujęcia krajowego, także 
spojrzenia makroregionalnego. Pozwala ono uniknąć błędów spowodowanych ewentualnym skoncentro-
waniem się na optyce europejskiej (przecenianie roli dużych korytarzy kontynentalnych) lub regionalnej 
(nadmierny partykularyzm ze strony lokalnych potrzeb inwestycyjnych). Niniejsze opracowanie dotyczy 
makroregionu Polski Zachodniej rozumianej jako województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielko-
polskie i zachodniopomorskie. Duża część wykorzystywanych materiałów źródłowych odnosiła się do ca-
łej Polski. Dlatego też ilustracja tabelaryczna i kartograficzna przedstawia na ogół całe terytorium kraju. 
Pozwala to jednak na dokonanie pełnej analizy porównawczej.

W tradycyjnym ujęciu dobór celów w polityce transportowej opierał się na zaspokojeniu popytu ze stro-
ny już istniejącego ruchu, a miarą uzyskanych efektów była długość zbudowanych lub zmodernizowa-
nych szlaków (ewentualnie ich gęstość w jednostkach przestrzennych). Nowocześnie rozumiana polityka 
spójności wymaga ewaluacji oraz monitorowania za pomocą zaawansowanych narzędzi pozwalających 
ocenić, nie tylko skalę, ale przede wszystkim efektywność prowadzonych działań. Ocena taka powinna 
być podejmowana ex ante aby umożliwić prawidłową koncentrację środków (zgodność z postulatem za-
wartym w V raporcie Kohezyjnym Komisji Europejskiej) oraz priorytetyzację inwestycji. W zakresie in-
frastruktury transportowej wskaźnikiem pozwalającym na tego typu ewaluację jest szeroko rozumiana 
dostępność przestrzenna. 

Celem niniejszego opracowania jest: 

• Ocena uwarunkowań popytowych i instytucjonalnych (koncepcje rozwoju) dla rozbudowy sieci infra-
struktury transportowej w Polsce zachodniej;

• Ocena aktualnego stanu dostępności transportowej makroregionu Polski Zachodniej;
• Ocena wpływu wybranych inwestycji transportowych na poziom dostępności na poziomie regional-

nym i lokalnym;
• Sporządzenie rekomendacji do wykorzystania w Strategii Rozwoju Polski Zachodniej.

 Dostępność transportowa może być analizowana na różnych poziomach geograficznych. Wyniki otrzy-
mane dla tych poziomów (przy zachowaniu tej samej metodologii) są często sprzeczne (zwłaszcza 
w przypadku dostępności potencjałowej). Dlatego też badając dostępność transportową Polski Zachod-
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niej konieczne jest oddzielne uwzględnienie dostępności tego obszaru w skali europejskiej, krajowej 
(w relacji do pozostałych regionów Polski) oraz wewnętrznej. Struktura niniejszego opracowania nawią-
zuje do wymienionych poziomów analizy przestrzennej. Rozważanie dotyczące dostępności poprzedzo-
no jednak charakterystyką szeroko rozumianego zewnętrznego (ze szczególnym uwzględnieniem państw 
sąsiednich) i wewnętrznego popytu na przewozy i infrastrukturę transportową (rozdział 2). W rozdziale 
3 omówiono dostępność Polski Zachodniej w skali europejskiej. Rozdział 4 poświęcono relacji do pozo-
stałych regionów kraju oraz spójności wewnętrznej makroregionu (w obu przypadkach korzystano z po-
dobnych wskaźników). Następnie nakreślono perspektywy rozwoju sieci transportowych (w kontekście 
europejskich i krajowych, obowiązujących oraz przygotowywanych dokumentów strategicznych; roz-
dział 5), a na tym tle dokonano oceny efektywności niektórych inwestycji za pomocą wskaźników dostęp-
nościowych (rozdział 6). W rozdziale 7 przedstawiono rekomendacje do ewentualnego uwzględnienia 
w Strategii Rozwoju Polski Zachodniej.

1.1. Źródła danych i metody badań

Ekspertyza opiera się na wynikach szczegółowych badań powiązań społeczno-ekonomicznych oraz ana-
liz dostępności wykonywanych w ramach kilku projektów badawczych w ciągu ostatnich lat (głównie 
w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania). Były to w pierwszej kolejności opracowania 
(szczegółowe odniesienia zamieszczono w spisie literatury):

• Badania dostępności potencjałowej na poziomie europejskim w ramach programów ESPON (projekt 
ESPON 1.2.1 oraz realizowany aktualnie projekt ESPON TRACC; ESPON 1.2.1 Final Report 2006);

• Badania dostępności czasowej obszaru Polski wykonywane na potrzeby nowej Koncepcji Przestrzen-
nego Zagospodarowania Kraju (zleceniodawca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Komornicki i in. 
2008, Korcelli i in. 2010);

• Prace nad opracowaniem i zastosowanie Wskaźnika Międzygałęziowej Dostępności Transportowej 
(WMDT) wykonywane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Komornicki i in. 2010);

• Badanie ewaluacyjne inwestycji transportowych zrealizowanych z pomocą środków Unii Europejskiej 
w latach 2004-2006 (Ocena wpływu… 2011)

• Prace wykonywane na potrzeby Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 (zleceniodawca Minister-
stwo Infrastruktury);

• Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi 
metropoliami”.

Materiały zbierane w ramach wymienionych projektów zostały częściowo ponownie opracowane pod kątem 
celów niniejszego opracowania. Ponadto w opracowaniu wykorzystano informacje z generalnych Pomiarów 
Ruchu w roku 2005 i 2010 (w drugim przypadku w ograniczonym zakresie z uwagi na wstępny charakter 
udostępnionych dotąd materiałów). Przy opisie interakcji społeczno-ekonomicznych wykorzystano m.in. pu-
blikowane i niepublikowane dane GUS oraz materiały Departamentu Celnego Ministerstwa Finansów.

W literaturze przedmiotu dostępność przestrzenna definiowana jest i badana w różny sposób. W tym 
kontekście wyróżnić można cztery podstawowe podejścia metodyczne (szczegółowe opisy można zna-
leźć w pozycji Komornicki i in. 2010):

• Dostępność rozumiana jako gęstość sieci infrastruktury i/lub sieci transportu publicznego, w odniesie-
niu do jednostek powierzchni lub zaludnienia (podejście tradycyjne).

• Dostępność czasowa (kosztowa) wyrażona odległością czasową (minuty) lub ekonomiczną do określo-
nych ośrodków (węzłów sieci); prezentowana najczęściej za pomocą map izochronowych, względnie 
zestawień ukazujących kumulacje potencjału (demograficznego lub ekonomicznego) w obrębie okre-
ślonej izochrony.
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• Dostępność dzienna, obrazująca możliwość podróży powrotnej do określonego celu (celów) w przecią-
gu jednego dnia; uwzględniająca jednocześnie możliwości infrastruktury oraz organizację przewozów 
w transporcie publicznym.

• Dostępność potencjałowa obrazująca za pomocą syntetycznego wskaźnika sumę relacji między wszyst-
kimi elementami (ośrodkami, regionami) badanego zbioru, z uwzględnieniem czasu przejazdu oraz zna-
czenia (atrakcyjności) danej jednostki w systemie (potencjał demograficzny, ekonomiczny lub inny).

W opracowaniu wykorzystano analizy dostępności czasowej, dziennej i potencjałowej. W ostatnim przy-
padku oparto się na Wskaźniku Międzygałęziowej Dostępności Transportowej (WMDT).

2. POPYTOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU SIECI TRANSPORTOWYCH  
 POLSKI ZACHODNIEJ
Podstawowym uwarunkowaniem dla rozwoju sieci transportowych jest już istniejący popyt na przewozy 
osób i towarów. Popyt ten powinien być jednak analizowany w ujęciu szerszym aniżeli tylko prognozy 
trendu wzrostowego w ruchu pojazdów. Jego miernikiem muszą być szeroko rozumiane społeczno-eko-
nomiczne interakcje przestrzenne zachodzące pomiędzy miastami i regionami. Statystyka, tak polska jak 
i europejska, charakteryzuje się brakami w zakresie danych i wskaźników obrazujących interakcje i prze-
pływy. Dlatego w wielu opracowaniach popyt wyznaczany jest wyłącznie na podstawie potencjału demo-
graficznego i ekonomicznego ośrodków bez uwzględnienia realnych powiązań między nimi. Wykorzysty-
wane są przy tym modele (najczęściej pochodne modelu grawitacyjnego), a uzyskany wynik bywa błędny.

Realnymi miarami powiązań determinujących popyt na transport pasażerski mogą być migracje, ruchy 
wahadłowe (zwłaszcza dojazdy do pracy), turystyka przyjazdowa, a także relacje gospodarcze, którym 
towarzyszą podróże służbowe. W przypadku transportu towarów miarami takimi mogą być handel za-
graniczny oraz relacje kapitałowe i organizacyjne przedsiębiorstw. Zapotrzebowanie na infrastrukturę 
transportową w Polsce zachodniej uwarunkowane jest zarówno poprzez popyt międzynarodowy (w tym 
tranzytowy) jak i wewnętrzny. Zadaniem polityki transportowej jest określenie roli każdego z tych po-
pytów jako przesłanki kształtującej hierarchie priorytetów inwestycyjnych. W ramach przygotowań do 
opracowania nowej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK 2030) eksperci w dzie-
dzinie transportu (patrz Burnewicz 2008, Taylor 2008, Suchorzewski 2008, Kuryłowicz 2008, Friedberg 
2008) wypowiadali się na ten temat. W ich opinii jako najważniejsze uznawać należy obecnie relacje 
wewnętrzne oraz międzynarodowe wiążące polskie regiony z obszarem rdzeniowym Unii Europejskiej. 
Eksperci zgodnie uznali, że relatywnie najmniej istotny jest w tym kontekście popyt generowany przez 
tranzyt, zwłaszcza drogowy. 

2.1. Popyt międzynarodowy

Do prezentacji popytu międzynarodowego wykorzystano trzy wskaźniki: handel zagraniczny (eksport), 
turystykę przyjazdową oraz ruch graniczny. Handel jest istotnym uwarunkowaniem dla rozwoju infra-
struktury transportu towarowego, a po części także pasażerskiego (podróże służbowe związane z rela-
cjami gospodarczymi). Turystyka przyjazdowa stanowi jeden z nielicznych wskaźników pozwalających 
na określenie zróżnicowania regionalnego międzynarodowych powiązań społecznych, kreujących popyt 
dla przewozów pasażerskich. Analiza ruchu granicznego jest istotna głównie w kontekście wskazania 
najważniejszych kierunków tranzytu przez Polskę. 

Polska odznacza się nierównomiernym rozkładem przestrzennym eksportu (patrz rycina 1). Wywóz 
skoncentrowany jest w części największych ośrodków aglomeracyjnych, a także w miejscach znaczących 
inwestycji zagranicznych. Różna jest także rola jaką eksport odgrywa w lokalnej gospodarce (np. jego 
wartość w relacji do produkcji sprzedanej przemysłu). Oba wskaźniki przyjmują stosunkowo wysokie 
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wartości w szeroko rozumianej Polsce Zachodniej. Także w obrębie tego makroregionu istnieją jednak 
istotne różnice wewnętrzne. Obejmują one także strukturę, tak geograficzną, jak i gałęziową. W kontek-
ście wzrastającego popytu na międzynarodowe przewozy towarowe znaczenie mają również zmiany 
strukturalne jakie w handlu zagranicznym dokonały się po akcesji Polski do Unii Europejskiej. 

W analizowanym obszarze pięciu województw czterema największymi okręgami (dużymi klastrami) eks-
portowymi są:

• Poznański Obszar Metropolitalny,
• Wrocławski Obszar Metropolitalny,
• Okręg polkowicki (głównie KGHM i zakłady Volkswagena),
• Okręg wałbrzyski (Specjalna Strefa Ekonomiczna).

Ponadto istotną role w wywozie pełnią takie ośrodki (czasem wraz otaczającymi je powiatami ziemskimi) 
jak: Szczecin, Piła, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra oraz Żary-Żagań i Opole. Województwa wielkopol-
skie i dolnośląskie charakteryzują się rozproszeniem działalności eksportowej na większość powiatów, a 
akcesja spowodowała na ich terenie dalszą deglomerację w tym zakresie. Deglomeracja eksportu w opol-
skim, zachodniopomorskim i lubuskim była wyraźnie mniejsza.

Ryc. 1 Eksport ogółem w mln USD (2000, 2005 i 2007)

Źródło: Komornicki 2009.
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Cechą charakterystyczną eksportu w badanych województwach jest jego relatywnie duża rola w lokal-
nych gospodarkach (rycina 2). Stanowi to mocną przesłankę za uwzględnieniem rozkładu eksportu jako 
czynnika przy formułowaniu priorytetów inwestycyjnych w transporcie (możliwości sprawnego wywozu 
są determinantą rozwoju jednostek). Rola eksportu jest bardzo wysoka w gospodarce powiatów zachod-
niopomorskich, dolnośląskich i lubuskich, zauważalnie mniejsza w wielkopolskim i opolskim. Eksport ma 
kluczowe znaczenie w rozwoju takich dużych miast jak Poznań, Wrocław i Szczecin. Odróżnia to je od 
aglomeracji Polski Centralnej (w tym od Warszawy). 

Ryc. 2 Eksport jako % wartości produkcji sprzedanej przemysłu 2005 i 2007

Źródło: Komornicki 2009.
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ograniczeniu. Przystąpienie do Unii Europejskiej zmniejszyło najprawdopodobniej znaczenie 
czynnika odległości geograficznej i skutkowało poszukiwaniem odbiorców także w dalej poło-
żonych państwach organizacji. Powiaty o największej dominacji zachodniego sąsiada w ekspor-
cie (ponad 70%) skupiają się w województwach dolnośląskim, opolskim, zachodniopomorskim 
i wielkopolskim (Komornicki 2009). Spośród dużych ośrodków, na badanym obszarze najbar-
dziej ukierunkowany na odbiorcę niemieckiego jest Szczecin (45% udziału w eksporcie). W Po-
znaniu i Wrocławiu udział ten także przekracza 30%.

Ryc. 3 Udział Niemiec w eksporcie (2000, 2005, 2007)

Źródło: Komornicki 2009.
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danym obszarze słabo powiązana ekonomicznie z Czechami pozostała szeroko rozumiana północno-za-
chodnia część kraju. Powiaty o ponad 20% odsetku eksportu kierowanego do Republiki Czeskiej zlokali-
zowane są przede wszystkim w województwach bliskich granicy z krajem odbiorcy (w tym w opolskim). 
Dużym ośrodkiem najsilniej powiązanymi eksportowo z Czechami jest na badanym obszarze Wrocław. 
Województwo dolnośląskie charakteryzuje się także największą dynamiką rozwoju eksportu na kierunku 
czeskim. Wzrost znaczenia eksportu do Czech zaznaczył się także w Poznaniu oraz licznych lokalnych 
ośrodkach Wielkopolski. Brak takich tendencji obserwujemy natomiast w Szczecinie (pomimo licznych 
porozumień politycznych nawiązujących do tzw. Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego). 

Ryc. 4 Eksport do Czech w latach 2000, 2005 i 2007

Źródło: Komornicki 2009.
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ścia drogowe w Cieszynie, kolejowe w Zebrzydowicach). Trasy drogowe i kolejowe przecinające opolski 
i dolnośląski odcinek granicy charakteryzują się niskimi parametrami technicznymi. Kluczowe w tym 
kontekście wydają się inwestycje łączące Wrocław z Pragą i Brnem. 

Na badanym terenie można też zidentyfikować obszary o silnych bilateralnych relacjach handlowych z in-
nymi partnerami zagranicznymi. Dotyczy to powiązań Wielkopolski z Holandią oraz Pomorza Zachod-
niego z Szwecją i Danią (Komornicki 2009). W drugim przypadku w powiązaniach eksportowych można 
upatrywać argumentów za podniesieniem dostępności do terminalu promowego w Świnoujściu nie tylko 
od strony Szczecina, ale również ze wschodniej części regionu. W perspektywie długookresowej można 
to interpretować także jako przesłankę do powstania terminalu promowego na Pomorzu Środkowym. 

Rozkład turystyki przyjazdowej na obszarze Polski (rycina 5) jest jeszcze bardziej nierównomierny niż 
to miało miejsce w przypadku relacji handlowych. W skali kraju największa koncentracja ruchu występu-
je w dwóch ośrodkach metropolitalnych Warszawie i Krakowie (Komornicki 2010). Na badanym obszarze 
turyści zagraniczni licznie odwiedzają Wrocław i Poznań oraz regiony turystyczne Pomorza Zachodniego 
i Sudetów. Spośród pozostałych powiatów pewna koncentracja ruchu zagranicznego daje się zauważyć:

• Wzdłuż drogowych szlaków tranzytowych, w tym zwłaszcza w ich zachodniej części (w są-
siedztwie granicy niemieckiej – Słubice lub czeskiej),

• W ośrodkach, w których miały miejsce duże inwestycje zagraniczne (np. Gorzów Wielkopolski, 
Piła, Polkowice).

Porównanie trzech badanych przekrojów czasowych (2000, 2005 i 2007) pokazuje dużą stabilność roz-
kładu przestrzennego zjawiska. Oznacza to, że znaczący wzrost liczby przyjazdów do Polski związany 
pośrednio z akcesją do Unii Europejskiej dokonał się generalnie w miejscach już wcześniej skupiających 
gości zagranicznych. Do nielicznych zmian w rozkładzie zaliczyć można spektakularny wzrost liczby tu-
rystów niemieckich odwiedzających ośrodki wypoczynkowe na zachodnim wybrzeżu Bałtyku (powiat 
kołobrzeski jest trzecim po Krakowie i Warszawie miejscem największej koncentracji zagranicznego ru-
chu turystycznego). Analogiczny wzrost ruchu nie wystąpił natomiast w Sudetach. W układzie metropo-
litalnym charakterystyczna jest rosnąca liczba cudzoziemców odwiedzających Wrocław i Szczecin, przy 
stagnacji obserwowanej w Poznaniu. 

Turyści z krajów sąsiednich dominują w większości spośród jednostek powiatowych. W skali kraju wy-
jątkami o wyraźnie większym udziale przyjezdnych z innych krajów są niektóre metropolie (na badanym 
obszarze Poznań i Wrocław, choć także w nich dominują przyjezdni z Niemiec, czego nie obserwujemy 
już w Warszawie i Krakowie). Spośród wszystkich krajów sąsiednich zdecydowanie największą rolę od-
grywają turyści niemieccy. Kierują się oni przede wszystkim do ośrodków wypoczynkowych Pomorza 
Zachodniego, Sudetów. Pewne cechy koncentracji przygranicznej wykazuje też ruch przyjazdowy z Czech. 
Obywatele czescy, odmiennie niż przedstawiciele innych państw, licznie odwiedzają ośrodki Górnego Ślą-
ska. Spośród metropolii badanego obszaru skupiają się oni we Wrocławiu i Poznaniu. Zauważalny jest 
także ruch czysto turystyczny na Pomorzu (w tym Zachodnim). 
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Ryc. 5 Turystyka przyjazdowa 2000, 2005 i 2007

Źródło: Komornicki 2010.

Rozkład przestrzenny turystyki przyjazdowej można interpretować jako istotne uwarunkowanie dla de-
cyzji inwestycyjnych dotyczących:

• Lepszego skomunikowania Pomorza z Niemcami (droga ekspresowa S6 wzdłuż wybrzeża oraz północ-
na obwodnica Szczecina);

• Potrzeby uruchomienia portu lotniczego na Pomorzu Środkowym;
• Poprawy powiązań regionu sudeckiego z korytarzem transportowym Wrocław – Drezno;
• Poprawy powiązań z Czech do Wrocławia. 
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Ryc. 6 Udział obywateli Litwy w ogólnej liczbie nocujących cudzoziemców

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych niepublikowanych danych GUS.

Rozmieszczenie noclegów obywateli Europy Wschodniej (Rosja, Białoruś, Ukraina) oraz krajów bałtyc-
kich (przypadek Litwy – patrz rycina 6) dostarcza nam pośrednich informacji o przestrzennej lokalizacji 
potencjalnych korzyści z ruchu tranzytowego w relacji wschód – zachód. Beneficjentami takiego ruchu są 
głównie powiaty położone wzdłuż Korytarza transportowego Warszawa – Berlin i w mniejszym stopniu 
Warszawa – Wrocław – Drezno. Na ruchu tranzytowym nie korzysta województwo zachodniopomorskie.

Ruch graniczny z Niemcami i Czechami ostatni raz mierzony był w roku 2007 (bezpośrednio przed ak-
cesja Polski do strefy Schengen). Późniejsze dane dotyczą już tylko polskiej granicy wschodniej. Maja 
one znaczenie w kontekście szacowania wielkości ruchu tranzytowego. Ruch ten zmienił swoje kierun-
ki w latach 90-tych ubiegłego wieku w następstwie procesów transformacyjnych. Załamały się wówczas 
przewozy na kierunku północ-południe (tranzyt, czeski, słowacki, węgierski), co było konsekwencja kon-
kurencji ze strony zachodnioeuropejskich portów morski oraz lotniczych cargo. Rolę najważniejszego 
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kierunku tranzytowego w transporcie samochodowym utracił szlak Moskwa – Warszawa – Berlin. Więk-
sze przewozy tranzytowe przez Polskę odnotowywane są obecnie pomiędzy krajami bałtyckimi (Litwa, 
Łotwa, Estonia, a także Finlandia) a Europą Zachodnią (szlak Via Baltica i potem szlakiem Warszawa – 
Ponań – Berlin). W sposób systematyczny wzrastała także rola tranzytu z Ukrainy (Komornicki, Śleszyń-
ski, Węcławowicz 2006), ukierunkowanego początkowo także głównie na Warszawę i Berlin. W ostat-
niej dekadzie na rozkład tranzytu po raz pierwszy oddziaływać zaczęły prowadzone prace inwestycyjne. 
Dotyczyło to głównie postępu w budowie autostrady A4, która wyraźnie zaczęła przejmować tranzyt 
ukraiński. Jednocześnie zwiększała się rola powiązań na kierunku skośnym z krajów bałtyckich i Europy 
Wschodniej w stronę granicy czeskiej oraz południowych Niemiec. Przyrost ruchu pojazdów ciężarowych 
jaki nastąpił po akcesji do Unii Europejskiej był w ogromnej mierze skoncentrowany w trzech punktach 
obrazujących główne kierunki tranzytowe (rycina 7) – Budzisko na granicy litewskiej, Cieszyn na czeskiej 
oraz Świecko na Niemieckiej. Układ ten potwierdzają przestrzenne rozkłady ruchu drogowego pojazdów 
ciężkich (zarówno z roku 2005 jak i 2010). Jest charakterystyczne, że czwartym z kolei punktem, w któ-
rym w latach 2004-2006 odnotowano znaczący przyrost ruchu jest Kudowa na szlaku Wrocław – Praga.

Zgodnie z bogatą, literaturą przedmiotu (Banister i in. 2000), korzyści gospodarcze z generowania po-
toków tranzytowych budzą wątpliwości i były przez cały okres transformacji zdecydowanie przecenia-
ne. W planowaniu pokutowało także przeświadczenie o ich stałym układzie kierunkowym. Tymczasem 
zmiany geopolityczne oraz członkostwo Polski i krajów sąsiednich w Unii Europejskiej zmieniło ten układ 
w sposób trwały. Należy oczekiwać, że nadal głównym drogowym kierunkiem tranzytowym pozostanie 
kierunek granica litewska – granica niemiecka/czeska. Przekłada się to na konieczność zmiany priory-
tetów w realizacji inwestycji wskazując m.in. na bardzo wysoką rangę szlaków Warszawa – Wrocław – 
granica czeska. Szlaki południkowe, postrzegane słusznie m.in. jako obsługa zaplecza portów morskich, 
powinny być realizowane z uwzględnieniem opisanych faktów. W tym kontekście zapleczem dla portów 
w Szczecinie i Świnoujściu jest dziś przede wszystkim terytorium Polski oraz Niemiec, a nie Europa Po-
łudniowa. Prowadzi to do wniosku, że budowana obecnie trasa drogowa S3 ma ogromne znaczenie dla 
obsługi powiązań na kierunku Szczecin – Poznań, a ponadto służy powiązaniu stolic województwa lu-
buskiego z resztą kraju. Jej dalszy rozwój nie powinien jednak być podporządkowany „paradygmatowi 
tranzytowemu”.

Ryc. 7 Bezwzględny przyrost ruchu granicznego pojazdów ciężarowych w okresie 2004–2006

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Straży Granicznej.

tys. pojazdów

500
250

50



58 STUDIA  NAD  ROZWOJEM  DOLNEGO  ŚLĄSKA
NR 5-6/48-49/2011

2.2. Popyt krajowy

Relacjami przestrzennymi, które w największym stopniu kształtują wewnętrzne powiązania społeczne 
(a tym samym znaczą część popytu na transport pasażerski) są migracje. W przypadku powiązań ekono-
micznych możemy posłużyć się wskaźnikami opartymi na strukturze organizacyjnej i zależnościach ka-
pitałowych przedsiębiorstw. O relacjach w sferze badawczo-rozwojowej świadczą powiązania związane 
z realizacja rozpraw doktorskich.

Transformacja systemowa doprowadziła do zwiększenia roli Warszawy jako głównego węzła migracyj-
nego kraju (rycina 8). Wiele ośrodków (także niższego szczebla) w Polsce Zachodniej posiada obecnie 
silne bezpośrednie relacje społeczne ze stolica kraju. W samej Polsce Zachodniej głównymi węzłami mi-
gracyjnymi (o znaczeniu recepcyjnym) są Wrocław, Poznań i Szczecin. Znaczenie Opola, Zielonej Góry, Go-
rzowa Wielkopolskiego i Koszalina jest minimalne. Pozostałe ośrodki odznaczają się wyraźnie ujemnym 
bilansem migracyjnym. Jednocześnie trzy wymienione największe ośrodki mają bardzo silne odpływowe 
więzi migracyjne z Warszawą, a Wrocław napływowe z Konurbacja Górnośląską. Międzywojewódzkie 
powiązania migracyjne wewnątrz regionu są bardzo słabe. Praktycznie brak jest migracji między Wrocła-
wiem a Poznaniem, Poznaniem a Szczecinem oraz Szczecinem i Wrocławiem. Charakterystyczna sytuacja 
w tym zakresie występuje w województwie lubuskim. Gorzów Wielkopolski pozostaje powiązany migra-
cyjnie z Szczecinem i Poznaniem a Zielona Góra z Wrocławiem i Poznaniem. Powiązania Zielonej Góry ze 
Szczecinem, a nawet z Gorzowem de facto nie istnieją. Obie stolice województwa lubuskiego wykazują 
przy tym, wspomniane wyżej bezpośrednie powiązania z Warszawą. Z wielokierunkowym odpływem mi-
gracyjnym mamy też do czynienia na Pomorzu Środkowym (region koszaliński), skąd migracje w podob-
nym stopniu nakierowane są na Szczecin, Gdańsk, Poznań i Warszawę. W przypadku Opola kierunkami 
migracyjnymi są Wrocław oraz Konurbacja Górnośląska. 

Ryc. 8 Powiązania migracyjne między ośrodkami powiatowymi (2005–2006)

Źródło: IGiPZ PAN, opracowanie P. Śleszyński w ramach projektu MNiSW Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami.

Także w przypadku powiązań organizacyjnych (rycina 9) i kapitałowych (rycina 10) poziom koncen-
tracji relacji wewnętrznych na tych skierowanych do stolicy jest bardzo znaczny. Dotyczy to praktycz-
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nie wszystkich badanych ośrodków wojewódzkich, dla których najważniejszym ośrodkiem decyzyjnym 
w sferze przedsiębiorstw jest Warszawa (wyjątek stanowi Opole, równie silnie związane z Wrocławiem). 
Relacje wzajemne między ośrodkami regionalnymi badanego obszaru są słabsze i mają miejsce głównie 
w trójkącie Wrocław – Poznań – Szczecin. Charakterystyczne jest ukierunkowanie powiązań Gorzowa 
Wielkopolskiego przede wszystkim na Warszawę, a Zielonej Góry na Warszawę i Wrocław. Słabe są tak-
że relacje badanych miast z innymi dużymi ośrodkami krajowymi, jak Kraków, Łódź i Gdańsk. Spośród 
pozostałych miast silniejsze relacje organizacyjne ujawniają się w przypadku Koszalina (ukierunkowane 
bardziej na Warszawą i Gdańsk niż na Szczecin), Leszna (ponownie w stronę stolicy) oraz dawne ośrodki 
wojewódzkie obecnego regionu dolnośląskiego (Legnice, Jelenia Górę i Wałbrzych), posiadających po-
wiązania z Wrocławiem oraz z Warszawą. Zlewnia migracyjna Poznania obejmuje, poza wielkopolskim, 
większość obszaru województwa lubuskiego oraz całą wschodnia część zachodniopomorskiego. Zlewnia 
Wrocławia obok dolnośląskiego ma swoim zasięgu prawie całe opolskie oraz południowe lubuskie, zaś 
zlewnia Szczecina praktycznie nie wykracza poza granice własnego regionu (Powiązania funkcjonalne… 
2011).

Ryc. 9 Kierunki powiązań organizacyjnych central i oddziałów I rzędu 2 tys. największych przedsiębiorstw  
w Polsce (2006 r.)1

Źródło: IGiPZ PAN, opracowanie P. Śleszyński w ramach projektu MNiSW Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami.

Jeszcze większe ukierunkowanie relacji na Warszawę występuje w przypadku powiązań właściciel-
skich (kapitałowych; rycina 10; więcej w publikacji (Powiązania funkcjonalne… 2011). Powiązania tego 
typu pomiędzy miastami regionu Polski Zachodniej praktycznie nie istnieją. Na kierunku pozastołecznym 
ujawnia się jedynie silne powiązanie Poznania z Konurbacją Górnośląską oraz Wrocławia z Lublinem. Co 

1 Opracowano na podstawie: a) Lista 2000 dziennika Rzeczpospolita za 2006 oraz bazy Hoppenstedt Bonnier; P. Śleszyński 
przeanalizował 11,7 tys. podporządkowanych jednostek I rzędu. Obejmują one oddziały, filie, punkty handlowe, ekspozy-
tury, delegatury, biura handlowe, ośrodki, zakłady, okręgi, przedstawicielstwa. Na mapie pokazano kierunki zidentyfikowa-
nych w ten sposób zależności. 
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ważne, nie istnieją również relacje między ośrodkami niższego szczebla a stolicami regionów. Jeśli miasta 
takie pozostają w ogóle w mocniejszych związkach właścicielskich to są one z reguły podporządkowane 
Warszawie. 

Ryc. 10 Kierunki powiązań właścicielskich (kapitałowych)

Źródło: IGiPZ PAN, opracowanie P. Śleszyński w ramach projektu MNiSW Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami.

O potencjalnych możliwościach intensyfikacji powiązań międzymetropolitalnych świadczy bardziej zde-
centralizowany układ relacji w sferze badawczo rozwojowej. Ich miernikiem może być współpraca 
między ośrodkami akademickimi i naukowymi w zakresie recenzowania prac doktorskich (rycina 11; 
więcej w publikacji (Powiązania funkcjonalne… 2011). Główne ośrodki krajowe tworzą w tym wypadku 
układ sieciowy (choć i tym razem centralna pozycja stolicy pozostaje widoczna). Na badanym obszarze 
na uwagę zasługują bardzo silne związki między Poznaniem i Wrocławiem, a w relacjach zewnętrznych 
(poza skierowanymi na Warszawę) między Wrocławiem a Krakowem i Konurbacją Górnośląską. Relacje 
mniejszych ośrodków akademickich (w tym Szczecina) są rozproszone. Placówki szczecińskie współpra-
cują z Poznaniem, Wrocławiem i Warszawą, zielonogórskie głownie z Poznaniem i Wrocławiem, a kosza-
lińskie z wieloma ośrodkami w całym kraju. Na uwagę zasługuje brak silniejszych powiązań pomiędzy 
Szczecinem a Trójmiastem (pomimo podobnego profilu niektórych jednostek akademickich). 
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Ryc. 11 Współpraca przy recenzowaniu rozpraw doktorskich

Źródło: IGiPZ PAN, opracowanie P. Siłka w ramach projektu MNiSW Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami.

3. DOSTĘPNOŚĆ POLSKI ZACHODNIEJ NA POZIOMIE EUROPEJSKIM 
Badania dostępności na poziomie europejskim wykonano na początku ubiegłej dekady w ramach projek-
tów IASON, a później ESPON 1.2.1 oraz ESPON 1.1.3. W projekcie ESPON 1.2.1. obejmowały one analizy 
dostępności czasowej, potencjałowej oraz dziennej, w dwóch pozostałych tylko potencjałowej. Uzyskane 
wówczas wyniki przedstawiały Polskę jako kraj peryferyjny w ramach rozszerzającej się Unii Europej-
skiej. Ponad połowa terytorium kraju znajdowała się poza izochroną 3 godzin dostępu do najbliższej au-
tostrady. Nieco lepsza sytuacja w Polsce Zachodniej wynikała wyłącznie z sąsiedztwa systemu autostrad 
niemieckich. Korzystniejszy obraz uzyskano analizując dostęp do sieci kolejowej. Badania nie uwzględ-
niały jednak elementów jakości sieci. Zdiagnozowane wówczas pogarszanie się poziomu dostępności 
potencjałowej ku wschodowi jest poniekąd zjawiskiem naturalnym (efekt oddalania się od jadra gospo-
darczego Unii Europejskiej, w którego obrębie znajdują się największe „masy” – najatrakcyjniejsze węzły 
systemu). Ważne jest, że spadek dostępności odbywa się stopniowo (jest funkcja odległości), czy też sko-
kowo na linii określonych barier. Skokowe zmiany dowodzą istnienia istotnych braków w infrastruktu-
rze drogowej i kolejowej przy jednoczesnej ograniczonej gęstości międzynarodowych portów lotniczych. 
W roku 2001 istnienie takich granic było bardzo widoczne na polskiej granicy zachodniej.

Aktualizacja opisanych badań dostępności potencjałowej miała miejsce w roku 2006, co teoretycznie 
dawało szanse na ocenę efektywności pierwszych lat członkostwa nowych krajów w Unii Europejskiej. 
Zdiagnozowano bardzo pozytywne przemiany na terenie Europy Środkowej, w tym Polski Zachodniej 
(rycina 12). Dotyczyły one głównie dostępności w transporcie drogowym. Był to w dużej mierze efekt in-
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westycji w Niemczech wschodnich oraz w Czechach. Znaczenie miały także postępy w budowie autostrad 
A2 i A4.

Ryc. 12 Zmiany dostępności potencjałowej drogowej (lewa mapa) i kolejowej (prawa mapa) w latach 2001–2006

Źródło: ESPON, Update of Selected Potential Accessibility Maps (2006–2007), 2007, Spiekermann&Wegener Urban and Regional 
Research (S&W), RRG Spatial Planning and Geoinformation.

Ponowna analiza poziomu dostępności potencjałowej dla roku 2006 nie wykazała jednak znaczącego 
osłabienia efektu skokowej zmiany na polskiej granicy zachodniej. Regiony położone w podobnym (lub 
nawet większym) dystansie przestrzennym od jądra gospodarczego Unii Europejskiej (tzw. Pentagonu) 
charakteryzowały się wyższymi wskaźnikami międzygałęziowej dostępności potencjałowej. Zarówno 
w przypadku transportu drogowego, jak i kolejowego ukształtował się natomiast pas przejściowy złożony 
z polskich jednostek NTS3 o wyższych niż reszta kraju wskaźnikach dostępności (rycina 13). Przebiega 
on wzdłuż granicy zachodniej (głównie efekt inwestycji w kraju sąsiada) oraz południowej (efekt budowy 
autostrady A4, rozwoju lotnisk w Pyrzowicach, Krakowie i Wrocławiu oraz inwestycji czeskich). W trans-
porcie drogowym w tej samej wyższej kategorii jednostek znalazł się także Poznański Obszar Metropo-
litalny. Jest też charakterystyczne, że region Pomorza Środkowego pozostał w grupie jednostek o bardzo 
słabej dostępności (zwłaszcza drogowej), upodobniając się tym samym do regionu Polski Wschodniej. 

Wyniki opisanych badań potwierdzono w badaniach prowadzonych specjalnie na potrzeby V Raportu 
Kohezyjnego Unii Europejskiej. Przedstawiono tam potencjalne możliwości poprawy dostępności w przy-
padku podniesienia parametrów wszystkich dróg głównych (łączących ośrodki NUTS3) do poziomu dróg 
szybkiego ruchu, oraz wszystkich kolei do poziomu kolei wielkich prędkości (rycina 14). Są to oczywiście 
rozważania teoretyczne. Ukazują one jednak potencjał jaki znajduje się w działalności inwestycyjnej. Do-
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wodzą, że priorytety w zakresie planowania infrastruktury muszą nadal pozostawać odmienne w krajach 
Europy Zachodniej oraz w nowych państwach członkowskich. W pierwszym wypadku, gdzie już obecnie 
występuje wysokie nasycenie infrastrukturą, efekty masowych inwestycji są stosunkowo małe (dla więk-
szości obszaru Niemiec – poniżej 15% poprawy dostępności). Sytuacja Europy Środkowej jest zasadni-
czo odmienna. Efektywność ewentualnych inwestycji jest tam ogromna (najczęściej przekracza ona 60% 
poprawy poziomu dostępności w wielu regionach nawet 100%). Wyniki te stanowią mocny argument 
na rzecz kontynuowania procesu inwestycyjnego, rozumianego jako tradycyjne narzędzie polityki regio-
nalnej. Nie oznacza to negowania wyników niektórych badań prowadzonych w Europie Zachodniej do-
wodzących, że dalszy rozwój sieci, zwłaszcza drogowej, jest niekorzystny dla środowiska i nieefektywny 
ekonomicznie. Jest to jednak argument za wspomnianą koniecznością utrzymania innego paradygmatu 
inwestycyjnego w Europie Środkowej.

Ryc. 13 Dostępność potencjałowa drogowa (z lewej) oraz kolejowa (z prawej) w krajach UE27 w 2006 roku.

Źródło: ESPON, Update of Selected Potential Accessibility Maps (2006–2007), 2007, Spiekermann&Wegener Urban and Regional 
Research (S&W), RRG Spatial Planning and Geoinformation.

W Polsce Zachodniej masowe inwestycje drogowe najbardziej efektywne byłyby dla podregionów 
wielkopolskich (bez regionu poznańskiego), okolic Wrocławia i Pomorza Środkowego (ponad 100%), 
a w  drugiej kolejności także regiony: lubuski i wschodnia Opolszczyzna (ponad 75%). Na takich działa-
niach relatywnie mniej zyskać mogą obszary podsudeckie, a najmniej region Szczecina (tylko ok. 30%). 
W transporcie kolejowym potencjalnymi beneficjentami szerokiego procesu inwestycyjnego jest przede 
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wszystkim województwo dolnośląskie i lubuskie (ponad dwukrotna poprawa poziomu europejskiej do-
stępności potencjałowej).

Ryc. 14 Potencjalny wzrost poziomu dostępności w Europie w transporcie drogowym (mapa lewa)  
i kolejowym (mapa prawa)

Źródło: V Raport Kohezyjny Komisji Europejskiej, 2010.

Analiza dostępności wyników kolejnych badań dostępności potencjałowej na poziomie europejskim po-
twierdza duża część rekomendacji inwestycyjnych formułowanych dla Polski Zachodniej w oparciu o ba-
dania powiązań międzynarodowych. Dotyczy to m.in.:

• Konieczności poprawy dostępności drogowej obszaru Pomorza Środkowego;
• Wysokiego priorytetu dla inwestycji poprawiających dostępność drogowa i kolejową Wrocławia;
• Potrzebę lepszego powiązania sieci drogowych i kolejowych z systemami czeskimi, co spowoduje jesz-

cze większe wykorzystanie czeskich inwestycji dla poprawy dostępności polskich regionów w skali eu-
ropejskiej.
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4. DOSTĘPNOŚĆ POLSKI ZACHODNIEJ W RELACJI DO POZOSTAŁYCH  
 REGIONÓW KRAJU ORAZ SPÓJNOŚĆ WEWNĘTRZNA REGIONU
Wskaźniki dostępności tak potencjałowej, jak i czasowej oraz regionalnej, analizowane na poziomie 
krajowym pozwalają na określenie potrzeb inwestycyjnych w relacji do pozostałych polskich regionów 
i ośrodków. Jednocześnie dają one możliwość oceny spójności wewnętrznej badanego makroregionu 
Polski Zachodniej. Identyfikacja obszarów o niskiej dostępności pozwala na ustalanie tych priorytetów 
transportowych, dla których podstawą nie jest już istniejący popyt tylko raczej cele polityki regionalnej 
(w tym pobudzanie popytu). 

Ogólna dostępność na poziomie regionów oraz powiatów może być oceniana przy użyciu Wskaźnika Mię-
dzygałęziowej Dostępności Transportowej (WMDT). Jego konstrukcję (Komornicki i in., 2010) oparto na 
relacjach pomiędzy zbiorem 286 powiatów (lub grup powiatów – obszary metropolitalne, powiaty grodz-
kie scalone z ziemskimi). W konstrukcji wskaźnika poszczególnym gałęziom transportu nadano wagi pro-
porcjonalne do ich udziału w pracy przewozowej (po rozszacowaniu do poziomu regionalnego). Atrakcyj-
ność celów (powiatów lub grup powiatów) określono na podstawie zbioru cech oddzielnie dla transportu 
pasażerskiego i towarowego. Przyjęto, że znaczenie obu tych podstawowych rodzajów transportu jest 
jednakowe (waga 50%). Przy określaniu czasów przejazdu w transporcie drogowym wykorzystano mo-
del ruchu opracowany w IGiPZ PAN uwzględniający prędkość bazową kodeksową redukowaną w oparciu 
o: a) gęstość zaludnienia, b) ukształtowanie terenu, c) zabudowę.

 Rozkład wartości wskaźnika MDT na poziomie powiatowym, w skali kraju przedstawiono na rycinie 
15. Jest on po części zdeterminowany rozmieszczeniem potencjału demograficznego i ekonomicznego, 
który skoncentrowany jest w Polsce Centralnej i Południowej. Zmiany poziomu dostępności w miarę od-
dalania się od biegunów społeczno-gospodarczych nie jest jednak równomierny. Podobnie jak w przypad-
ku Europy ujawniają się linie nieciągłości, które można interpretować jako braki w infrastrukturze trans-
portowej. Jedna z takich linii ujawnia się wzdłuż granicy województw wielkopolskiego i dolnośląskiego. 
Słabsza dostępność (niższy poziom WMDT) w strefie aglomeracji (w tym poznańskiej oraz wrocławskiej) 
jest po części efektem czynników technicznych (w modelu celowo nie uwzględniano potencjału własnego 
jednostek). Jednocześnie stanowi ona jednak także odzwierciedlenie rzeczywistości, gdyż z uwagi na wy-
soką gęstość zaludnienia oraz zabudowy, przy braku dróg bezkolizyjnych, w transporcie samochodowym 
największe spowolnienia ruchu występują w aglomeracjach i na trasach wlotowych. 

W układzie powiatowym do najlepiej dostępnych w skali kraju powiatów badanego regionu należą jed-
nostki znajdujące się w województwach wielkopolskim i opolskim. W pierwszym przypadku dotyczy to 
w pierwszej kolejności zachodniej części regionu oraz zewnętrznego otoczenia aglomeracji poznańskiej, 
w drugim obejmuje prawie całe województwo za wyjątkiem powiatów pogranicza czeskiego. Powiaty 
regionów dolnośląskiego i lubuskiego są ogólnie słabiej dostępne, przy czym w obu obserwujemy zmniej-
szanie się wartości wskaźnika WMDT ku zachodowi (w dolnośląskim także ku południowi – słabo dostęp-
ne powiaty sudeckie). Podobnie niższe wielkości WMDT notowane są również w północnej Wielkopolsce. 
Relatywnie najgorsza sytuacja odnotowywana jest w powiatach zachodniopomorskich, w tym zwłaszcza 
w pasie nadmorskim oraz w rejonie Szczecina. Sytuacja ta uległa z pewnością pewnej poprawie po od-
daniu fragmentów trasy S3 między Gorzowem Wielkopolskim a Szczecinem (nie uwzględniona jeszcze 
w cytowanej analizie).
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Ryc. 15 Zróżnicowanie przestrzenne wartości wskaźnika MDT w roku 2010

Źródło: Komornicki i in. 2010.

Wskaźnik WMDT obliczony dla województw zdecydowanie najwyższe wartości przyjmował (tabela 1) 
w województwie opolskim (obok łódzkiego najlepiej dostępnym w skali kraju) oraz w wielkopolskim. 
Wielkości notowane w dolnośląskim były nieznacznie niższe od średnich krajowych. Wyraźnie gorszą do-
stępność potencjałową odnotowano w lubuskim, a najgorszą (obok podlaskiego najniższa wartość wskaź-
nika w skali kraju) w zachodniopomorskim. W dolnośląskim, lubuskim i opolskim różnice w dostępności 
w transporcie towarowym i pasażerskim były bardzo niewielkie. W Wielkopolskim zauważalnie lepszą 
sytuację odnotowano w transporcie towarowym, a w zachodniopomorskim przeciwnie w pasażerskim. 
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Tabela 1. Średnia dostępność powiatowego węzła transportowego w województwie2

Województwo ruch pasażerski ruch towarowy średnio
Dolnośląskie 0,3287 0,3283 0,3285
Kujawsko-Pomorskie 0,3362 0,3465 0,3413
Lubelskie 0,2759 0,2704 0,2732
Lubuskie 0,3017 0,3078 0,3047
Łódzkie 0,4023 0,4259 0,4141
Małopolskie 0,3809 0,3911 0,3860
Mazowieckie 0,3430 0,3656 0,3543
Opolskie 0,3903 0,4015 0,3959
Podkarpackie 0,2738 0,2709 0,2724
Podlaskie 0,2484 0,2412 0,2448
Pomorskie 0,2842 0,2833 0,2837
Śląskie 0,4070 0,4618 0,4344
Świętokrzyskie 0,3543 0,3689 0,3616
Warmińsko-Mazurskie 0,2605 0,2549 0,2577
Wielkopolskie 0,3558 0,3755 0,3656
Zachodniopomorskie 0,2423 0,2251 0,2337

Źródło: Ocena wpływu inwestycji..., 2010.

Cenne wydaje się również zidentyfikowanie tych regionów, dla których dostępność w skali europejskiej 
okazała się relatywnie wysoka, zaś dostępność krajowa przeciwnie – wyraźnie słaba. Dotyczy to w pierw-
szej kolejności województwa dolnośląskiego oraz zachodniej części zachodniopomorskiego (ze Szczeci-
nem). Są to obszary dla których istnieje zagrożenie formułowaniem mylnych rekomendacji na poziomie 
europejskim (mogą zostać uznane, za wystarczająco dostępne).

Inną miarą dostępności badanego obszaru w relacjach do reszty kraju może być dostępność czasowa 
do stolicy (odpowiedź na opisane wcześniej uwarunkowania popytowe ze strony relacji wewnętrznych, 
a także wyznacznik spójności funkcjonalnej kraju). Odchylenia od układu koncentrycznego izochron 
otaczających Warszawę obrazują zróżnicowania w wyposażeniu infrastrukturalnym. W transporcie 
drogowym (rycina 16) na kierunku zachodnim, głównym odchyleniem od układu koncentrycznego jest 
relatywnie dobra dostępność czasowa z Poznania spowodowana zaawansowaniem budowy autostrady 
A2. Mniejsze pozytywne odchylenia występują na kierunku Torunia/Bydgoszczy oraz Częstochowy (frag-
menty tras ruch przyśpieszonego na drogach S7 i S8). Jednocześnie spektakularne odchylenie negatywne 
występuje na kierunku Wrocławia oraz w północnej Wielkopolsce. 

2 Względem wszystkich badanych węzłów powiatowych w Polsce
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Ryc. 16 Dostępność drogowa do Warszawy (2010)

Źródło: Komornicki i in. 2008.

O wiele większe deformacje układu koncentrycznego występują w transporcie kolejowym (rycina 17). 
Strefy lepszej dostępności do stolicy z obszaru Polski zachodniej są tam wyznaczane układem dwóch 
nowocześniejszych linii kolejowych (częściowo położonych poza interesującym nas obszarem): Central-
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nej magistrali Kolejowej oraz szlaku Warszawa – Poznań – Berlin. W pierwszym przypadku zakres pozy-
tywnego oddziaływania na terenie analizowanych województw ogranicza się praktycznie wyłącznie do 
wschodniej części regionu opolskiego. Większą role odgrywa linia berlińska, której oddziaływanie obej-
muje całe województwo wielkopolskie oraz centralną część lubuskiego. Dwie duże strefy słabej dostęp-
ności do Warszawy mają w sensie przestrzennym układ podobny jak w transporcie drogowym. Zakres 
różnic w czasach przejazdu jest jednak w przypadku kolei większy, co sprawia, że obszary Dolnego Śląska 
oraz Zachodniego Pomorza stają się praktycznie niedostępne ze stolicy w transporcie kolejowym (za wy-
jątkiem samej relacji Warszawa – Szczecin).

Ryc. 17 Dostępność kolejowa (stan infrastruktury) do Warszawy (2010)

Źródło: Komornicki i in. 2008.
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Dostępność do sieci ośrodków wojewódzkich pozwala na identyfikację tzw. peryferii wewnętrznych – ob-
szarów najbardziej oddalonych transportowo od centrów regionalnych, a tym samym nie tylko o instytu-
cji administracyjnych, ale również od wielu usług pożytku publicznego (wyższego szczebla, jak np. spe-
cjalistyczna pomoc medyczna, szkolnictwo wyższe, placówki kultury). Dostępność drogową do sieci 18 
polskich miast wojewódzkich pokazano na rycinie 18 (dostępność drogowa) i 19 (dostępność kolejowa). 
Na badanym obszarze Polski Zachodniej pozwala ona na identyfikację następujących wewnętrznych ob-
szarów peryferyjnych, których dostępność przestrzenna powinna zostać poprawiona na drodze rozwoju 
infrastruktury (w tym miejscu warto nadmienić, że z reguły jest to rozwiązanie tańsze od ewentualnego 
powoływania nowych jednostek administracyjnych): a) Sudety z Kotlina Kłodzką; b) środkowe pogra-
nicze niemieckie, c) Pomorze Środkowe, d) styk województw wielkopolskiego, zachodniopomorskiego 
i pomorskiego, e) rejon Kalisza.

Ryc. 18 Dostępność drogowa do ośrodków wojewódzkich (2010)

Źródło: Komornicki i in. 2008.
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Ryc. 19 Dostępność kolejowa (stan infrastruktury) do ośrodków wojewódzkich (2010)

Źródło: Komornicki i in. 2008.

Istotnych informacji dotyczących tworzenia się układów sieciowych pomiędzy największymi ośrodkami 
krajowymi dostarcza badanie czasów przejazdu między nimi, a na tej podstawie analiza tzw. dostępno-
ści dziennej. W tabeli 2 przedstawiono czasy przejazdu pomiędzy wszystkimi ośrodkami wojewódzkimi 
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w kraju. Uznano, że czas przejazdu pozwalający na integrację rynków pracy wynosi 60 minut. Przyjęto 
także, że wielkością brzegową dla przejazdu samochodem osobowym, pozwalającą na wygodną podróż 
jednodniową, jest czas równy 3 godziny (180 minut) w jednym kierunku. Jednocześnie jako całkowicie 
wykluczający istnienie mobilności w trybie dziennym uznano czas przekraczający 6 godzin w jednym 
kierunku. Rozkład czasów przejazdu pozostaje w Polsce zdeterminowany odległością geograficzną. Sytu-
acja taka jest charakterystyczna dla jednorodnego jakościowo stanu, w miarę równomiernie rozłożonej 
infrastruktury liniowej. Niestety w warunkach Polski jest to jednorodność jakościowego niedorozwoju. 
Jedynym wyjątkiem (w skali kraju), gdzie mimo większego dystansu czas przejazdu był zadowalający 
okazała się relacja Kraków – Wrocław. Spośród interesujących nas dużych miast Polski Zachodniej szanse 
na ewentualną integrację rynków pracy odnotowano w relacjach Opola z Wrocławiem oraz Opola z Ka-
towicami. Relacje pozwalające na swobodną mobilność dzienną wewnątrz Polski zachodniej występują 
pomiędzy Wrocławiem a Poznaniem, Zieloną Góra i Opolem, a ponadto między Poznaniem a Zieloną Górą 
oraz Zieloną Góra a Opolem, a także Szczecinem a Zieloną Górą. Po uruchomieniu odcinka trasy S3 (Szcze-
cin – Gorzów Wielkopolski) w limicie 180 minut znalazła się także z pewnością relacja Poznań – Szczecin. 

Tabela 2. Czas przejazdu samochodem osobowym pomiędzy ośrodkami wojewódzkimi w min.
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Opole 0 211 326 69 167 389 284 389 68 196 111 342 171 379 247 250
Poznań 211 0 184 142 93 337 125 231 246 248 289 308 119 280 382 202
Szczecin 326 184 0 285 174 511 212 272 361 422 404 482 293 372 540 376
Wrocław 69 142 285 0 125 412 237 343 103 231 147 374 190 373 282 273
Zielona Góra 167 93 174 125 0 420 207 313 201 329 245 391 201 362 380 284

Źródło: opracowanie w oparciu o model prędkości ruchu IGiPZ PAN.

O ile w transporcie samochodowym indywidualnym możliwości infrastruktury można utożsamiać z moż-
liwościami pokonywania przestrzeni, o tyle w przypadku kolei oprócz stanu sieci konieczna jest analiza 
rozkładów jazdy. W tabeli 3 zestawiono czasy przejazdów zgodnie z rozkładem jazdy PKP z października 
2010 r. (w województwie lubuskim w badaniu analizowano podróże do i z Gorzowa Wielkopolskiego, 
a nie Zielonej Góry). Na badanym obszarze limit 3 godzin osiągany jest tylko w większości relacji za wy-
jątkiem połączeń Szczecina oraz Gorzowa Wielkopolskiego z Wrocławiem i Opolem oraz Poznania z Opo-
lem. W relacjach zewnętrznych względnie niskie czasy przejazdu występują między Poznaniem a Łodzią, 
Bydgoszczą i Warszawą. Tym samym najlepiej skomunikowanym węzłem kolejowym makroregionu jest 
bez wątpienia Poznań. W oparciu o sieć kolejową potencjalnie możliwa jest integracja rynku pracy Opola 
z Wrocławiem, ale tym razem już nie z Katowicami. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują, że sieć 
kolejowa pomimo swego rozbudowanego układu przestrzennego oraz nie najgorszych parametrów ofi-
cjalnych nie jest w stanie efektywnie połączyć ośrodków wojewódzkich Polski Zachodniej, ani między 
sobą, ani z resztą kraju. Składają się na to ograniczenia infrastrukturalne (np. przebieg przez tereny zabu-
dowane, niestrzeżone przejazdy, promienie skrętu) oraz niewydolność organizacyjna spółek kolejowych. 
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Tabela 3. Czas przejazdu koleją między ośrodkami wojewódzkimi (wg rozkładu jazdy)
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Opole 0 209 360 52 325 442 345 553 96 271 201 412 232 479 343 249
Poznań 218 0 133 136 113 331 121 317 315 397 317 320 178 259 598 156
Szczecin 510 131 0 308 197 482 251 289 535 510 530 467 338 428 636 302
Wrocław 48 138 301 0 290 496 288 487 146 285 254 475 244 418 432 299
Gorzów Wlkp. 336 122 157 275 0 504 208 415 440 589 497 489 357 435 667 311

Źródło: www.pkp.pl.

Miernikiem pozwalającym na ocenę infrastruktury transportowej jednocześnie pod względem układu, 
jak i jakości sieci jest średnia prędkość przejazdu między ośrodkami odnoszona do odległości geograficz-
nej (w linii prostej). Na interesującym nas obszarze przeważają relacje o faktycznej prędkości pokonywa-
nia przestrzeni poniżej 60 km/h. W skrajnych przypadkach prędkość ta spada do poziomu około 45km/h, 
a nawet do około 30 km/h (Szczecin – Gorzów Wielkopolski). Z drugiej strony w skali całego kraju zaled-
wie w sześciu relacjach prędkość efektywna liczona na podstawie rozkładów jazdy przekraczała wartość 
brzegową 80 km/h. Były to m.in. interesujące nas relacje Warszawy ze Poznaniem i Szczecinem, a ponad-
to relacja Poznań – Szczecin oraz Wrocław – Opole (105 km/h). W skali kraju średnia prędkość w relacji 
do wszystkich ośrodków wojewódzkich była jesienią 2010 r. najniższa w Gdańsku (52 km/h) i Wrocławiu 
(53 km/h).

Tabela 4. Średnia szybkość przejazdu koleją między ośrodkami wojewódzkimi (wg rozkładu jazdy)
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Opole  59 64 97 55 61 48 45 57 42 48 48 43 49 52 67
Poznań 57  86 63 64 78 55 47 54 47 64 77 64 65 44 108
Szczecin 45 87  59 27 71 55 59 52 59 60 76 67 54 60 89
Wrocław 105 62 60  45 58 49 46 72 54 58 49 46 54 52 61

Gorzów Wlkp. 53 59 33 47  64 56 42 52 43 54 65 52 51 50 77

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych www.pkp.pl

W układzie metropolitalnym międzynarodowym, czasy niższe lub zbliżone do założonej wartości brze-
gowej 180 minut zanotowano w relacjach Szczecina z Berlinem (102 minuty), Poznania z Berlinem oraz 
Wrocławia z Dreznem. Czasy nie przekraczające 6 godzin występują ponadto w podróżach kolejowych do 
Berlina z Wrocławia, do Drezna z Poznania i Szczecina, oraz do Pragi z Wrocławia.

Czas przejazdu zgodny z obowiązującym rozkładem nie jest wystarczającą miarą dla określenia dostęp-
ności dziennej (jednodniowej powrotnej) w transporcie kolejowym. W tym wypadku obok samego czasu 
istotne są także godziny odjazdów pociągów. Problem ten analizowano w ramach projektu Powiązania 
funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami (Powiązania funkcjonalne… 2011). Na badanym obszarze 
analizowano połączenia z Wrocławia, Poznania i Szczecina. W badaniach tych uznano, że dwie metropolie 
są dostępne w systemie dziennym, jeżeli można pomiędzy nimi podróżować bez noclegu i spędzić w miej-
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scu przeznaczenia minimum pełne 8 godzin. Jednocześnie założono, że pociąg poranny nie może odjeż-
dżać wcześniej niż o 5.00, a wieczorny wracać do stacji początkowej nie później niż o północy. Liczba 
relacji zapewniających dwukierunkową dostępność dzienną okazała się niewielka. Łącznie w skali kraju 
zanotowano ich 10 (w tym jedna międzynarodowa). Dla badanego obszaru były to relacje Poznań – War-
szawa, Poznań – Wrocław, Wrocław – Katowice, Poznań – Łódź i Szczecin – Berlin. Dostępność jedno-
stronna charakteryzowała dodatkowo relacje Wrocławia z Warszawą (możliwość powrotu tylko dla osób 
zaczynających podróż we Wrocławiu) i Wrocławia z Łodzią (j.w.; Powiązania funkcjonalne…2011). 

5. AKTUALNE TENDENCJE I KIERUNKI ROZWOJU  
 SIECI TRANSPORTOWEJ
W wymiarze kontynentalnym formalnie o kierunkach rozwoju świadczy lista priorytetów transporto-
wych UE. W rzeczywistości duże inwestycje realizowane są w ramach środków pochodzących z Fundu-
szu Spójności i częściowo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W Polsce dystrybuowane były 
one kolejno poprzez program ISPA (przed akcesją), Fundusz Spójności i Sektorowy Program Operacyjny 
Transport (SPOT; okres programowania 2004–2006) oraz Program Operacyjny Infrastruktura i Środowi-
sko (okres 2007–2013). Tym samym ostateczne decyzje odnośnie priorytetyzacji i etapowania inwestycji 
podejmowane są na szczeblu krajowym (np. poprzez zmiany w rankingu projektów kluczowych PO IiŚ).

Polska Zachodnia przecięta jest dwoma równoleżnikowymi korytarzami transportowymi (II i III). Ponad-
to na jej terenie znajduje się odgałęzienie korytarza VI (łącznik z Bydgoszczy do Poznania). Polska zabie-
gała o włączenie do wykazu podstawowych korytarzy paneuropejskich szlaków południkowych od Szcze-
cina do granicy z Czechami, ale starania te nigdy nie zakończyły się sukcesem. Poza trasami drogowymi 
i kolejowymi w obrębie korytarzy do sieci TEN-T (sieć uzupełniająca) na badanym terenie należą trasy 
drogowe: a) Świnoujście – Szczecin – Zielona Góra – Granica czeska (Lubawka), b) Warszawa – Wrocław 
– Jakuszyce, oraz kolejowe: c) Świnoujście – Szczecin – Zielona Góra – Wrocław i d) Szczecin – Poznań 
– Wrocław – Międzylesie. Ponadto w sieci znajdują się Odrzańska Droga Wodna (od ujścia Nysy Łużyc-
kiej), porty morskie w Szczecinie i Świnoujściu oraz porty Lotnicze w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu. 
Żadne szlaki lądowe Polski Zachodniej nie znalazły się na liście priorytetów Unii Europejskiej. Jednym 
z priorytetów, mogących mieć znaczenie dla makroregionu, są jedynie „bałtyckie autostrady morskie”. 
Brak transportowych priorytetów europejskich jest jednym z powodów intensyfikacji prac nad rozwojem 
tzw. Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC), łączącego (w pierwotnym zamyśle) ze-
spół, portowy Szczecin – Świnoujście przez Zieloną Górę i Legnicę z Czechami, Słowacja oraz wybrzeżem 
Adriatyku. Jest on wspierany przez władze samorządowe Polski, Czech, Słowacji oraz szwedzkiej Skanii3. 
Korytarz jest postrzegany jako alternatywa dla, bardzo obciążonego, szlaku południkowego przez mosty 
duńskie, Niemcy i przełęcz Brenner. Z czasem inicjatywa Korytarza została rozszerzona i obecnie jest on 
rozumiany jako wiązka drogowych i kolejowych tras południkowych obejmująca także połączenia przez 
Poznań i Wrocław. Jest to zmiana bardzo korzystna z punktu widzenia celów rozwojowych Polski Za-
chodniej, gdyż włącza do inicjatywy największe metropolie regionu. Tym samym zaczyna spełniać funk-
cje integracyjne dla badanego obszaru oraz w jego relacjach zewnętrznych. Wcześniejsze zawężanie idei 
Korytarza do obecnie budowanej drogi S3 służyło głównie celom tranzytowym i jako takie mogło budzić 
zasadnicze wątpliwości.

Ponadto, w obecnej chwili Polska zabiega w Komisji Europejskiej o poszerzenie sieci TEN-T na obszarze 
kraju. Wśród propozycji zmian dotyczących Polski zachodniej wymienić należy: drogę S5 (odcinek Po-

3 Ranga współpracy w ramach CETC została podniesiona na szczebel rządowy w związku z podpisaną w dniu 28 czerwca 
2010 r. przez Ministrów Transportu 6 krajów tworzących CETC (Polska, Czechy, Słowacja, Szwecja, Chorwacja, Węgry) De-
klaracją Szczecińską.
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znań – Wrocław, dotychczas poza TEN-T). drogę S6 (Gdańsk – Szczecin), drogę S10 (Bydgoszcz – Szcze-
cin), drogę S11 (Kołobrzeg-Koszalin-Poznań-Pyrzowice, linię kolejowa dużych prędkości „Y” (Warsza-
wa-Wrocław/Poznań) oraz linię kolejową Poznań-Toruń. Postulowane jest także przedłużenie szlaku 
wodnego Odry do Brzegu Dolnego, wpisanie do sieci portu morskiego Police oraz dodanie autostrady 
morskiej Świnoujście-Ystad. Jako zdecydowanie błędne uznać należy w tym miejscu proponowanie przez 
Polskę wykreślenia z sieci TEN-T odcinka drogowego Wrocław-Lubawka (przedłużenie autostrady A8).

Po roku 2004 nastąpiło przyśpieszenie rozwoju sieci transportowych w Polsce. Nastąpiło ono po ponad 
20-letnium okresie zastoju inwestycyjnego związanego najpierw z kryzysem ekonomicznym lat 80-tych, 
a potem z transformacją społeczno-ustrojową. Czynnikiem decydującym o przyśpieszeniu było członko-
stwo w Unii Europejskiej, które pozwoliło na dostęp do funduszy strukturalnych oraz wymusiło prowa-
dzenie bardziej spójnej i zintegrowanej polityki rozwojowej (w tym planowanie wieloletnie). Minimalna 
skala nowych inwestycji w latach transformacji przedakcesyjnej, a także znaczna dekapitalizacja sieci 
spowodowały, że w pierwszych latach członkostwa wybór inwestycji do realizacji zawsze wydawał się 
słuszny, a efekty pozostawały ograniczone. Potwierdziły to m.in. wyniki ewaluacji inwestycji transpor-
towych współfinansowanych przez Unię Europejska w okresie programowania 2004-2006 (Ocena wpły-
wu.., 2010)

Aktualny rozwój sieci transportowych o znaczeniu ponadregionalnym odbywa się w Polsce w oparciu 
o następujące dokumenty podstawowe:

• Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju z roku 2001. Koncepcja nie formułuje 
priorytetów inwestycyjnych. Określa jedynie role poszczególnych powiązań, zachowując tranzytowo-
-zwornikowy paradygmat postrzegania polskiej przestrzeni w Europie. Oznacza to nadanie najwyższej 
rangi rozłożonym szachownicowo szlakom tranzytowym, przy jednoczesnym abstrahowaniu od aktu-
alnych i przewidywalnych uwarunkowań geopolitycznych.

• Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych z dnia 15 maja 2004. 
Zgodnie z jego treścią na terenie Polski zachodniej oprócz autostrad A2, A4 oraz A18 i A8 (obwodnica 
Wrocławia) zrealizowane zostaną drogi ekspresowe S3, S5, S6, S8, S10 i S11. Rozporządzenie nie wpro-
wadza etapowania i nie określa hierarchii celów inwestycyjnych. 

• Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do roku 2030, opracowany w roku 2008. Dokument 
zakłada, że na interesującym nas obszarze, do roku 2030 powstanie nowa linia dużych prędkości ”Y”, 
łącząca Warszawę i Łódź przez Kalisz z Poznaniem i Wrocławiem. Brak jest jednoznacznych zapisów 
odnośnie kontynuowania tej inwestycji w kierunku granic niemieckiej i czeskiej. Ponadto Master Plan 
przewiduje, że do prędkości technicznej 160-200 km/h zmodernizowane zostaną linie: Poznań-Szcze-
cin, Poznań-Wrocław, Poznań-Bydgoszcz (przez Inowrocław) oraz Wrocław-Opole-Katowice. Prędkość 
140-160 ma być osiągnięta na trasach Poznań-Kutno, Wrocław-Zgorzelec i Szczecin-Gdańsk (w tym 
dobudowanie nowego toru na większości trasy). 

W opracowaniu znajduje się nowa Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, która (w wer-
sji eksperckiej z roku 2008, a także w projekcie dokumentu rządowego z wiosny 2011) rozszerza doce-
lowa listę inwestycji w transporcie drogowym i kolejowym, a ponadto wprowadza zasadę etapowania 
i ustala hierarchię priorytetów inwestycyjnych. Jednym z podstawowych problemów przestrzennych 
jaki zdefiniowano w wersji eksperckiej dokumentu (Korcelli i in. 2010) jest niewystarczająca dostęp-
ność miast i regionów na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym. Towarzyszy mu cel strategicz-
ny przyszłej polityki przestrzennej jakim jest poprawa dostępności w różnych skalach przestrzennych 
przy jednoczesnym wsparciu dla rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu. Podporządkowano 
mu m.in. następujące cele operacyjne: a) zmniejszenie zewnętrznych kosztów transportu w tym kosztów 
środowiskowych, b) poprawa dostępności wewnątrz obszarów funkcjonalnych z preferencją dla rozwo-
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ju transportu publicznego, c) stworzenie zintegrowanego multimodalnego systemu transportowego. Na 
badanym obszarze ekspercki projekt KPZK zakłada rozpoczęcie budowy kolei dużych prędkości, których 
system docelowo byłby rozleglejszy niż linia „Y”. Zakłada się tam m.in. przedłużenie linii wielkich pręd-
kości z Poznania do Berlina (przez Zieloną Górę) i z Wrocławia do Pragi (przez Wałbrzych). W odnie-
sieniu do modernizacji szlaków istniejących dokument, w ogólnym zarysie, nawiązuje do Master Planu. 
Proponowana jest jednak dodatkowo modernizacja tras Bydgoszcz – Gdańsk oraz Wrocław – Międzyle-
sie – Brno. W sferze inwestycji drogowych Koncepcja najwyższa rangę nadaje szlakom łączącym główne 
aglomeracje. Proponuje aby docelowy status autostrady posiadały dodatkowo (poza obecnie istniejącymi 
lub budowanymi) następujące szlaki drogowe (numeracja zgodna z Rozporządzeniem z 2004 r. oraz z nu-
meracja dróg krajowych): Poznań – Gorzów Wielkopolski (nowy łącznik) – Szczecin (północna część S3), 
Bydgoszcz – Poznań – Wrocław – Lubawka (nowym szlakiem przez Wałbrzych; S5), Wrocław – Piotrków 
Trybunalski (S8), wschodnia obwodnica Wrocławia. W dokumencie przewidziano także budowę nie wy-
mienianych wcześniej dróg ekspresowych: Wrocław – Międzylesie – Brno, Bolków – Jelenia Góra, Opo-
le – Częstochowa. Koncepcja dopuszcza uruchomienie portów lotniczych na Pomorzu środkowym oraz 
ewentualnie w Jeleniej Górze, a także potencjalnie terminalu promowego w Kołobrzegu (szczegóły patrz 
Korcelli i in. 2010).

W podobnym, do zapisów nowej KPZK, kierunku zmierza stanowisko Polsko-Niemieckiego Komitetu do 
Spraw Gospodarki Przestrzennej. Określające rozwój ponadregionalnej infrastruktury transportowej 
w obszarze partnerstwa Odry. Zakłada ono m.in. budowę odcinka autostrady A8 Wrocław-Lubawka oraz 
drogi ekspresowej S5 Wrocław – Międzylesie. 

W rzeczywistości o konkretnych inwestycjach decydują jednak obecnie możliwości finansowe oraz in-
stytucjonalne. Najważniejsze zadania priorytetowe znalazły się na, sukcesywnie modyfikowanej, liście 
projektów kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (finansowanego z Europej-
skiego Programu Rozwoju Regionalnego oraz z Funduszu Spójności w perspektywie programowania 
2007-2013/15). Znalazły się tam autostrady A4 i A18, Autostradowa Obwodnica Wrocławia (budowę 
autostrady A2 przewidziano w systemie koncesyjnym) oraz drogi ekspresowe S3 (południowa część na 
liście rezerwowej), S5 i S8. Pomimo umieszczenia na listach część inwestycji nie była podejmowana (m.in. 
na skutek nie wystarczającego ich przygotowania w latach poprzednich – przykład problemy z uzyskanie 
decyzji środowiskowych na szlaku Poznań – Bydgoszcz). Skala inwestycji drogowych została dodatko-
wo ograniczona na mocy nowego Programu budowy dróg krajowych do roku 2015 (Program budowy…, 
2011), przyjętego przez Rząd na przełomie lat 2010/2011. Oznaczało to nawet wycofanie się z niektórych 
przygotowanych już przetargów. W efekcie jako realne w perspektywie roku 2015 uznać należy: a) do-
kończenie budowy autostrady A2 z Nowego Tomyśla do Świecka (system koncesyjny), b) dokończenie 
budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin – Zielona Góra (fragmenty nadal w standardzie jedno-
jezdniowym), c) dokończenie budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław granica województwa 
łódzkiego (niektóre odcinki znajdują się jednak nadal na etapie przetargu), d) powstanie kilku krótkich 
fragmentów drogi ekspresowej S5 (Poznań – Gniezno, Leszno – Rawicz) oraz e) realizację pojedynczych 
obwodnic w ciągu przyszłej drogi ekspresowej S11. Tym samym spośród inwestycji pierwotnie plano-
wanych do roku 2015 najprawdopodobniej nie zostanie ukończony południowy odcinek drogi S3. Nie 
powstanie też trasa S5 oraz druga nitka autostrady A18. 

Realne możliwości rozwoju sieci kolejowej w najbliższych latach określa Wieloletni Program Inwestycji 
Kolejowych 2010-2013 (2011). Zakłada on prace modernizacyjne na trasie Katowice – Opole – Wrocław 
– Zgorzelec, a ponadto na niektórych odcinkach linii Wrocław – Poznań, Wrocław – Świnoujście (trasa 
dla ruchu towarowego) oraz na szlakach Wrocław – Jelenia Góra, Poznań – Jarocin i Nysa – Kędzierzyn 
– Koźle. Przy wsparciu Regionalnych Programów Operacyjnych nastąpi też modernizacja kilku linii regio-
nalnych w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.
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W porozumieniu w sprawie podjęcia wspólnych prac nad strategią i programem operacyjnym Polski Za-
chodniej (zawartym w dniu 26 sierpnia 2010 przez władze samorządowe 5 analizowanych w niniejszym 
opracowaniu województw), problem dostępności przestrzennej i powiązań transportowych został po-
traktowany jako bezwzględnie priorytetowy. W preambule do dokumentu zaznaczono, że jego celem jest 
zwiększenie dostępności makroregionu w celu powstrzymania peryferyzacji. Wskazano także na Środ-
kowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) oraz na rolę Odrzańskiej Drogi Wodnej, podkreślając 
jednocześnie znaczenie wewnętrznej integracji transportowej Polski Zachodniej. Zapis odnośnie żeglugi 
śródlądowej nie został sformułowany jednoznacznie. Nie jest jasne co należy rozumieć przez postulowa-
ne jej pełne włączenie w europejski system żeglugowy Europy. Jako pierwszy z ośmiu priorytetów wy-
magających wsparcia ze strony Strategii i potencjalnego Programu Operacyjnego wymieniono szeroko 
rozumianą komunikację. 

6. OCENA ROLI POSZCZEGÓLNYCH INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH  
 DLA POPRAWY DOSTĘPNOŚCI
Oceny roli planowanych działań inwestycyjnych dokonano w oparciu analizę zmian omówionego wyżej 
wskaźnika Międzygałęziowej Dostępności Transportowej (WMDT; dostępność potencjałowa). Za punkt 
wyjścia każdorazowo przyjęto stan rozbudowy infrastruktury z połowy roku 2010. Wykorzystano symu-
lacje opracowane wcześniej na potrzeby Strategii Rozwoju Transportu (na zlecenie Ministerstwa Infra-
struktury). Symulacje zostały ponownie zinterpretowane, biorąc pod uwagę cele niniejszego opracowa-
nia. Skoncentrowano się na symulacjach dla dużych inwestycji drogowych, każdorazowo zakładając, że 
zostaną one ukończone na całej długości. Analiza nie uwzględniała dokonanej z dniem 1 stycznia 2011 
zmiany w Kodeksie Drogowym, która podnosi dopuszczalne prędkości na autostradach (do 140 km/h) 
i drogach ekspresowych (do 120 km/h). Oznacza to, że rzeczywisty efekt wybranych inwestycji drogo-
wych będzie o około 7% wyższy. Nie ma to jednak wpływu na ocenę, szczególnie nas interesującego, roz-
kładu regionalnego efektów. Symulacje dla transportu kolejowego ograniczono do oszacowania efektów 
budowy kolei wielkich prędkości (tzw. „Y”). szacowanie efektów inwestycji modernizacyjnych na liniach 
istniejących nie daje wiążących wyników gdyż (w przeciwieństwie do inwestycji drogowych) samo pod-
niesienie parametrów infrastruktury nie gwarantuje faktycznego poruszania się po niej pociągów z mak-
symalna prędkością. Decydujący jest element organizacyjny (konstrukcja rozkładów jazdy). Wszystkie 
symulacje wykonano w sposób autonomiczny, to znaczy przyjęto, że powstaje tylko jeden aktualnie ba-
dany odcinek infrastruktury. W rzeczywistości efekt budowy zależy także od powstania (lub nie) innych 
tras tworzących system (wcześniejsza realizacja innej drogi może osłabić późniejszy efekt wykonania ba-
danego odcinka).

W pierwszej kolejności oceniono efekty ukończenia inwestycji aktualnie realizowanych. Jako takie uzna-
no trasy dla których do dnia 15 października 2010 r. rozstrzygnięty został przetarg realizacyjny w syste-
mie tradycyjnym oraz autostrady budowane w systemie koncesyjnym. Można umownie przyjąć, że zakoń-
czenie tych budów nastąpi w roku 2012, a tym samym uzyskane wyniki będzie można interpretować jako 
rzeczywisty efekt realizacji programu „Drogi na Euro 2012”.

Pozytywny wpływ obecnie realizowanych inwestycji drogowych (rycina 20) obejmie dużą część po-
wierzchni badanego obszaru. Pewne obawy budzić może jednak niski poziom przewidywanej poprawy 
dostępności w niektórych regionach o jej obecnie niskim poziomie. Największymi beneficjentami aktu-
alnie prowadzonych inwestycji są centralne regiony kraju, położone poza badanym obszarem (szczegól-
nie region łódzki), ale także pomorski. W Polsce zachodniej zauważalna poprawa dostępności wystąpi 
przede wszystkim w rejonie Szczecina (północne odcinki S3). Wśród obszarów, które nie korzystają na 
prowadzonych aktualnie przedsięwzięciach drogowych wymienić trzeba województwo dolnośląskie 
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z Wrocławiem. Efektów inwestycji nie odczują także mieszkańcy wschodniej części województwa za-
chodniopomorskiego (z Koszalinem).

Ryc. 20 Symulacja poprawy dostępności (WMDT) w efekcie inwestycji drogowych obecnie realizowanych  
(rozstrzygnięte przetargi na 15.X.2010)

Źródło: Komornicki, Rosik, Stępniak 2010.

Oddzielnie oceniono także efekty (w zakresie poprawy dostępności przestrzennej) zrealizowania budowy 
wszystkich dróg ekspresowych i autostrad zapisanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci 
autostrad i dróg ekspresowych z dnia 15 maja 2004. Interpretacja uzyskanego obrazu (rycina 21) jest 
niejednoznaczna w interpretacji. Największymi beneficjentami ukończenia budowy sieci stają się Polska 
Wschodnia. Na opisywanym obecnie obszarze najmniejsze efekty notowane są nadal w jej części połu-
dniowo-zachodniej, co jednak jest po trosze uwarunkowane obecnym (wyjściowym) zaawansowaniem 
budowy autostrady A4. Wyraźnymi beneficjentami inwestycji zapisanych w Rozporządzeniu są obszary 
położone wzdłuż dróg ekspresowych S6 (Pomorze środkowe) i S11 (północna i południowa Wielkopol-
ska oraz północna Opolszczyzna). Realna poprawa dostępności regionu szczecińskiego to skumulowany 
efekt ewentualnego powstania dróg S6 i S10.

GDDKiA – stan realny

Zmiana wartoœci miêdzyga³êziowego wskaŸnika dostêpnoœci transportowej (w %):
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GDDKiA – ca³a sieæ

Zmiana wartoœci miêdzyga³êziowego wskaŸnika dostêpnoœci transportowej (w %):
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Ryc. 21 Symulacja poprawy dostępności (WMDT) w efekcie inwestycji drogowych planowanych przez GDDKiA 
(wariant docelowy wg Rozporządzenia z roku 2005 z późniejszymi modyfikacjami)

Źródło: Komornicki, Rosik, Stępniak 2010.

Na rycinie 22 przedstawiono wyniki symulacji dla 8 tras drogowych przecinających badany obszar (auto-
strady A2, A4, drogi ekspresowe S3, S5, S6, S8 i S11). Jako najbardziej rozległe przestrzennie uznać należy 
efekty dostępnościowe ukończenia realizacji autostrady A2 oraz dróg ekspresowych S5, i S8. Doprowa-
dzenie do końca budowy wschodniego odcinka A4 w niewielki sposób wpływa na poprawę dostępno-
ści Polski Zachodniej. Warta podkreślenia jest duża rola dla Pomorza Środkowego ewentualnej realizacji 
drogi ekspresowej S11. Jej efekty okazują się przy tym większe aniżeli efekty ewentualnej budowy drogi 
S6 (Trójmiasto-Szczecin). Potwierdza to tezę, że dla obszarów peryferyjnych najważniejsze jest możliwie 
proste skomunikowanie z centrum gospodarczym kraju, a nie powiązania rokadowe. 

Na ukończeniu realizacji autostrady A2 obok powiatów wielkopolskich i lubuskich, wyraźnie korzystają 
także: region Szczecina oraz wschodnia część województwa dolnośląskiego. W drugim przypadku jest to 
konsekwencja słabego połączenia drogowego Wrocławia z Warszawą, co powoduje, że najkrótsze trasy 
przejazdu do stolicy przesuną się (po ukończeniu A2) w stronę korytarza centralnego. Jak już wspomnia-
no korzyści z budowy wschodniej części A4 będą na badanym obszarze ograniczone. Relatywnie naj-
bardziej skorzystają na nich powiaty województwa opolskiego. Charakterystyczny jest rozkład korzyści 
w zakresie poprawy dostępności po ukończeniu drogi ekspresowej S3. Zdecydowanie bardziej rozległe 
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przestrzennie są one w północnym sąsiedztwie trasy (zwłaszcza zachodniopomorskie). Ku południo-
wi beneficjentami pozostają powiaty bezpośrednio położone przy szlaku. Podobna sytuacja występu-
je w przypadku srogi S6, na której skorzystają przede wszystkim powiaty pasa nadmorskiego (w tym 
zwłaszcza Pomorza Środkowego). W przeciwieństwie do dróg S3 i S6 bardzo rozległy terytorialnie pozo-
staje obszar poprawy dostępności związane z realizacja drogi S5. Obejmuje on znaczą część województw 
wielkopolskiego, dolnośląskiego i co interesujące, także lubuskiego. Można przyjąć, że S5 pozostaje bar-
dziej skomunikowana z systemami drogowymi innych województw i dlatego, przy jednoczesnym łącze-
niu głównych metropolii badanego regionu jej oddziaływanie jest bardziej rozległe geograficznie. Równie 
rozległy jest także obszar będący beneficjentem budowy drogi S8. Praktycznie wszystkie powiaty woje-
wództwa dolnośląskiego odnotowują w tym wypadku około 5% poprawę dostępności. Korzysta także 
wschodnia Opolszczyzna i południowa Wielkopolska, a nawet obszary na północ od Poznania i Pomorze 
Środkowe. Zaawansowanie budowy autostrady A2 powoduje, że korzyści z ewentualnego powstania dro-
gi S10 koncentrują się tylko na północy Wielkopolski oraz w całym województwie zachodniopomorskim. 
Odmienna sytuacja występuje w przypadku trasy S11, która z uwagi na swój południkowy przebieg po-
prawia dostępność Pomorza środkowego, całej Wielkopolski. W południowej części przebiegu (Opolsz-
czyzna) zakres jej oddziaływania maleje ograniczając się do pasy powiatów przyległych, co jest wynikiem 
sąsiedztwa już istniejącej autostrady A4.

W tabeli 5 zestawiono efekty poszczególnych inwestycji drogowych (w skali kraju oraz województw) wy-
rażone w procentowej zmianie wskaźnika MDT. Spośród tras przecinających Polskę Zachodnią, dla całe-
go kraju największa poprawę dostępności jest w stanie wygenerować droga ekspresowa S5, a w drugiej 
kolejności dokończenie autostrady A2. Zaskakująco wysoka jest również pozycja drogi ekspresowej S11 
(porównywalna z efektem dokończenia autostrady A4). Wyraźnie mniejsze są oczekiwane efekty budowy 
tras rokadowych (w tym S3 i S6), a także drogi S10. Relatywnie niższe efekty w skali kraju, nie oznacza-
ją jednak, że niektóre drogi są kluczowe dla poprawy wskaźników dostępności poziomu regionalnego. 
Wzrost wskaźnika przekraczający 3-4% wystąpi np. w województwie wielkopolskim, w przypadku re-
alizacji S11 i S5 oraz w zachodniopomorskim i lubuskim po ukończeniu S3, a także w dolnośląskim po 
ukończeniu S8.
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Ryc. 22 Symulacje poprawy dostępności (WMDT) w efekcie pełnej realizacji wybranych odcinków drogowych
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Źródło: Komornicki, Rosik, Stępniak 2010.

S8

S10

S11

 

 
0             50          100           150          200 km

 

0  0,2    0,5         1,0          1,5         2,0

0    1   2    3          5                          10                          15                                                    25

Zmiana wartoœci miêdzyga³êziowego wskaŸnika dostêpnoœci transportowej (w %):



84 STUDIA  NAD  ROZWOJEM  DOLNEGO  ŚLĄSKA
NR 5-6/48-49/2011

Tabela 5. Zmiany dostępności potencjałowej w Polsce i poszczególnych województwach w rezultacie budowy  
nieistniejących odcinków autostrad i dróg ekspresowych

 Obszar zmian
Skrót nazwy autostrady lub drogi ekspresowej

A1 A2 A4 S3 S5 S6 S7 S8 S10 S11 Y

zmiana 
wskaźnika 
krajowego

Polska 3,21 1,50 1,20 0,57 1,20 0,15 1,62 1,53 0,42 1,17 2,49
Dolnośląskie 0,79 0,94 0,61 2,37 1,92 0,03 0,21 3,17 0,00 0,40 3,93
Lubuskie 0,33 3,41 0,36 3,12 1,71 0,10 0,07 0,46 0,16 0,62 4,27
Opolskie 2,65 0,20 0,86 0,51 1,01 0,00 0,28 1,64 0,00 2,37 1,92
Wielkopolskie 1,42 2,11 0,19 0,49 3,34 0,03 0,05 1,53 0,46 4,54 3,56
Zachodniopomorskie 1,24 0,68 0,13 3,64 0,94 2,14 0,17 0,21 2,44 3,72 2,10

szacunek brakującej długości trasy (w km) 448 408 240 395 324 255 580 505 420 593 630

zmiana 
wskaźnika 
krajowego 
w przeliczeniu 
na 100 km 
trasy

Polska 0,72 0,37 0,50 0,14 0,37 0,06 0,28 0,30 0,10 0,20 0,40
Dolnośląskie 0,18 0,23 0,25 0,60 0,59 0,01 0,04 0,63 0,00 0,07 0,62
Lubuskie 0,07 0,84 0,15 0,79 0,53 0,04 0,01 0,09 0,04 0,10 0,68
Opolskie 0,59 0,05 0,36 0,13 0,31 0,00 0,05 0,32 0,00 0,40 0,30
Wielkopolskie 0,32 0,52 0,08 0,12 1,03 0,01 0,01 0,30 0,11 0,77 0,56
Zachodniopomorskie 0,28 0,17 0,05 0,92 0,29 0,84 0,03 0,04 0,58 0,63 0,33

Źródło: opracowanie M. Stępniak w ramach prac dla Strategii Rozwoju Transportu do roku 2010 (po modyfikacji).

Aby w sposób w pełni prawidłowy porównać potencjalny ogólny efekt badanych inwestycji, na-
leży wartość wskaźnika odnieść do długości trasy. Na jego podstawie możliwe jest hierarchiczne 
uporządkowanie efektywności poszczególnych inwestycji. Spośród tras przecinających woje-
wództwa Polski Zachodniej w odniesieniu do całego kraju najbardziej efektywne są inwestycje 
związane z dokończeniem autostrad A2 i A4 oraz budowa dróg ekspresowych S5 i S8 i, co cha-
rakterystyczne także S11. Wśród uzyskanych wyników, warto zwrócić uwagę na fakt, że inwesty-
cje położone w Polsce Centralnej (lub w sąsiedztwie największych ośrodków metropolitalnych 
Polski Zachodniej – Poznania i Wrocławia) okazują się efektywne także dla położonych dalej 
obszarów peryferyjnych. Przykładem może być rozległy wpływ budowy drogi S5 (aż po granicę 
niemiecką). Przeczy to populistycznej tezie, że koncentracja inwestycji infrastrukturalnych na 
szlakach pomiędzy największymi metropoliami jest działaniem wbrew interesom innych re-
gionów (zwłaszcza uboższych). Dlatego tez ostateczna ocena roli drogi rokadowej S3 powinna 
być dokonywana na zasadzie porównania jej potencjalnego wpływu na dostępność wojewódz-
two lubuskiego względem efektów wywołanych przez inwestycje alternatywne. Efekt wzrostu 
wskaźnika MDT dla lubuskiego wynosi wprawdzie 3,12% w przypadku realizacji S3, ale także aż 
1,71% w przypadku budowy, przebiegającej całkiem poza regionem S5. Tym samym gdyby obie 
inwestycje uznać za alternatywne efekt netto drogi rokadowej byłby znacząco mniejszy. 
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Ryc. 23 Symulacja poprawy dostępności (WMDT) w efekcie budowy linii kolejowej wielkich prędkości „Y”

Źródło: Komornicki, Rosik, Stępniak 2010.

Oddzielną symulację przeprowadzono dla budowy kolei wielkich prędkości „Y” (rycina 23). Z uwagi na 
ograniczona liczbę przewidywanych stacji obsługiwanych przez te linię, rozkład korzyści w zakresie po-
prawy dostępności ma charakter wyspowy. Głównymi beneficjentami są Kalisz, Wrocław i Poznań. Gene-
ralnie na inwestycji w sposób bardzo realny korzysta jednak cała Polska Zachodnia (wszystkie badane 
województwa za wyjątkiem wschodniej części opolskiego). Skala korzyści (w sensie przestrzennym) jest 
zauważalnie większa w dolnośląskim niż w wielkopolskim. Wynika ze sprawności aktualnie funkcjonują-
cych linii tradycyjnych (wyższej zwłaszcza na kierunku Poznań-Warszawa). Przy ocenie efektów budowy 
linii „Y” trzeba też pamiętać, że jest ona mierzona zmiana wskaźnika międzygałęziowego (WMDT), co 
oznacza iż rola komponentu kolejowego jest w nim stosunkowo niewielka (z uwagi na obecny rozkład 
pracy przewozowej, dominuje komponent drogowy). Uruchomienie kolei wielkich prędkości najprawdo-
podobniej spowodowałoby przesunięcia modalne, tym samym wzmacniając finalny efekt poprawy do-
stępności przestrzennej. 
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7. ZMIANY W NATĘŻENIU RUCHU DROGOWEGO
Dla oceny czysto popytowych uwarunkowań rozwoju infrastruktury najczęściej używa się wyników ba-
dania ruchu drogowego. Są one realizowane raz na 5 lat wg przyjętej w całej Europie jednolitej meto-
dologii. W chwili przygotowywania niniejszego opracowania rozpoczęto udostępnianie wyników badań 
z roku 2010. Z tego powodu wyniki te uwzględniono w tylko częściowo. Na rycinie 24 przedstawiono 
pełny rozkład przestrzenny ruchu drogowego w roku 2005.

Ryc. 24 Ruch drogowy w roku 2005

Źródło: opracowano w IGiPZ PAN, na podstawie danych Generalnego Pomiaru Ruchu 2005, Transprojekt Warszawa.

W roku 2005 najbardziej obciążonymi ruchem samochodowym trasami Polski Zachodniej były trasy wy-
lotowe z Wrocławia i Poznania. Wysokie wartości (przekraczające lub bliskie ruchowi, który uważa się za 
wystarczający dla budowy autostrady) notowano ponadto na całej długości korytarzy transportowych 
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A2 i A4, na odcinkach między Wrocławiem a Łodzią i Piotrkowem, między Gorzowem Wielkopolskim 
i Szczecinem, między Szczecinem a Koszalinem. Bardzo obciążone były także krótkie odcinki lokalne jak 
np. Kalisz – Ostrów Wielkopolski, Legnica – Polkowice, Świdnica – Wałbrzych, Kłodzko – Kudowa Zdrój, 
Opole – Nysa oraz Żary – Żagań. Są to elementy sieci, gdzie celowe jest znaczące podniesienie standardu 
fragmentów niektórych dróg krajowych, a nawet wojewódzkich (do poziomu tras ekspresowych). 

Inaczej przedstawiał się rozkład ruchu pojazdów ciężarowych. Był on w dużej mierze zdeterminowany 
opisanymi wcześniej przewozami tranzytowymi. Ruch przekraczający 5 tys. ciężkich pojazdów na dobę 
występował na całej długości autostrady A2 (drogi krajowej nr 2) oraz na fragmentach autostrady A4. 
Wielkości powyżej 2 tys. pojazdów notowano na całej długości drogi nr 8 oraz na większości odcinków 
północnego fragmentu drogi nr 3, a także dróg nr 5 i 11. W obu wypadkach występowały jednak przerwy 
z mniejszym natężeniem ruchu, co dowodzi, że szlaki południkowe nie obsługiwały (w przeciwieństwie 
do równoleżnikowych i skośnych) dużego ruchu tranzytowego. Wolne od silnego ruchu towarowego po-
zostawały, planowane docelowo jako ekspresowe, drogi nr 6, 10 oraz północny odcinek drogi nr 11.

Wstępne dane z generalnego pomiaru ruchu w roku 2010 pozwalają na ocenę skali jego wzrostu w po-
szczególnych województwach (tabela 6). Wzrosty przekraczające zauważalnie średnia krajową zanoto-
wano na drogach krajowych dolnośląskiego i opolskiego. Jest to prawdopodobnie efekt przejmowania 
ruchu przez ukończoną autostradę A4 (w tym przejmowanie ruchu tranzytowego z Ukrainy), a po części 
także relatywnie szybszego rozwoju gospodarczego aglomeracji wrocławskiej oraz dolnośląskich Spe-
cjalnych Stref Ekonomicznych. Wzrosty bliskie średniej krajowej zanotowano w wielkopolskim, wyraźnie 
słabsza był natomiast dynamika w przypadku lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Tabela 6. Ruch na drogach krajowych w roku 2010

Województwo Ruch drogowy 2010 
(pojazdy na dobę) Wzrost ruchu 2005-2010

Dolnośląskie 10913 1,29
Lubuskie 8283 1,15
Opolskie 8684 1,30
Wielkopolskie 10918 1,18
Zachodniopomorskie 6892 1,15
POLSKA RAZEM 9888 1,22

Źródło: Synteza Wyników GPR 2010.

Wstępne wyniki prezentują także wzrosty notowane na wybranych drogach krajowych (tych posiada-
jących status międzynarodowy; tabela 7). W skali kraju wzrost ruchu na takich trasach był w okresie 
2005–2010 analogiczny do wzrostu na całej sieci. Różnice między szlakami były jednak znaczące. Zdecy-
dowanie najbardziej obciążoną pozostała trasa E-40 (autostrada A4). Na niej także (oraz na łączniku ber-
lińskim – przyszłej A18 / E36) notowano największe przyrosty ruchu, co potwierdza wcześniejszą tezę 
przechwytywaniu oraz generowaniu ruchu przez nowopowstałe inwestycje (pod warunkiem ich pełnej, 
a nie fragmentarycznej, realizacji). Wzrosty na kierunku A2 (E30) były tylko nieznacznie wyższe od śred-
niej. Zaskakujący przyrost miał miejsce na drodze nr 6 (E28) ze Szczecina do Gdańska. Dynamiką poniżej 
średniej charakteryzowały się trasy południkowe (nr 3 / E65 i nr 5 / E261), a także skośna droga nr 8 
(E67). W ostatnim przypadku może być to po części spowodowane przejęciem części ruchu skośnego 
przez autostradę A4 (w połączeniu z droga Warszawa – Katowice). 

Reasumując należy uznać, że zmiany w natężeniu ruchu drogowego potwierdzają tezę, iż ruch ten będzie 
się przenosił pomiędzy poszczególnymi trasami w miarę postępu w procesie inwestycyjnym. Ponieważ 
powstanie docelowego układu sieci autostrad i dróg ekspresowych rozłożone będzie na co najmniej naj-
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bliższych 20 lat, konieczne jest uwzględnianie takich przesunięć jako istotnej przesłanki przy podejmo-
waniu decyzji inwestycyjnych. Przesunięcia maja także bardzo silny wpływ na obciążenie sieci drogowej 
II rzędu (drogi wojewódzkie), które okazują się często nieprzygotowane do roli tras dojazdowych dla ru-
chu ciężkiego. 

Wstępne wyniki pomiaru ruchu potwierdziły też obawy, że rozwój przewozów towarowych (w tym tran-
zytowych) na kierunkach południkowych nie charakteryzuje się zakładaną niekiedy dynamiką. Wzrost 
ruchu na szlaku nadmorskim można uznać, za silną przesłankę dla podniesienia priorytetu dla budowy 
drogi ekspresowej S6. Spektakularne wzrosty natężenia na drodze nr 18 stawiają pod dużym znakiem 
zapytania słuszność decyzji o wstrzymaniu realizacji drugiej jezdni na przyszłej autostradzie A18. 

Tabela 7. Ruch na wybranych drogach międzynarodowych

Droga Ruch drogowy 2010 
(pojazdy na dobę) Wzrost ruchu 2005-2010

E-28 15298 1,45
E-30 16301 1,26
E-36 12597 2,44
E-40 25158 1,35
E-65 12078 1,19
E-67 16164 1,16

E-261 12525 1,10
Drogi międzynarodowe ogółem 16667 1,21

Źródło: Synteza Wyników GPR 2010.

Pełna ocena zmian w natężeniu ruchu będzie możliwa po opublikowaniu całości wyników Generalnego 
Pomiaru. 

8. WNIOSKI I REKOMENDACJE
Rozwój sieci transportowych Polski, w tym Polski Zachodniej, zdeterminowany jest ogólnymi założenia-
mi (modelami) rozwoju kraju oraz ich uwarunkowaniami geopolitycznymi i ekonomicznymi. Układ tych 
modeli (Komornicki 2010) przedstawiono w tabeli 8. Modeli nie powinno się oczywiście traktować jako 
alternatywnych. Mają one jedynie role porządkująca. 

Model tranzytowy nawiązuje do długo obowiązującego w Polsce (zwłaszcza w okresie gospodarki cen-
tralnie planowanej) paradygmatu kluczowej roli tranzytu oraz przewozów masowych. Korzyści z tranzy-
tu były zdecydowanie przeceniane przez cały okres transformacji. Dostosowywanie planowanej nowo-
czesnej sieci drogowej do potrzeb tranzytu stało się jedną z przyczyn opóźnień w realizacji inwestycji. 
Sprzyjało także nasilaniu konfliktów związanych z przebiegiem nowych tras (Komornicki 2007). Brak 
korekt w planach inwestycyjnych był często tłumaczony celami integracji ze strukturami europejskimi, co 
nie było w pełni uzasadnione, gdyż (jak wykazano w rozdziale 2 niniejszego opracowania) tylko niektóre 
szlaki międzynarodowe służą relacjom polskich obywateli i polskich podmiotów gospodarczych ze świa-
tem zewnętrznym. Nowa Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju odwołuje się do koncepcji 
metropolii sieciowej i priorytetu dla powiązań wewnętrznych (model policentryczny). Model dyfuzyjny 
jest komplementarny względem policentrycznego, na pierwszy plan wysuwając potrzebę dyfuzji pro-
cesów rozwojowych na tereny peryferyjne. Model ekologiczny oznacza częściową zmianę paradygmatu 
rozwoju sieci transportowych. Celem przestaje być wówczas rozwój gospodarczy (kraju i/lub regionów). 
Staje się nim ograniczenie kosztów zewnętrznych (w tym emisji CO2).



89STUDIA  NAD  ROZWOJEM  DOLNEGO  ŚLĄSKA
NR 5-6/48-49/2011

Tabela 8. Modele rozwoju infrastruktury transportowej

Model Gospodarka Model rozwoju 
infrastruktury

Priorytety 
inwestycyjne

Priorytety inwestycyjne 
Polski Zachodniej

Podporządko-
-wany 

centralnie 
planowana, 
kolonialna

Tranzytowy oraz 
służący produkcji 
masowej i celom 
militarnym

Szlaki tranzyto-
we, powiązania 
okręgów przemy-
słowych i portów 
morskich

Szlaki tranzytowe w układzie równo-
leżnikowym i południkowym (A2, A4, 
S3, nawiązujące do nich linie kolejo-
we); Odrzańska Droga Wodna

Integracyjny
Wolnorynkowa 
silnie umiędzy-
narodowiona

Ukierunkowany 
na dowiązanie do 
sieci zachodnio-
-europejskich

Powiązania dro-
gowe i kolejowe 
z Niemcami i Cze-
chami, żegluga 
bałtycka

Powiązania drogowe i kolejowe 
z Niemcami i Czechami, żegluga bał-
tycka; budowa linii kolei wielkich 
prędkości „Y” i jej przedłużenie do 
Niemiec i Czech.

Policentryczny
Wolnorynkowa, 
zrównoważona 
przestrzennie

Nastawiony 
na powiązanie 
najważniejszych 
ośrodków we-
wnętrznych 
(ze sobą oraz 
z zapleczem)

Powiązania dro-
gowe i kolejowe 
między najważ-
niejszymi ośrod-
kami krajowymi, 
regionalne porty 
Lotnicze

Powiązania drogowe i kolejowe 
pomiędzy największymi miastami 
regionu (Wrocławiem a Poznaniem 
oraz Poznaniem a Szczecinem) i 
w relacji do innych metropolii krajo-
wych (Wrocław – Łódź – Warszawa, 
Poznań – Bydgoszcz/Gdańsk, Szcze-
cin – Gdańsk); budowa kolei wielkich 
prędkości „Y”

Dyfuzyjny

Wolnorynkowa 
z wsparciem dla 
regionów zapóź-
nionych

Nastawiony na 
cele polityki 
regionalnej, w 
tym zwłaszcza 
wsparcie Polski 
Wschodniej

Powiązania dro-
gowe i kolejowe 
z ośrodkami pery-
feryjnymi, nowe 
porty lotnicze 
w Polsce Wschod-
niej

Powiązania drogowe i kolejowe na 
kierunkach Zielona Góra-Poznań, 
Zielona Góra – Wrocław, Koszalin – 
Szczecin, Koszalin – Poznań; poprawa 
dostępności peryferii wewnętrznych 
(Sudety z Kotliną Kłodzką), Pomorze 
Środkowe, pas pogranicza niemiec-
kiego; Uznam)

Ekologiczny

Wolnorynkowa 
z silnym inter-
wencjonizmem 
w zakresie 
ochrony środo-
wiska

Dążący do zmian 
w strukturze mo-
dalnej transportu

Powiązania kole-
jowe, transport 
publiczny w aglo-
meracjach

Modernizacja głównych i regional-
nych linii kolejowych; rozwój Odrzań-
skiej Drogi Wodnej

Źródło: Komornicki 2010 (z modyfikacjami)

Skalę korzyści w zakresie poprawy dostępności oraz efektywność (w odniesieniu do długości trasy) wy-
branych inwestycji oceniono w rozdziale 6. Płynące z tej analizy wnioski pozwalają na wskazanie inwe-
stycji najważniejszych i najbardziej efektywnych z punktu widzenia poszczególnych województw. Przed-
stawiono je w tabeli 9.

Tabela 9. Efektywność inwestycji z punktu widzenia regionów i Polski

Województwo Najważniejsza inwestycja Najbardziej efektywna inwestycja
Dolnośląskie Kolej „Y”, S8, S3, S5 Kolej „Y”, S8, S3, S5
Lubuskie Kolej „Y”, A2, S3, S5 A2, S3, kolej „Y”, S5
Opolskie S11, kolej „Y”, S8 S11, A4
Wielkopolskie S11, kolej ”Y”, S5, A2 S5, S11, kolej „Y”, A2
Zachodniopomorskie S11, S3, S10, S6, kolej „Y” S3, S6, S11, S10
POLSKA Kolej „Y”, S8, A2 A4, kolej „Y”, A2, S5

Źródło: opracowanie własne.
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Analizy dostępności pozwoliły też na ocenę wybranych inwestycji z punktu widzenia najważniejszych 
beneficjentów. W tym układzie sformułowane zostały konkretne rekomendacje do wykorzystania w Stra-
tegii Rozwoju Polski Zachodniej. Zostały one zestawione w tabeli 10

Tabela 10. Ocena wybranych inwestycji z punktu widzenia rezultatów analiz dostępności przestrzennej

Inwestycja Najważniejsi beneficjenci inwestycji 
na terenie Polski zachodniej Ocena i rekomendacje

Autostrada A2 
(dokończenie) pogranicze niemieckie Inwestycja priorytetowa (zachodni odcinek na ukoń-

czeniu). 

Autostrada A4 
(dokończenie) 
i A18

Wschodnia Opolszczyzna

A4 – inwestycja priorytetowa w skali kraju; odcinek 
zachodni istnieje; A18 niesłusznie wstrzymana mo-
dernizacja do standardu autostrady. Priorytet dla wo-
jewództw dolnośląskiego i lubuskiego

Droga ekspresowa 
S3

Szczecin i prawie całe województwo 
zachodniopomorskie, a w drugiej ko-
lejności lubuskie, wzdłuż południowe-
go odcinka pojedyncze powiaty

Najbardziej widoczny efekt przestrzenny na północ-
nym odcinku trasy. Potwierdzenie priorytetu dla od-
cinka Szczecin – Gorzów – A2; wątpliwy priorytet od-
cinka południowego (zwłaszcza poniżej Legnicy)

Droga ekspresowa 
S5

Wielkopolska z Poznaniem, w drugiej 
kolejności województwo dolnośląskie; 
w przypadku pełnej realizacji bardzo 
rozległa przestrzennie strefa znacz-
nego wpływu na poziom dostępności 
(w tym województwo lubuskie i Su-
dety)

Priorytet realizacyjny wyższy od obecnie zakładane-
go, pod warunkiem budowy całej trasy od Grudziądza 
po Wrocław

Droga ekspresowa 
S6

Środkowe Pomorze, Koszalin, efekt 
ograniczony przestrzennie

Priorytet inwestycyjny drugiego rzędu o szybko ro-
snącym znaczeniu (wzrosty ruchu)

Droga ekspresowa 
S8

Województwo dolnośląskie z Wrocła-
wiem 

Priorytet dla inwestycji w pełni uzasadniony. Ważne 
przedłużenie w kierunku czeskim do Pragi (przez Lu-
bawkę) i Brna (przez Kłodzko)

Droga ekspresowa 
S10

Województwo zachodniopomorskie, 
północna Wielkopolska Priorytet inwestycyjny drugiego rzędu

Droga ekspresowa 
S11 Pomorze środkowe, Poznań Priorytet wyższy od obecnie zakładanego, zwłaszcza 

na odcinku północnym

Kolej wielkich 
prędkości „Y”

Cała Polska zachodnia, w szczególno-
ści woje. Dolnośląskie, ośrodki: Kalisz, 
Wrocław, Poznań.

Bardzo wysoki priorytet inwestycyjny. Bardzo duża 
efektywność inwestycji w zakresie poprawy wskaźni-
ków dostępności we wszystkich badanych wojewódz-
twach. W wypadku etapowania priorytet dla trasy do 
Wrocławia.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Komornicki, Rosik, Stępniak 2010

Niezależnie od wymienionych rekomendacji dla poszczególnych szlaków celowe wydaje się sformułowa-
nie kilku wniosków natury ogólniejszej. Są one następujące:

Układ infrastruktury w Polsce Zachodniej powinien służyć kilku podstawowym celom: a) obsłudze po-
wiązań pomiędzy polskimi metropoliami; b) wspieraniu procesów dyfuzyjnych z tych metropolii, w tym 
zwłaszcza na obszar peryferii wewnętrznych; c) obsłudze powiązań z Unia Europejską (Niemcy, Czechy, 
Skandynawia). Mniejsze znaczenie powinny mieć istniejące, a tym bardziej tylko planowane relacje tran-
zytowe. Co więcej ich ewentualna intensyfikacja powinna odbywać się w oparciu o transport kolejowy 
oraz z wykorzystaniem Odrzańskiej Drogi Wodnej.
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Planowanie rozwoju infrastruktury musi zawierać element etapowania. Musi także uwzględniać przej-
ściowe rozkłady ruchu, jakie uformują się na przejściowych etapach rozwoju sieci. Etapy powinny być 
zapisane w Strategii Rozwoju Polski Zachodniej, tak aby ewentualne przyspieszenia lub spowolnienia 
harmonogramów inwestycyjnych były maksymalnie niezależne od decyzji uznaniowych i politycznych.

Środki Unii Europejskiej stanowią unikalną (w sensie historycznym) szansę przyspieszenia rozwoju sieci 
transportowych w Polsce. Skala dofinansowania będzie się jednak najprawdopodobniej zmniejszać (być 
może już po roku 2014, a z cała pewnością po roku 2020), także z uwagi na niwelowanie różnic w roz-
woju gospodarczym. Powinno to bezwzględnie skutkować polityką zwiększania koncentracji środków 
unijnych na inwestycjach największych i najważniejszych (kosztem rozwiązań lokalnych i regionalnych, 
które powinny być finansowane na poziomie krajowym lub samorządowym). Przykładem mogą być kole-
je wielkich prędkości lub brakujące odcinki autostrad (Komornicki, Rosik 2010).

W warunkach polskich nie jest celowe nadawanie jednoznacznego priorytetu konkretnej gałęzi lub gałę-
ziom transportu. Gałęzie te muszą być względem siebie komplementarne. W Polsce Zachodniej transport 
kolejowy powinien być nastawiony na obsługę ruchu towarowego (w tym tranzytu) oraz pasażerskiego 
międzyaglomeracyjnego (koleje szybkie oraz tradycyjne zmodernizowane) i wewnątrzaglomeracyjne-
go (w Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie). Polska powinna zachować ostrożność w popieraniu unijnego 
postulatu silnego wsparcia dla żeglugi śródlądowej, poza pełną modernizacją Odrzańskiej Drogi Wodnej 
(E30) oraz jej integracją z systemem niemieckich dróg wodnych. Ewentualne inwestycje w zakresie roz-
woju połączeń śródlądowych w kierunku dorzecza Wisły (szlak E-70 przez Wartę i Noteć do Bydgoszczy) 
i/lub Dunaju (projekt kanału przez Bramę Orawską) wydają się na obecnym etapie nierealistyczne za-
równo z punktu widzenia konfliktów ze ochroną środowiska naturalnego jak i uwagi na koszty. Skala tego 
typu inwestycji powoduje, że musiałyby one stać się alternatywą dla wielu przedsięwzięć rozwojowych 
w infrastrukturze drogowej i kolejowej. 

Rozkłady ruchu drogowego wskazują na potrzebę budowy regionalnych systemów dróg ruchu bezkoli-
zyjnego (w tym ekspresowych), np. w rejonach Żar – Żagań, Kalisz – Ostrów Wielkopolski, Wałbrzych 
– Świdnica. Istnieje pełne uzasadnienie dla budowy pełnych autostradowych obwodnic Poznania i Wro-
cławia oraz dla północnej obwodnicy Szczecina. 

Bardzo istotnym celem polityki transportowej na obszarze Polski Zachodniej powinno być dowiązanie 
do sieci autostrad i dróg ekspresowych niektórych ośrodków drugiego rzędu, które obecnie znajdują się 
poza trasami istniejącymi i przewidywanymi do realizacji przed rokiem 2015. Są to m.in. takie ośrodki jak 
Koszalin, Kalisz, Wałbrzych, Jelenia Góra, Nysa, Kłodzko, Piła.

Analizy powiązań międzynarodowych jednoznacznie wskazują, że po okresie usprawniania relacji trans-
portowych z Niemcami, priorytetem stają się relacje z Czechami. Oznacza to konieczność przyśpieszenia 
takich inwestycji jak autostrada Wrocław – Praga, droga ekspresowa Wrocław – Brno oraz kolej dużych 
prędkości Wrocław – Praga (przedłużenie linii „Y”). 

Jako godne rozważenia uznać należy powstanie skośnego powiązania drogowego Poznań – Nowa Sól – 
Bolesławiec kierującego ruch z Wielkopolski na południowe Niemcy. 
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III. MOŻLIWOŚCI  WYKORZYSTANIA  IRLANDZKICH 
 INSTRUMENTÓW  ROZWOJU  REGIONALNEGO 
 W  POLSCE  ZACHODNIEJ – 2013–2020
1. UWAGI WSTĘPNE
Pierwotne wymagania określone dla tego raportu były złożone i wymagające. W sumie poproszono nas 
o rozważenie pięciu odrębnych tematów, z których niektóre były ze sobą powiązane.1 Po pierwsze, w celu 
dokonania przeglądu działań oraz instrumentów polityki wykorzystywanych w Irlandii w kontekście jej 
polityki rozwoju regionalnego, ze szczególnych naciskiem na tak zwane „odnawialne instrumenty finan-
sowe”. Po drugie, w celu przeprowadzenia oceny możliwości wdrożenia instrumentów i działań stoso-
wanych w Irlandii na terytorium Polski Zachodniej. Po trzecie, w celu oceny potencjału zachodniej Polski 
w świetle istniejących europejskich doświadczeń w dziedzinie makroregionalnej współpracy, na pod-
stawie wybranych przykładów. Po czwarte, w celu odkrywania „wizji” makroregionu Polski Zachodniej 
w kontekście globalnych zmian w drugiej dekadzie tego stulecia. Na koniec, w celu omówienia perspek-
tyw rozwoju regionalnego przy pomocy polityki spójności UE, pozycjonowania regionu Dolnego Śląska 
(dolnośląskie) w kolejnych latach do roku 2020, w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego (tj. europej-
skiej „przestrzeni”) oraz w globalnej społeczno-gospodarczej sieci. 

Według wszystkich standardów jest to bardzo ambitny plan. Przed przystąpieniem do jego realizacji 
w sposób szczegółowy należy zbadać oczekiwania i założenia, leżące u jego podstaw, których dogłęb-
ne potraktowanie jest bardzo trudne. Na początek, aby być w stanie udzielić rad w sprawie szczegóło-
wej przyszłej strategii regionalnej dla Polski Zachodniej wymagany jest poziom informacji technicznych 
oraz doświadczenia instytucjonalnego, które posiadane jest prawdopodobnie tylko przez kilku polskich 
analityków politycznych, do których nikt z zewnątrz nie może pretendować. Jednakże podchodzimy do 
tej kwestii z perspektywy świadomej osoby postronnej, która posiada dość szczegółową wiedzę na te-
mat procesu rozwoju Irlandii w okresie, gdy strategia rozwoju była formułowana, a następnie wdrażano 
fundusze strukturalne UE. Jesteśmy również zdani na analizę krajowych i regionalnych strategii rozwo-
ju gospodarczego w Komisji Europejskiej oraz w wielu innych krajach UE. Natomiast, posiadamy tylko 
pewną ograniczoną wiedzę na temat wyzwań stojących przed polską gospodarką oraz gospodarką innych 
nowych państw członkowskich, które dołączyły do Jednolitego Rynku Europejskiego i starają się szybko 
dostosować do standardów życia w Unii Europejskiej. Niemniej jednak uważamy, że państwa i regiony 
muszą się jeszcze wiele nauczyć z wzajemnych doświadczeń, jako że przygotowali, realizowali i oceniali 
fundusze strukturalne UE. 

Kolejnym założeniem podejmowanym w warunkach odniesienia jest to, iż wyzwania związane z rozwo-
jem, przed którymi stanęła Irlandia w latach 1985-2000, jak również sposób w jaki Irlandia wykorzystała 
finansowanie rozwoju, sposoby planowania oraz instrumenty strategii zgodne z polityką spójności UE, 

1 Przedstawiamy pięć tematów w różnej kolejności niż zastosowana w dokumencie umowy, w celu przeprowadzenia dyskusji 
na ten temat w bardziej logiczny i skonsolidowany sposób. 
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mogą być istotne dla Polski, a zwłaszcza dla projektu przyszłej strategii na rzecz regionów Polski Zachod-
niej. Zainteresowanie Polski rozwojem Irlandii jest bardzo zrozumiałe, przynajmniej w zakresie polity-
ki kształtowania inicjatyw, podejmowanej przed rokiem 2008, po którym upadek systemu bankowego, 
implozja w bardzo przegrzanym sektorze budownictwa oraz początek kryzysu fiskalnego spowodowały 
pogrążenie się kraju w spirali głębokiej recesji. Irlandia była jednym z czterech państw UE pierwotnie 
przewidzianych do objęcia pomocą polityki spójności w późnych latach osiemdziesiątych, kiedy obawia-
no się, że te stosunkowo biedne i geograficznie peryferyjne państwa mogą stracić w związku z wprowa-
dzeniem jednolitego rynku europejskiego.2 Mimo, że wszystkie z czterech pierwszych krajów objętych 
polityką spójności wykazały znaczny postęp w zbliżaniu się do unijnego średniego standardu życia (sto-
sując PKB na mieszkańca jako kryterium pomiaru), tempo rozwoju Irlandii było szczególnie imponujące. 
Postępowały od miejsca, w którym PKB na jednego mieszkańca wynosił około dwóch trzecich średniej 
w UE w połowie lat osiemdziesiątych do miejsca, w którym był znacznie powyżej średniej unijnej, prze-
kraczając średni „próg” w 1995 roku.3 W 2007 roku, tuż przed globalnym kryzysem, wskaźnik irlandz-
kiego PKB na mieszkańca osiągnął około 145, w stosunku do średniej unijnej wynoszącej 100. Obecnie 
wartość ta jest bliższa wartości z połowy lat dziewięćdziesiątych wynoszącej poniżej 120. Interesujący 
jest fakt, iż wartość dla całej Polski wynosiła nieco ponad 61% średniej UE w 2009 roku, niemal dokład-
nie tyle ile wynosiła w Irlandii (relatywnie rzecz biorąc) w połowie lat 1980-tych, tuż przed wdrożeniem 
zreformowanej polityki spójności UE.4

Z punktu widzenia celów rozwoju zachodnich rejonów Polski, przypadek Irlandii może również wydawać 
się potencjalnie interesujący oraz istotny z dwóch bardziej konkretnych powodów. Po pierwsze, wydaje 
się wykorzystywać możliwość korzystania z pomocy oraz instrumentów unijnej polityki spójności w ma-
łym, stosunkowo słabym zakresie aby rozpocząć szybki wzrost oraz konwergencje. Po drugie, chociaż 
Irlandia i Polska są zarówno suwerennymi i niezależnymi państwami, gospodarka Irlandii posiada nie-
które cechy większych regionów Polski niż całego państwa polskiego, przynajmniej pod względem liczby 
ludności, geografii wewnętrznej, jej względnego stanu rozwoju przed skorzystaniem z pomocy polityki 
spójności UE, a także pod względem innych cech społeczno-ekonomicznych i historycznych.

Jednakże należy być bardzo ostrożnym w porównywaniu możliwości rozwoju państw narodowych oraz 
regionów państw narodowych podczas próby przypisania przyczyny oraz skutku w analizie konkretnej 
polityki rozwoju. W naszym raporcie będzie to niezbędne do wyjaśnienia, w jaki sposób irlandzkie do-
świadczenie z polityką spójności UE może rzeczywiście obejmować przydatną wiedzę, zarówno pozytyw-
ną jak i negatywną, dla formułowania polityki strategii rozwoju w makroregionalnym obszarze Zachod-
niej Polski oraz stanowić ostrzeżenie, gdy wiedza ta może być nieodpowiednia. Tego typu osąd na temat 
procesu rozwoju bardziej niż jakiekolwiek informacje na temat regionów Polski Zachodniej jest jedynym 
wkładem jaki możemy wnieść do naszego opracowania. 

Najbardziej znaczącym punktem decydującym o tym jak Irlandia przekształciła się i rozwinęła w okresie 
otrzymywania maksymalnej pomocy z funduszy strukturalnych (tj. w okresie 1989-2006, który obejmo-

2 Grecja, Irlandia i Portugalia zostały wyznaczone jako Cel 1 (tzn. cała gospodarka pozostawała w tyle za średnią UE) Połu-
dniowe regiony Hiszpanii zostały również wyznaczone jako Cel 1. Ponadto region Mezzogiorno we Włoszech i po zjednocze-
niu - obszar Landów w Niemczech Wschodnich zostały również podobnie oznaczone. Pozostałe kraje UE otrzymały pomoc 
w ramach polityki spójności, ale kwoty były bardzo małe w porównaniu do krajów objętych Celem 1, a strategie wdrożone 
w bardziej rozwiniętych państwach były raczej marginalne w stosunku do ich krajowych strategii rozwoju.

3 W 1995 roku średnia obejmowała Państwa Członkowskie UE-15. Dwa rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 oraz 2007 
roku, wprowadzające względnie biedniejsze państwa, obniżyły średni PKB na mieszkańca do obecnej wartości w Państwach 
Członkowskich UE-27. 

4 Wykorzystanie PKB jako miernika dobrobytu zniekształca i wyolbrzymia sukces konwergencji Irlandii, jak również wyol-
brzymia osiągnięcia Luksemburga. Bardziej poprawnym miernikiem jest produkt narodowy brutto (PKB), który koryguje 
ogromny odpływ repatriacji zysków spowodowany dominacja zagranicznych koncernów. W zakresie opieki społecznej, Ir-
landia jest obecnie nieznacznie powyżej średniej UE, co jest nadal chlubnym wynikiem. 
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wał trzy okresy budżetowe UE rozszerzonej i zreformowanej polityki rozwoju regionalnego UE: 1989-93; 
1994-99; oraz 2000-2006) było to, że główny nurt wszystkich irlandzkich strategii inwestycyjnych był 
zarządzany odgórnie. Innymi słowy, irlandzka strategia była krajową strategią rozwoju sformułowaną 
w kontekście gospodarki globalnej, która jednak miała wiele wewnętrznych konsekwencji regionalnych. 
Z pewnością nie była sumą oddzielnie projektowanych i zrealizowanych strategii regionalnych, które do-
prowadzono do zagregowanych krajowych konsekwencji. Powodem tego stanu rzeczy nie było ani świa-
dome zaniedbanie ani nieznajomość znaczenia strategii regionalnej w Irlandii. Była to raczej racjonalna 
odpowiedź irlandzkich polityków na planowanie rozwoju dla małej, otwartej gospodarki wyspy, gdzie 
kwestie regionalne były zazwyczaj postrzegane jako przede wszystkim o charakterze przestrzennym, 
społecznym i demograficznym, a nie tylko gospodarczym lub handlowym.5

Mimo, że Irlandia, jak Polska, jest suwerennym państwem, jej niezależność polityczna była zawsze bar-
dzo ograniczona. Na światowej mapie gospodarczej, kierunki polityki, które mają obecnie znaczenie, są 
tymi, które określają „naturalne strefy ekonomiczne”, gdzie kwestia definiowania jest taka, że każda strefa 
posiada w jednej lub w kilku kombinacjach, kluczowe elementy udanego uczestnictwa w gospodarce mię-
dzynarodowej. Wraz z wprowadzeniem jednolitego rynku europejskiego w 1992 r. oraz w świetle obniże-
nia kosztów transportu oraz telekomunikacji, przeznaczeniem gospodarek narodowych w UE było coraz 
większe współuzależnienie, a według Roberta Reicha, byłego Sekretarza Pracy USA: 

„prawdziwym wyzwaniem gospodarczym ... [narodu] ... jest zwiększenie potencjalnej wartości tego, co jego 
obywatele mogą dodać do globalnej gospodarki, poprzez zwiększenie swoich zdolności oraz umiejętno-
ści, a także poprzez usprawnienie sposobów łączenia tych umiejętności i zdolności na rynku światowym.”  
(Reich, 1993)

Ten proces globalnego współzawodnictwa jest organizowany w chwili obecnej przez międzynarodowe 
firmy, a nie przez rządy, zarówno krajowe lub regionalne. Produkcja towarów, a nawet wiele usług polega-
jących na wymianie międzynarodowej wydaje się mieć charakter modułowy, z poszczególnymi modułami 
rozsianymi po całym świecie, tak aby wykorzystać przewagę konkurencyjną różnych regionów. Dlatego 
też indywidualne małe narody (na przykład Irlandia) oraz regiony większych narodów, takie jak region 
Polski Zachodniej, mają znacznie mniej energii, aby wpłynąć na swoje losy, niż w poprzednich okresach 
industrializacji, w sposób inny niż przez skupienie ich strategii gospodarczych na czynnikach lokaliza-
cji, zwłaszcza tych, które są stosunkowo nieruchome między regionami: infrastruktura, jakość kapitału 
ludzkiego, sprawne funkcjonowanie rynków pracy, tworzenia środowiska w którym mogą rozwijać się 
przedsiębiorstwa oraz jakość zarządzania. 

Kolejnym punktem do rozważań o doświadczeniach z zakresu rozwoju Irlandii jest to, że istnieje natu-
ralna skłonność do wyjaśniania jej szybkiej konwergencji w sposób post hoc, ergo propter hoc, tj. przede 
wszystkim w odniesieniu do roli polityki spójności UE, dlatego, że okres, w którym konwergencja miała 
miejsce zbiegał się z trzema głównymi programami funduszy strukturalnych (1989-93; 1994-99; oraz 
2000-2006). 6Ale jeśli fundusze strukturalne były główna siłą napędową konwergencji, dlaczego wydaj-
ność Grecji była tak słaba, gdy otrzymała pakiet pomocy w ramach polityki spójności, w dużej mierze 
podobny do otrzymanego przez Irlandię? Dlaczego region Mezzogiorno we Włoszech pozostaje słabo roz-

5 Przypomina się nawiązanie Leszka Kołakowskiego do Jykesa Micheleta, który zwykł rozpoczynać swoje wykłady na temat 
historii Wielkiej Brytanii słowami: “Messieurs, L’Angleterre est une ile”. Parafrazując Kołakowskiego, tosprawia dużą różnicę, 
czy wiemy o tym, że Irlandia posiada małą, otwartą gospodarkę wyspy, czy też będziemy interpretować jej historię w świetle 
tego faktu, który w ten sposób przyjmuje własne znaczenie (Kołakowski, 2005, str. 5).

6 Oczywiście, Irlandia nadal otrzymuje środki w ramach polityki spójności UE na lata 2007-2003 ale są one bardzo małe w po-
równaniu do funduszy dostępnych we wcześniejszym okresie. Wrócimy do tej kwestii w dalszej części, w kontekście zaprze-
stania finansowania z krajowych środków publicznych ze względu na recesję i kryzys fiskalny w okresie po 2008 roku. 
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winięty, chociaż był odbiorcą ogromnych ilości funduszy wewnętrznych krajowych oraz zewnętrznych 
funduszy unijnych w okresie po drugiej wojnie światowej? 

To bardzo niefortunne, że oceny wpływu funduszy strukturalnych są prawie zawsze wykonywane z naci-
skiem na szczególną rolę głównych instrumentów polityki spójności, tj, infrastruktury, kapitału ludzkie-
go oraz bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw. Podstawowe podejście metodologiczne do ilościowej 
oceny wpływu wykorzystuje modele ekonomiczne w celu uzyskania hipotetycznego scenariusza „bez 
funduszy strukturalnych”, który następnie jest porównywany ze scenariuszem „z funduszami struktural-
nymi”, a różnica jest interpretowana jako wpływ pomocy.7 Aby jednak lepiej zrozumieć, w jaki sposób 
program funduszy strukturalnych może wspierać szybszy wzrost i konwergencje, musimy użyć odpo-
wiednich ram analiz, które uwzględniają znacznie szerszy zakres innych strategii, które również wpływa-
ją na stabilność i wzrost gospodarczy. To tutaj oceny polityki spójności wydają się być niewystarczające, 
a nawet wprowadzać w błąd, co prowadzi do przyszłego kształtu strategii, nawet w Irlandii, gdzie istnieje 
długa historia oceny wysokiej jakości. 

Ważnym jest również uświadomienie sobie, że irlandzcy planiści do sprawa rozwoju nigdy nie musieli 
zajmować się tego rodzaju skomplikowanymi, wielobiegunowymi, problemami rozwoju regionalnego, 
które stanowią sedno wyzwań rozwojowych Polski. Innymi słowy, planiści Irlandii, przy planowaniu 
swoich „Narodowych Planów Rozwoju” prawdopodobnie przypominali polskich regionalnych planistów 
w większych województwach Polski Zachodniej niż krajowych polskich planistów zajmujących się sze-
roko pojętymi polskimi wyzwaniami. Ten wymiar należy mieć również na uwadze przy porównywaniu 
irlandzkich doświadczeń z polskimi.

W oparciu o przedstawione zastrzeżenia postaramy się omówić zagadnienie będące przedmiotem tego 
raportu. W rozdziale 2 w oparciu o fakty przedstawimy podsumowanie trzech głównych irlandzkich pro-
gramów funduszy strukturalnych, które obejmowały okresy 1989-1993, 1994-1999 oraz 2000-2006. 
Obecny program na lata 2007-2013 zaplanowano w połowie 2000 roku, w czasie nadmiernego optymi-
zmu co do stanu gospodarki, zawierał on jedynie niewielki element finansowania wspólnotowego. Był 
on przeznaczony do reprezentowania irlandzkiego „wyjścia” z finansowej pomocy wspólnotowej, gdzie 
ambitny Narodowy Plan Rozwoju byłby całkowicie finansowany ze środków krajowych. Plany te zostały 
przejęte przez globalną oraz krajową recesję, a pierwotny plan został zaniedbany i jest mało prawdopo-
dobne, że zostanie kiedykolwiek zrealizowany. 

Prowadzi nas to do rozważań w trzecim rozdziale o potencjalnym rozwoju Polski Zachodniej w świetle 
istniejących europejskich doświadczeń w dziedzinie makroregionalnej współpracy. Tego rodzaju dysku-
sja jest bardzo istotna dla poszukiwań „wizji” dla rozwoju regionów zachodniej Polski w drugiej deka-
dzie naszego wieku, w okresie który obejmuje zakończenie bieżącego programu funduszy strukturalnych 
(formalnie do końca programu w bieżącym okresie budżetowania UE w 2013 roku, ale nadal do końca 
2015 roku w ramach tak zwanej reguły „2+n”), a także wprowadzenia w życie prawdopodobnej konty-
nuacji okresu programowania (2014-2020). Jest to chyba najtrudniejsze zadanie ze wszystkich, ponie-
waż jest ono otwarte i jest mało prawdopodobne, aby jedna ze strategii rozwoju, zdominowała wszystkie 
inne. Ponadto każda ze strategii może mieć skutki uboczne, jak również nieoczekiwane konsekwencje. 
W związku z tym nasz wkład musi ograniczać się w tym miejscu do dyskusji na temat rodzaju ram ana-
litycznych, które zostały wykorzystane w Irlandii i stanowią istotny wkład w te analizy, które najlepiej 

7 Obecny autor przyznaje się do winy do przeprowadzenia tego rodzaju analizy wpływu funduszy strukturalnych (Bradley, 
2006). W rzeczywistości sytuacja metodologiczna jest jeszcze gorsza niż wymieniona powyżej. WE zobowiązuje naukowców 
do przeprowadzenia oceny oddziaływania każdego okresu budżetowego całkowicie oddzielnie od poprzednich okresów 
budżetowych, nawet gdy ostatnie programy są często kontynuacją długoterminowych działań inwestycyjnych, które mogą 
rozciągać się na wiele programów budżetowych! Na przykład, bieżące oceny okresu 2007-2013 ignorują lata 2004-2006, 
a oparte są na założeniu, że wszystkie działania w ramach polityki spójności zostaną zakończone 31 grudnia 2005 roku.
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powinny poprzedzać i towarzyszyć wszelkim sformułowaniom konkretnych programów inwestycyjnych 
funduszy strukturalnych. Niestety, wiemy z doświadczenia, że tego rodzaju dogłębne, strukturalne bada-
nia i analizy potrzebne do zrozumienia potencjału rozwojowego regionu są rzadko realizowane w prakty-
ce. Polityka spójności ma często tendencję do pragmatycznego wydzielania środków inwestycyjnych oraz 
jest zdominowana przez polityczną konieczność osiągania przestrzeni kapitałowej w nakładach inwesty-
cyjnych, prawie zawsze kosztem efektywności ekonomicznej. Ponadto, uwaga koncentruje się na kwestii 
„absorpcji”, tj. potrzeby ściągnięcia i wykorzystania wszystkich środków, często zapominając o skuteczno-
ści programów inwestycyjnych.

W rozdziale czwartym rozważamy zagadnienie znaczenia irlandzkich doświadczeń z zakresu unijnych 
funduszy strukturalnych dla regionów Polski Zachodniej. Programy irlandzkie ewoluowały w sposób, 
który był właściwy do rozwoju wyzwań stawianych przed gospodarką irlandzką, a te wyzwania i bariery 
z czasem uległy zmianie na skutek szybkiego postępu w konwergencji. Niektóre z podstawowych zasad 
są odpowiednie dla każdego rozwijającego się kraju lub regionu, który początkowo posiada nieadekwat-
ną infrastrukturę fizyczną, niewystarczający lub niewłaściwy kapitał ludzki i ogólny brak działalności 
badawczo-rozwojowych. Ale inne zasady były specyficzne dla irlandzkich wyzwań oraz barier, i byłyby 
mniej istotne dla polskich regionów. Staramy się identyfikować problemy i strategie, które są istotne 
i mamy nadzieję, że nasza dyskusja będzie pomagać w eksploracji regionalnych barier rozwoju, które są 
specyficzne dla Polski oraz rozwoju odpowiedniej strategii dla regionów zachodniej Polski.

W rozdziale piątym badamy kwestie związane z regionem dolnośląskim, jako szczególny przypadek więk-
szego makroregionu zachodniej Polski. Przypadek Dolnego Śląska posiada kilka potencjalnie interesują-
cych podobieństw do przypadku Irlandii Północnej oraz Republiki Irlandii, które dzieli rozległa granica 
lądowa. Innymi słowy, wiele regionów Polski Zachodniej prawdopodobnie posiada potencjał rozwojowy, 
który pojawia się wewnątrz kraju, jak również poprzez międzyregionalne połączenia oraz oddziaływania 
między regionami. Jednakże, Dolny Śląsk znajduje się na południowo-zachodnim obrzeżu Polski i jego in-
terakcje z sąsiadującymi Niemcami oraz Czechami mogą być również ważnym elementem w jego rozwoju 
i konwergencji. Przypadek Irlandii zawiera również kilka zbawiennych lekcji w tej kwestii. 

2. POLITYKA  SPÓJNOŚCI  UE  W  IRLANDII: 1989-2013
Reforma i rozwój europejskiej polityki pomocy regionalnej w latach 80-tych w ramach Narodowych Pla-
nów Rozwoju (NPR) oraz towarzyszące im traktaty Wspólnotowych Ram Wsparcia (WRW), napędzane 
były przez trzy główne czynniki. Po pierwsze, stopniowe rozszerzenie UE po jej powstaniu w 1956 roku 
doprowadziło do coraz większego stopnia zróżnicowania społeczno-gospodarczego wraz z przystąpie-
niem Irlandii (1973), Grecji (1982), Portugalii i Hiszpanii (1986). Oprócz procesu rozszerzenia, równo-
legle przebiegała ewolucja od wspólnego rynku do bardziej zintegrowanej unii gospodarczej, która zo-
bowiązała decydentów politycznych do rozwiązania problemów związanych z potrzebą przygotowania 
słabszych państw i regionów do zaspokojenia wyzwań takich inicjatyw jak Jednolity Rynek (SM) i Unia 
Gospodarcza i Walutowa (EMU). 

Wszystkie państwa członkowskie UE już wcześniej opracowywały wewnętrzne krajowe i regionalne stra-
tegie polityki rozwoju tego czy innego rodzaju. Natomiast tym co było inne w nowych unijnych regio-
nalnych strategiach inicjatyw była bardzo znacząca pomoc finansowa, która miała zostać udostępniona 
przez bogatsze państwa członkowskie ograniczonej ilości biedniejszych państw członkowskich, jak rów-
nież niektórym biedniejszym regionom bogatszych państw ( głównie we Włoszech, Niemczech i Wielkiej 
Brytanii). Przed rokiem 1989 dostępny budżet unijny - stanowiący stosunkowo skromne półtora procent 
całkowitego PKB UE – został początkowo całkowicie zdominowany przez potrzebę wsparcia kosztownej 
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w całej UE. Po roku 1989 doszło do poważnego przesunięcia środków 
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z WPR na cele regionalnego rozwoju, ukierunkowanego na ograniczoną liczbę krajów, ale pozostającego 
w dość podobnym i skromnym przydziale unijnych środków budżetowych. 

Główne polityczne uzasadnienie rozszerzenia pomocy rozwojowej UE pochodzi z obawy, że nie wszystkie 
państwa członkowskie mogły jednakowo skorzystać z jednolitego rynku, którego celem było zdemonto-
wanie wszystkich pozostałych barier pozataryfowych w ramach Unii. W szczególności, mniej zaawanso-
wane gospodarki południowych i zachodnich peryferii (głownie Grecja, włoskie Mezzogiorno, południo-
we regiony Hiszpanii, Portugalii, Irlandii oraz Irlandii Północnej) uznano za szczególnie narażone, chyba 
że otrzymały pomoc rozwojową (Cecchini, 1988).8

Tym co było szczególnego w zreformowanych strategiach rozwoju były ich ambitne cele, tj. świadczenie 
pomocy finansowej w dłuższym okresie czasu (wraz z wymogiem krajowego publicznego i prywatnego 
współfinansowania), w celu realizacji strategii, której wyraźnym celem było przekształcenie podstawo-
wej struktury gospodarek beneficjenta i przygotowanie ich na działanie mechanizmów konkurencyjnych, 
które miały zostać wywołane przez jednolity rynek oraz EMU. Strategie te przeniesiono daleko poza kon-
wencjonalny popyt, rolę cyklicznej stabilizacji wydatków publicznych, i były one skierowane na wspiera-
nie zmian strukturalnych, przyspieszenie średniookresowego wzrostu oraz ewentualne osiągnięcie rze-
czywistej konwergencji, głównie poprzez poprawę efektywności po stronie podaży procesów. 

Pomoc finansowa UE została udostępniona w ramach wieloletnich publicznych programów inwestycyj-
nych, które rozpoczęły się w ramach Krajowych Planów Rozwoju, a gdy zostały wynegocjowane i zatwier-
dzone przez Komisję Europejską, zostały skodyfikowane w formalne porozumienia pomocy rozwojowej 
lub Podstawy Wsparcia Wspólnotowego (PWW). 9Ważnym skutkiem ekonomicznym dla planowania in-
westycji publicznych, było to, że bardziej strategiczne podejście mogło zostać podjęte przez rządy państw 
członkowskich przyjmujących pomoc. Dla przykładu, poprzednie irlandzkie budżetowanie zostało zdo-
minowane przez krótkoterminowe potrzeby zbilansowania budżetu. Ważną konsekwencją fiskalną było 
to, że strategie inwestycyjne w państwach przyjmujących pomoc mogły zostać przesunięte z krótkoter-
minowych, zatrzymujących gospodarkę procesów finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, do 
bardziej stabilnych średnioterminowych zewnętrznie wspomaganych procesów. W przypadku Irlandii 
pozwoliło to kolejnym rządom na zerwanie z rocznym budżetowaniem kapitału i wprowadzenie syste-
matycznych długoterminowych planów rozwoju (tj. na okres pięciu, sześciu lub siedmiu lat). Biorąc pod 
uwagę obecność zawyżonej zewnętrznej pomocy rozwojowej, zadanie dofinansowania działalności in-
westycyjnej PWW było również mniej trudne pod względem konsekwencji dla wzrostu dochodów krajo-
wych lub deficytu budżetowego, nawet w kontekście wieloletniego budżetowania. 

W tym rozdziale podsumujemy stylizowane fakty irlandzkich doświadczeń w zakresie Narodowego Pla-
nu Rozwoju od 1989 roku. Interpretacja tych faktów i znaczenie dla regionów Polski Zachodniej zostaną 
omówione w dalszej części. Przedstawimy szkic stanu załamania irlandzkiej gospodarki przed rozpoczę-
ciem procesu NPR, charakteryzującego się powolnym wzrostem, wysokim bezrobociem oraz odpływem 
ludności, niestabilnością finansów publicznych, wysokim oprocentowaniem, wszechobecną utratą konku-
rencyjności oraz niskim poziomem inwestycji publicznych i prywatnych. Przedstawimy zarys głównych 
cech trzech głównych Narodowych Planów Rozwoju, które zostały wdrożone od 1989 roku oraz w jaki 
sposób zmieniała się i rozwijała ich struktura wraz z rozwojem i wzrostem gospodarki w latach 90-tych. 

8 Kolejne badania w Grecji, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii, przeprowadzone w ramach oceny jednolitego rynku (Monti, 1996) 
wykazały, że Irlandia oraz Hiszpania mogły faktycznie więcej skorzystać z inicjatywy rynkowej niż przeciętne duże, rozwi-
nięte państwa. Jednakże Grecja była największym przegranym (patrz ESRI, 1997).

9 Pierwsze trzy irlandzkie NDP (NPR) to Irlandia (1989), (1993) oraz (1999). Irlandzkie traktaty PWW (CFS) to CEC (1989), 
(1994) oraz (2000). Obecny NPR (2006) rozszerza się do roku 2013, miał być w dużej mierze finansowany ze środków kra-
jowych, ale w znacznym stopniu został zaniechany z powodu kryzysu ekonomicznego i fiskalnego po 2007 roku.
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2.1 Tło irlandzkiego Narodowego Planu Rozwoju

Fundusze strukturalne stały się dostępne dla Irlandii w bardzo dogodnym momencie na trajektorii jej 
rozwoju. W tabeli 2.1 przedstawiamy roczne średnie stopy wzrostu oraz poziomy wybranych kluczowych 
wskaźników wydajności w okresach pięcioletnich od 1961 do mniej więcej okresu realizacji pierwszego 
NPR w 1989 roku. Niektóre stylizowane fakty są wyraźnie widoczne. Inne niż w okresie 1980-85, wzrost 
był dość stabilny na poziomie około 4 procent. Konwergencja nie miała miejsca, ponieważ wzrost był na 
poziomie nieco poniżej średniej stopy wzrostu w UE. Ale w latach 1980-85 wzrost załamał się niemal do 
zera, wraz z poważnym pogorszeniem wielu innych wskaźników. Biorąc pod uwagę wysoki przyrost na-
turalny ludności, fakt skromnego wzrostu zatrudnienia, za wyjątkiem okresu 1975-80, oznaczał, że stopa 
bezrobocia utrzymywała się na wyższym poziomie niż w większości innych krajów UE, gdzie zatrudnie-
nie pozostawało efektywne i pełne. Jeżeli wskaźnik migracji nie byłby taki wysoki, wskaźnik bezrobocia 
byłby jeszcze wyższy. Wzrost zatrudnienia, który wystąpił w latach 1975-80 był prawie w całości wyni-
kiem ekstrawaganckiej i niezrównoważonej ekspansywnej polityki fiskalnej (patrz Bradley) et al, 1985).

Znaczna restrukturyzacja fiskalna miała miejsce w latach 1987-1989. Szkody, które zostały zadane go-
spodarce w początkowym okresie 1977-82, kiedy została wdrożona ekspansywna, keynesowska polityka 
wydatków, doprowadziły do destabilizacji finansów publicznych w latach 80-tych oraz, wraz z nadejściem 
globalnej recesji OPEC-II po roku 1979, doprowadziły dług narodowy od wartości około 40 procent PKB 
do prawie 130 procent. W latach 1987-89 została wdrożona seria głębokich cięć wydatków publicznych, 
a liczba osób pracujących w sektorze publicznym została drastycznie zmniejszona(Bradley, FitzGerald 
i Storey, 1987).

Table 2.1. Niektóre wskaźniki wyników gospodarczych Irlandii w Latach 1961-90*

Średni roczny wzrost w procentach 1961-65 1965-70 1970-75 1975-80 1980-85 1985-90
PKB 3,7 4,1 3,8 4,1 0,4 3,6
Inwestycje 12,4 6,0 3,2 8,2 -3,2 3,8
Zatrudnienie 0,4 -0,2 0,6 1,5 -1,4 1,0
Średnia zarobków przemysłowych 7,1 10,8 18,0 18,8 13,5 4,8
Deflator konsumpcji 4,5 5,5 13,7 14,6 11,2 3,3

Średnie okresy 1961-65 1966-70 1971-75 1976-80 1981-85 1986-90
EBR (jako procent PKB)** 6,4 7,7 9,7 11,4 13,2 5,7
Stan bieżący (jako procent GNP) -2,9 -1,9 -3,9 -7,9 -7,9 -0,6
Saldo bilansu handlowego (jako procent PKB) -7,1 -6,0 -7,5 -11,0 -4,5 6,4
Stopa bezrobocia*** 4,8 5,1 6,0 8,1 13,6 16,0
Migracja netto (000s) 14,8 14,2 -11,5 -8,5 8,4 32,0

* PKB i dane o bilansie płatniczym przedstawione w tabeli oparto na definicji ESA 79 w celu dokonania historycznych porównań.
** Działania EBR w przeniesieniu na rok kalendarzowy w 1974 roku.
*** Pomiar wykonany na podstawie Badania siły roboczej, nie na podstawie MOP (Międzynarodowa Organizacja Pracy).
Source: ESRI Przegląd średniookresowy (różne zagadnienia)

Restrukturyzacja podatkowa w latach 1987-89 w dalszym stopniu zredukowała roczne potrzeby kredyto-
we sektora rządowego (PSBR) i rachunek bieżący zaczął z powrotem przesuwać się do stanu równowagi. 
Rozwój następował umiarkowanie, ale z powodu wzrostów podstawowej wydajności, wzrost zatrudnie-
nia pozostawał na niskim poziomie. Spadek tradycyjnej pracochłonnej produkcji i stopniowe jej zastąpie-
nie przez kapitał wysokiej technologii oraz międzynarodowe intensywne badania i rozwój spowodowały 
nasilenie problemu zatrudnienia oraz spowodowały wzrost bezrobocia w tym okresie. Co więcej, stopa 
bezrobocia pozostawała bardzo wysoka do lat 90-tych a przepływy migracyjne trwały nadal. W takim 
stanie załamania znajdowała się gospodarka w okresie, gdy zaprojektowano pierwszy NPR oraz wdrożo-
no go na okres pięciu lat 1989-93. 
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2.2 Narodowy Plan Rozwoju w Irlandii: 1989-2006

Przed rokiem 1989 kolejne rządy irlandzkie zawsze utrzymywały bardzo wyraźne rozróżnienie pomiędzy 
bieżącym programem wydatków (w tym polityka podatkowa) a programem wydatków inwestycyjnych. 
Bieżące wydatki (bieżące wydatki i podatki) zostały uwzględnione w budżecie rocznym. Do roku 1989, 
wydatki inwestycyjne były rozpatrywane w ramach Programu Wydatki Publiczne, który był sporządza-
ny corocznie oraz publikowany zaraz przed rozpoczęciem przygotowania rocznego budżetu w ramach 
„Oszacowania” wydatków publicznych na rok następny. Po roku 1989, większość z pierwotnie krajowego 
Programu Wydatków Publicznych została włączona do wieloletnich procesów NPR/PWW i nie podlegała 
już kaprysom oraz zmianom corocznego procesu budżetowania. Krajowy Program Wydatków Publicznych 
stał się, w rezultacie, wieloletnim programem rozciągającym się na wiele lat, a czasami na różne władze 
administracyjne. W efekcie stał się apolityczny i kierowniczy. Oczywiście, pomógł fakt, iż irlandzkie fi-
nanse publiczne osiągały równowagę we wczesnych latach pierwszego NPR (1989-93) i nigdy nie istnia-
ło realne zagrożenie, że rząd irlandzki mógłby mieć trudności z wymaganiami dotyczącymi krajowego 
współfinansowania. W dalszej części tego rozdziału w skrócie opiszemy główne cechy sekwencji trzech 
kolejnych irlandzkich Narodowych Planów Rozwoju, a następnie zastanowimy się w jaki sposób NPR mia-
ło zarówno wpływ na wyniki ekonomiczne gospodarki oraz w jaki sposób były zależne od tego wyniku. 

2.2.1 NPR (Narodowy Plan Rozwoju) 1989-1993

Pierwszy irlandzki Narodowy Plan Rozwoju obejmował pięcioletni okres 1989-93 i został stworzony jako 
seria czterech głównych Celów. W ramach pierwszego Celu (rozwój regionów słabiej rozwiniętych), ist-
niały cztery priorytety:10

Priorytet 1: Rolnictwo, rybołówstwo, leśnictwo, turystyka oraz rozwój obszarów wiejskich
Priorytet 2: Przemysł i usługi
Priorytet 3: Środki do zniwelowania skutków peryferyjności
Priorytet 4: Działania w obszarze zasobów ludzkich

Tabela 2.2 przedstawia podział środków między cztery Cele.

Tabela 2.2. Struktura pierwszego etapu Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla Irlandii, 1989-1993

Cel Wydatki publiczne  
ogółem

Finansowanie ze 
środków UE ogółem

Współfinansowanie 
z krajowych środków 

publicznych
1: Rozwój regionów zapóźnionych 4871 2872 1999
2: Zwalczanie długotrwałego bezrobocia 172 114 58
3: Integracja zawodowa młodych ludzi 441 285 156
4: Dostosowanie struktur rolnych 638 396 241
Inne (wraz z TA) 4 5 0
Razem wszystkie Cele 6126 3672 2454

Million euro, ceny z 1989 roku. Źródło CEC (1989)

Zbadanie logiki stojącej za przydziałem powyższych środków jest łatwiejsze w odniesieniu do trzech 
„ekonomicznych” kategorii inwestycji publicznych wymienionych powyżej: infrastruktura, zasoby ludz-
kie, oraz bezpośrednia pomoc dla sektorów produkcyjnych, przeklasyfikowanie danych przedstawiono 
w Tabeli 2.3.11

10 Termin „region zapóźniony ” w pierwszym irlandzkim NPR odnosi się do kraju jako całości. Biorąc pod uwagę stan irlandz-
kiego zacofania gospodarczego, pierwszy NPR nie posiadał prawie wcale rozmiaru podregionów.

11 W tabeli 2.3 przedstawiono również wkład oczekiwany ze strony krajowego sektora prywatnego, chociaż jest to trudne do 
zmierzenia z z jakąkolwiek precyzją. Kwestia ta wydaje się być pominięta w analizie wpływy, w której zachowanie sektora 
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Tabela 2.3. Irlandzkie PWW 1989-93: Klasyfikacja ekonomiczna

Kategoria inwestycji Finansowanie  
ze środków UE ogółem

Współfinansowanie z krajowych 
środków publicznych

Prywatne  
finansowanie

Razem  
PWW

Infrastruktura fizyczna 719 387 0 1106
Zasoby ludzkie 898 819 0 1716
Pomoc bezpośrednia: 
sektory produkcyjne 2055 1247 2273 5575

w tym
produkcja 1037 684 1549 3270
rynek usług 314 170 160 643
rolnictwo 704 394 564 1662
Razem 3672 2454 2273 8399

Million euro, ceny z 1989 roku. Źródło: przeklasyfikowanie danych w CEC (1989)

Pomoc bezpośrednia dla sektorów produkcyjnych:

Była to największa z trzech głównych ekonomicznych kategorii wydatków oraz wskazywała, że postano-
wienia dotyczące zachęt inwestycyjnych dla przedsiębiorstw produkcyjnych oraz świadczących usługi, 
jak również dla rolników zostały uznane za priorytet w NPR w latach 1989-93. Większość płatności dla 
produkcji została wypłacona przez Industrial Development Authority (IDA) (Urząd do Spraw Rozwoju 
Przemysłu). Dotacje te posłużyły do obniżenia kosztów tworzenia nowych instalacji lub rozbudowy ist-
niejących obiektów, albo poprzez przyznawanie pomocy lub poprzez budowę „zaplanowanych” fabryk, 
czyli ogólnych nowoczesnych budynków fabrycznych, które mogą być szybko zagospodarowane, przez 
najemcę zainteresowanego danym obszarem. Dotacje poprawiły płynność firmy, zmniejszyły koszty kapi-
tałowe oraz spowodowały więcej inwestycji w Irlandii. Płatności dla sektora rolnictwa finansowały dzia-
łania w zakresie leśnictwa, programy naprawcze dla gospodarstw oraz PO dla rolnictwa przyjaznego dla 
środowiska. Płatności na rzecz sektora usług rynkowych dotyczyły działań takich jak obiekty turystycz-
ne, jak również wsparcie dla marketingu i promocji. 

Irlandia zawsze prowadziła główne programy zachęcające do inwestycji zagranicznych. W rzeczywistości, 
cała irlandzka strategia biznesowa opierała się na bezpośrednich inwestycjach zagranicznych w dwóch 
głównych podsektorach produkcyjnych: komputerowym (w tym części elektroniczne oraz oprogramowa-
nie) oraz farmaceutycznym. W tym sensie, Irlandia była wyjątkiem w UE, jeżeli chodzi o cześć swojej bazy 
produkcyjnej, która obejmowała zaawansowane technologie i była głównie własnością zagraniczną.12 
W zakresie realizacji strategii przemysłowej, szereg różnych elementów zostało uwzględnione w niniej-
szej pozycji (tj. pomoc dla sektora produkcyjnego). Po pierwsze, firmy otrzymały bezpośrednie dotacje 
inwestycyjne, które miały wpływ na obniżenie kosztów kapitałowych. Po drugie, firmy otrzymały pomoc 
w szkoleniach, programy nauczania dla szkolnictwa wyższego. Po trzecie, w przypadku mniejszych firm 
– często lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) - były one wspierane pod kątem rozwoju 
marketingowego i eksportowego. Wreszcie, niektóre z programów objętych w tej pozycji może być lepiej 
sklasyfikowanych w ramach „zasobów ludzkich”. 

Pod koniec PWW 1989-93, doszło do poważnych reform irlandzkiej strategii przemysłowej (Culliton, 
1992). Główna agencja przemysłowa – The Industrial Development Authority (IDA) (Urząd do Spraw Roz-
woju Przemysłu) – została podzielona na dwie odrębne agencje. Pierwszej – zrestrukturyzowanej IDA 

prywatnego jest uznawane jako endogenna reakcja na NPR, a nie jako niezależny element.
12 W 2000 r. istniało około 5000 zakładów w Irlandii. Chociaż ponad 85% było własnością irlandzką, produkcja brutto sektora 

będącego własnością irlandzką wynosiła jedynie jedną piątą całkowitej produkcji przemysłowej. Niemniej jednak, w tym 
roku firmy należące do Irlandczyków zapewniły pracę oraz przychody dla ponad połowy całej siły roboczej (130.000 miejsc 
pracy, w porównaniu do 120.000 w sektorze zagranicznym).
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– przekazano odpowiedzialność za inwestycje zagraniczne. Druga– Enterprise Ireland – przekazano od-
powiedzialność za rdzenną (lub lokalną) działalność gospodarczą. Był to logiczny podział, który odzwier-
ciedlał bardzo różne wymagania dla firm obcych i rodzimych. Firmy zagraniczne posiadały już technologię 
i dostęp do rynku, i należało je zachęcić do osiedlania w Irlandii. Firmy lokalne, często zajmowały się bar-
dziej tradycyjnymi sektorami produkcji i/lub były małe, więc potrzebowały bardziej konkretnej pomocy 
pod kątem eksportu. 

Infrastruktura fizyczna:

Ta kategoria wydatków zawiera większość peryferyjnych PO (Programów Operacyjnych). Została ona wy-
korzystana do realizacji głównej modernizacji infrastruktury drogowej oraz obiektów portowych. Efekty 
po stronie popytu były jasne, prowadziły do silnego wsparcia przemysłu budowlanego, miały bezpośred-
ni wpływ na całą gospodarkę. Jednakże, w dłuższej perspektywie korzyści po stronie podaży były trud-
niejsze do oszacowania i składały się z krótszych okresów dostępu na wyspę oraz z wyspy, jak również 
z szybszego dostępu wewnątrz wyspy pomiędzy głównymi miastami. 

Wszystkie wydatki w ramach PO usług sanitarnych mogą być zawarte w niniejszej pozycji, z dużymi efek-
tami po stronie popytu, dzięki zwiększonej aktywności w sektorze budowlanym. Efekty podażowe były 
mniej wyraźne. Podczas gdy, w niektórych przypadkach udostępnianie instalacji wodno-kanalizacyjnych 
mogło spowodować ograniczenie wzrostu przemysłowego, w innych przypadkach mogło służyć jedy-
nie do zmiany lokalizacji przemysłu, lub zmniejszyć koszty związane z możliwymi kontrolami z zakresu 
ochrony środowiska w wybranych firmach. 

Zasoby ludzkie:

Ta kategoria wydatków dotyczących edukacji i szkoleń oraz około jednej trzeciej wydatków na zasoby 
ludzkie została uwzględniona w Programie Operacyjnym w latach 1989-93 dla sektora przemysłu i usług. 
Zapewnione szkolenie zostało zaprojektowane w celu sprostania przewidywanym potrzebom tych sekto-
rów dla siły roboczej przez resztę dekady. Większość tych środków została przekazana za pośrednictwem 
State Training Agency (Agencji ds. szkoleń) (FAS) oraz Ministerstwa Edukacji (głównie do obsługi grupy 
nowych Instytutów Technologii, które były w większości zlokalizowane w głównych ośrodkach miejskich. 
Beneficjentami byli młodzi, wchodzący na rynek przedstawiciele siły roboczej, a do głównych sektorów, 
które skorzystały ze środków należały sektor wysoko wykwalifikowanej inżynierii, elektroniki, hotelar-
stwa i gastronomii, bankowości i finansów. 

Około 15 procent wydatków HR zostało przeznaczonych na kształcenie zawodowe drugiego poziomu 
oraz system praktyk, który miał raczej podobne skutki, jak w przypadku PO dla sektora przemysłu i usług. 
Beneficjentami były również osoby zaliczające się do siły roboczej, wchodzące na rynek oraz firmy, któ-
re były w stanie wykorzystać możliwości rozwoju oferowane przez zwiększoną podaż wykwalifikowanej 
siły roboczej. Reszta wydatków HR została przeznaczona na szeroki zakres różnych programów, z któ-
rych część została ukierunkowana na grupy o szczególnych problemach na rynku pracy, takie jak długo-
trwale bezrobotni oraz niepełnosprawni. 13Beneficjenci zostali wyłonieni z grup, które nie uczestniczyły 
aktywnie na rynku pracy, a efekty tych programów były raczej mniejsze niż w przypadku programów 
objętych PO dla sektora przemysłu i usług. W rzeczywistości ewentualny spadek stopy długookresowego 
bezrobocia był bardziej związany ze wznowieniem ogólnego wzrostu gospodarczego, a nie z kolejnymi 
formami zatrudnienia.

13 Należy przypomnieć, że stopa bezrobocia spadła nawet do 18 procent w pierwszych latach PWW 1989-93, a ponad połowa 
z tej sumy obejmowała długotrwale bezrobotnych ( przez okres definiowany jako ponad rok). Długotrwałe bezrobocie kon-
centrowała się na grupie słabo wykształconych i nisko wykwalifikowanych osób.
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2.2.2 NPR 1994-1999 

Drugi irlandzki Narodowy Plan Rozwoju obejmował okres sześciu lat 1994-99, a pod wieloma względami 
stanowił kontynuację głównych treści z NPR z lat 1989-93. Osiem z jedenastu Programów Operacyjnych 
zostało zebranych w dwóch priorytetowych pozycjach (Infrastruktura oraz Sektor produkcyjny). Zasoby 
ludzkie stanowiły oddzielny PO, a mały PO istniał w obszarach Lokalnego Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Pomocy technicznej. Był to pierwszy raz, gdy wyraźnie – choć bardzo skromnie – aspekty regionalne 
zostały wprowadzone do irlandzkiego NPR. 14W końcu, specjalny fundusz „spójności” został przewidzia-
ny do finansowania głównie transportu i infrastruktury ochrony środowiska, gdzie krajowy wskaźnik 
współfinansowania był znacznie niższy niż dla PWW jako całości. 15

Tabela 2.4 przedstawia podział środków między poszczególne programy operacyjne NPR/PWW w latach 
1994-99. Zamiast odróżniać źródła finansowania (tzn. unijne, krajowe publiczne oraz krajowe prywatne), 
w tym przypadku przedstawiamy roczne wydatki pomiędzy uruchomieniem w 1994 r. oraz zakończeniem 
w 1999 r. wyłącznie dla elementów finansowanych z dotacji UE. Ponieważ pomoc unijna wykorzystuje 
całkowicie NPR, reprezentuje najważniejsze elementy. Krajowe współfinansowanie publiczne następuje 
poprzez ustawowe wskaźniki współfinansowania, jako element finansowany ze środków prywatnych. 

Table 2.4: Struktura drugiego etapu Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla Irlandii 1994-1999: 
Środki unijne, wszystkie fundusze

Kategoria 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1994-99
Razem PWW 665.6 814.7 966.1 1036.3 1100.0 1145.6 5728
Priorytet sektor produkcyjny 292.4 356.2 455.2 485.2 468.7 496.3 2554
PO Rozwoju przemysłu 115.6 128.6 171.4 186.5 212.8 234.8 1050
PO Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 147.3 173.5 176.4 181.5 146.3 137.5 963
PO Rybołówstwa 3.4 9.7 21.0 19.0 14.1 12.0 79
PO Turystyki 26.1 44.4 86.3 98.2 95.6 112.0 463
Priorytet Infrastruktura 105.1 158.9 166.6 190.1 255.9 259.1 1136
PO Transportu 80.3 132.2 131.2 140.7 212.8 210.1 907
PO Infrastruktury Gospodarczej 1.8 8.7 12.8 23.9 29.8 32.6 110
PO Usług środowiskowych 16.7 6.9 10.5 16.2 12. 16.4 79
PO Infrastruktury szpitalnej 6.3 11.0 12.0 9.4 0.6 0.0 39
Rozwój Zasobów Ludzkich 63.0 267.7 289.7 305.2 315.2 325.9 1767
Rozwój lokalnych obszarów miejskich 
i wiejskich 5.1 31.7 54.0 52.8 57.5 61.6 263

Pomoc techniczna 0.2 0.3 0.7 3.0 2.7 2.6 9
Fundusz Spójności 167.9 190.4 197.9 218.4 271.8 275.9 1322
Inicjatywy wspólnotowe 0.6 23.7 112.1 171 90.2 95.3 493

Fundusze strukturalne ogółem 834.0 1030.2 1219.0 1416.9 1456.6 1502.5 7459
Jako procent PKB 2.6 3.0 3.3 3.6 3.4 3.2 3.2

Million euro, ceny z 1994 roku. Źródło CEC (1994) oraz Honohan (red.), 1997.

Po raz kolejny, łatwiej jest omówić logikę stojącą za powyższym przydziałem środków w odniesieniu do 
trzech zagregowanych „ekonomicznych: kategorii inwestycji publicznych, określonych w tabeli 2.5, gdzie 
również dokonano podziału na trzy źródła finansowania:

14 NPR w Grecji, Portugalii oraz Hiszpanii od samego początku podlegałyczęściowej regionalizacji, ponieważ gospodarki te 
były znacznie większe niż gospodarka Irlandii i posiadały złożone struktury zarządzania regionalnego.

15 Suma wspólnotowych ram Programów Wsparcia Operacyjnego i Funduszu Spójności jest określana jako „fundusze struktu-
ralne”. 
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Table 2.5: Irlandzkie PWW 1994-99: Klasyfikacja ekonomiczna

Kategoria inwestycji Finansowanie ze 
środków UE ogółem

Współfinansowanie z krajowych 
środków publicznych

Prywatne  
finansowanie

Razem  
PWW

Infrastruktura fizyczna 1113 779 85 1977
Zasoby ludzkie 1732 630 0 2362
Pomoc bezpośrednia:  
sektory produkcyjne 2508 813 2290 5611

w tym
produkcja 1029 362 1470 2861
rynek usług 456 104 246 806
rolnictwo 1023 347 574 1944
Rozwój lokalny 267 113 53 433
Razem 5620 2335 2428 10383

Million euro, ceny z 1994 roku. Źródło: przeklasyfikowanie danych w CEC (1993)

Najbardziej radykalna reforma PWW w latach 1994-99 porównywana z PWW w latach 1989-93 wystą-
piła w obszarze Zarządzania zasobami ludzkimi. Zarówno wzrost udziału środków przeznaczonych na 
działania HR ( wzrost z 25 do 32 procent ogółu środków unijnych), jak o podprogramy HR oraz działania 
stały się bardziej wyrafinowane i lepiej ukierunkowane. Zmiany w pozostałych dwóch ekonomicznych 
kategoriach inwestycji – infrastruktura fizyczna oraz bezpośrednia pomoc dla sektora produkcyjnego – 
były mniejsze. Na przykład, inwestycje w infrastrukturę skoncentrowały się na poprawie sieci dróg oraz 
głównej sieci kolejowej. Zmienione plany inwestycji drogowych wyznaczyły ograniczoną liczbę strate-
gicznych korytarzy, w celu skrócenia średniego czasu podróży między miastami. Krajowy Urząd ds. Dróg 
został utworzony i otrzymał zadanie stworzenia systemu podstawowych (lub krajowych) tras, które łą-
czyłyby główne miasta w Irlandii. Biorąc pod uwagę dużą populację aglomeracji Dublina, działanie takie 
często sprowadzało się do planowania tras, które łączyły Dublin z Waterford oraz Cork (na południu), 
Limerick oraz Galway ( na zachodzie), a także Sligo i Dundalk/Belfast (na północy). Dodatkowo, więcej 
środków przeznaczono na budowę systemu „obwodnic” wokół Dublina oraz planowanie tunelu pod mia-
stem, w celu umożliwienia komercyjnego dostępu do portu w Dublinie.16

Miało miejsce również finansowanie dróg podrzędnych i lokalnych, które rozprowadzano dość równo-
miernie po całym kraju. Każdy mikro-region (lub „hrabstwo”) otrzymał swój „sprawiedliwy” udział. Ilość 
programów NPR związanych z działalnością budowlaną zwiększała się tak szybko, że istotną kwestią sta-
ły się rosnące koszty budowy dróg, gdy przemysł budowlany osiągnął pełną zdolność, a poziom przekro-
czenia kosztów został osiągnięty. 

2.2.3 NPR 2000-2006 

Trzeci NPR, przypadający na lata 2000-2006, został zaprojektowany w radykalnie odmiennym otoczeniu 
makroekonomicznym. W efekcie był to plan po okresie „celtyckiego tygrysa”, który stanął w obliczu bar-
dzo różnych problemów związanych z zagęszczeniem oraz innymi ograniczeniami potencjału. W tabeli 
2.6 przedstawiono profil wydatków, a w tabeli 2.7 wyznaczono Programy Operacyjne z zakresu czterech 
rodzajów makroekonomicznych. Wpływ irlandzkich NPR miał tendencję do podlegania ocenie na pozio-
mie makroekonomicznym w odniesieniu do celu „spójności” (lub rzeczywistej konwergencji) (Bradley et 
al, 1992; ESRI, 1997). Ale kiedy poszczególne programy, podprogramy oraz środki zostają przeznaczone 
lub ocenione, ważne jest, aby posiadać mikroekonomiczną klasyfikację, która zwraca uwagę na uzasad-
nienie dla interwencji publicznej. W trakcie oceny śródokresowej irlandzkiego NPR/PWW 1994-99, Ho-
nohan (1997) zaproponował klasyfikację, która jest specjalnie zaprojektowana do pomocy w zakresie 

16 Należy zauważyć, że ponieważ Państwowa Strategia Przestrzenna nie została opublikowana aż do roku 2002, pierwsze trzy 
programy funduszy strukturalnych zostały stworzone i wdrożone w próżni regionalnej polityki! 
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mikroekonomicznej oceny środków NPR. Jego taksonomia dzieli interwencje NPR/PWW na cztery kate-
gorie: 

Typ I: Wydatki na świadczenie usług, które uważane są za korzystne dla dobra publicznego, które hamują 
ich optymalne świadczenie w sektorze prywatnym;
Typ II: Programy zaprojektowane przede wszystkim w celu zmiany względnych cen prywatnych firm oraz 
osób prywatnych, w celu skorygowania niektórych efektów zewnętrznych -dotacje naprawcze.
Typ III: Ukierunkowane programy mające na celu zmianę zachowania tam, gdzie podmioty prywatne są 
uważane za nieodpowiednio informowane, lub w których istnieją określone efekty zewnętrzne;
Typ IV: Dotacje, których głównym efektem jest zmiana charakteru.

Table 2.6: NPR 2000-2006: Profil wydatków

Kategoria 2000-
2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Infrastruktura gospodarcza i społeczna 22360 2553 3126 3280 3311 3346 3336 3409
Zatrudnienie i zasoby ludzkie 12563 1967 1841 1838 1753 1721 1721 1721
Sektor produkcyjny 5725 468 752 856 897 908 921 926
Regionalny PO  
przygraniczno-środkowo-zachodni 2646 337 371 366 391 407 442 332

Regionalny PO poludniowo-wschodni 3791 479 520 503 566 586 652 485
Program PEACE 127 25 25 25 25 25 0 0
WPR Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 4324 609 618 618 620 620 618 622
NPR ogółem 51536 6438 7252 7487 7562 7613 7691 7495

Million euro, ceny z 2000 roku. Źródło Irlandia (1999)

Table 2.7: Procentowy udział w każdym z programów operacyjnych w zależności od rodzaju środka  
NPR / PWW  2000-2006

Program Operacyjny Dobra 
publiczne

Ceny
naprawcze

Interwencje  
ukierunkowane Redystrybucja

Narodowy Plan Rozwoju (NPR)
PO dla regionu Przygranicznego,  
Centralnego i Zachodniego 80 4 6 9

PO dla regionu południowego  
i wschodniego 65 5 7 23

PO dla zatrudnienia i zasobów ludzkich 38 0 32 30
PO dla sektora produkcyjnego 35 43 17 5
PO dla infrastruktury gospodarczej  
i społecznej 64 0 4 32

PO  PEACE 0 1 38 61
PO dla pomocy technicznej 100 0 0 0

RAZEM 55 3 14 28

Podstawy Wsparcia Wspólnotowego 
(PWW)

PO dla regionu Przygranicznego,  
Centralnego i Zachodniego 72 14 8 5

PO dla regionu południowego  
i wschodniego 60 16 15 10

PO dla zatrudnienia i zasobów ludzkich 18 0 74 9
PO dla sektora produkcyjnego 42 3 55 0
PO dla infrastruktury gospodarczej  
i społecznej 100 0 0 0
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PO  PEACE 0 1 38 61
PO dla pomocy technicznej 100 0 0 0

RAZEM 72 3 22 4

Źródło: Fitz Gerald et al, red. (2003)

Na koniec, Tabela 2.8 przedstawia ekonomiczną klasyfikację inwestycji wydatków PWW.

Table 2.8: Irlandzkie PWW 2000-06: Ekonomiczna klasyfikacja inwestycji

Kategoria inwestycji Finansowanie  
ze środków UE

Współfinansowanie z krajowych 
środków publicznych

Prywatne 
finansowanie

Razem 
PWW

Infrastruktura fizyczna 1548 1616 1121 4285
Zasoby ludzkie 1128 721 0 1849
Pomoc bezpośrednia: 
sektory produkcyjne 497 213 456 1166

z których
produkcja 210 90 192 492
rynek usług 251 108 231 590
rolnictwo 36 15 33 84
Rozwój lokalny 0 0 0 0
Razem 3173 2550 1577 7300

Million euro, ceny z 2000 roku. Źródło: przeklasyfikowanie danych w Irlandii (1999)

Po raz pierwszy PWW (tj. element NPR, który był współfinansowany ze środków unijnych) stał się bardzo 
małą częścią większego obejmującego go NPR. Całkowite wydatki NPR w okresie siedmiu lat były planowa-
ne na 51,5 miliardów euro, podczas gdy element PWW (w tym unijne, krajowe publiczne i krajowe wydatki) 
wynosiły tylko 7,4 miliarda euro. Fakt tak znaczącego dofinansowania w kraju elementu NPR wynikał z tak 
znaczącej poprawy sytuacji fiskalnej irlandzkiego rządu od czasu niestabilności w latach 80-tych. 

Również po raz pierwszy elementy NPR/PWW zawierały wyraźne elementy przestrzenne: słabiej roz-
winięta część przygraniczno-środkowo-zachodnia, która zachowała pełny status Celu 1 oraz region po-
łudniowo-wschodni, który otrzymał jedynie pomoc przejściową. Ale różnica występowała głównie na 
poziomie pomocy, a bardzo podobne rodzaje strategii były realizowane oddzielnie w każdym regionie. 
Pozostałą główną zmianą było przesunięcie równowagi między głównymi kategoriami ekonomicznymi. 

2.2.4 Ewolucja irlandzkich NPR: 1989-2006 

NPR/PWW wpłynęły na rozwój irlandzkiej gospodarki w ciągu ostatnich 15 lat. Jednocześnie można 
uznać, że zmiany w gospodarce również miały wpływ na przeprojektowanie kolejnych NPR. Odwrotny 
związek przyczynowy – tj. wpływ wyników gospodarczych na strukturę kolejnych NPR – można zobaczyć 
w tabeli 2.9, która przedstawia udział procentowy każdej z trzech głównych kategorii gospodarczych dla 
każdego z trzech NPR.

Table 2.9: Procentowy udział PWW w finansowaniu ze środków unijnych: 
Główne kategorie ekonomiczne

Kategoria ekonomiczna PWW 1989-93 PWW 1994-99 PWW 2000-06
Wsparcie dla sektora produkcyjnego 56.0 47.0 16.0
Zasoby ludzkie 25.0 32.0 36.0
Infrastruktura fizyczna 19.0 21.0 48.0

Źródło: Pozyskano z tabeli 3, 5 i 8



109STUDIA  NAD  ROZWOJEM  DOLNEGO  ŚLĄSKA
NR 5-6/48-49/2011

Pierwszy NPR koncentrował się głownie na bezpośredniej pomocy dla sektorów produkcyjnych, ze szcze-
gólnym naciskiem na zasoby ludzie oraz znaczny program inwestycji w infrastrukturę fizyczną. Bezpo-
średni element pomocy jest prawdopodobnie zawyżony, ponieważ niektóre z tych środków zawierają 
elementy szkolenia i edukacji, które są trudne do podziału w pierwszym NPR. Jednak nacisk na „pomoc 
bezpośrednią dla sektora produkcyjnego» była adekwatna od kiedy NPR został zaprojektowany, gdyż 
w tym czasie gospodarka nie wyszła w pełni z kryzysu lat 80-tych, a programy pomocy bezpośredniej 
wydawały się oferować najszybszy i najlepszy natychmiastowy powrót w zakresie wdrożenia strategii 
przemysłowej w Irlandii, podczas gdy inne programy stworzyły i oferowały obietnicę długoterminowych 
zysków. Wiele aspektów realizowanych programów zostało przeniesionych ze wcześniejszego okresu 
przed NPR i po prostu je rozszerzono.

W czasie drugiego NPR, zwiększony nacisk na zasoby ludzkie (wzrost z 25 do 32 procent) odzwierciedlał 
obawy o nadal wysoki poziom bezrobocia. Wiele z tych programów obejmowało aspekty „kapitałowe», 
które uzupełniały główne elementy „wydajności», które mają kluczowe znaczenie dla koncepcji NPR.

Trzeci NPR został stworzony w czasie, gdy sukces irlandzkiej gospodarki stał się tematem dyskusji mię-
dzynarodowych (Krugman, 1997). Pod koniec lat 90-tych gospodarka przeszła zmianę do pełnego zatrud-
nienia, a główne deficyty infrastrukturalne zostały ujawnione przez gwałtowny wzrost natężenia ruchu 
na zatłoczonych drogach, zarówno w dużych miastach oraz na połączeniu tych miast. W celu rozwiązania 
tych przeszkód, istniały poważne zmiany w inwestycjach infrastrukturalnych (wzrost z 20 procent udzia-
łu podczas dwóch pierwszych NPR do 48 procent udziału NPR w latach 2000-2006). Udział przeznaczony 
na zasoby ludzkie również wzrósł (do 36 procent), z naciskiem na podnoszenie kwalifikacji, wystąpiło 
również zmniejszenie dopłat bezpośrednich do sektora produkcyjnego, który aktualnie przeżywał roz-
kwit. 

Kwestia oceny wpływu NPR na wydajność gospodarki jest skomplikowana i była przedmiotem szczegó-
łowych badań (Bradley et al, 1992; ESRI, 1997; Honohan, red., 1997; ESRI, 2002; Fitz Gerald et al, red., 
2003). Oczywiście nie jest to wystarczające, aby wskazać przełomowe zmiany w wydajności gospodar-
czej po wdrożeniu NPR (Rysunek 2.1) i przypisać całkowitą poprawę interwencji NPR.

Rysunek 2.1: Wzrost PKB w Irlandii przed i po NPR

Źródło: Fitz Gerald et al, (2003)

W rzeczywistości wpływ NPR/PWW w odosobnieniu może być dość skromny. Możemy określić zbiorczy 
mnożnik NPR/PWW w następujący sposób: 
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Mnożniki zbiorcze dla czterech państw UE Celu 1 oraz dwóch regionów Celu 1 w przypadku NPR w latach 
1994-99 przedstawiono w tabeli 2.10.17

Table 2.10: NPR 94-99: Mnożniki zbiorcze Celu 1

Grecja Irlandia Portugalia Hiszpania Niemcy Wschodnie Irlandia Północna
1994-1999 0.67 1.44 1.12 1.07 1.69 1.24
1994-2002 0.76 1.88 1.53 1.23 2.11 1.33
1994-2010 1.07 2.83 2.55 1.77 4.44 1.48
Ranking długoterminowy 6 2 3 4 1 5

Źródło: ESRI, 2002

W rankingu gospodarek pod względem wielkości zbiorczego mnożnika dla przedłużonego okresu 1994-
2010 (tj. uwzględniającego jedenaście lat po zakończeniu NPR z okresu 1994-99), Niemcy Wschodnie 
są na pierwszym miejscu. Jednak jest to nietypowy przypadek, ponieważ sytuacja wyjściowa Niemiec 
Wschodnich na początku PWW w latach 1994-99 była znacznie mniej korzystna niż w przypadku pozo-
stałych pięciu. Mimo, że restrukturyzacja przemysłu w Niemczech Wschodnich była uporządkowana do 
1994 r. nie została zakończona. Stan infrastruktury fizycznej był również kiepski, i służyło to powiększe-
niu wpływów PWW na budownictwo oraz ulepszenie stanu infrastruktury. Niemniej jednak, mnożniki 
zbiorcze sugerują, że NPR w latach 1994-99 w znaczący sposób przyczyniły się do promowania spójności 
w Niemczech Wschodnich, nawet jeśli sytuacja ta była zdominowana przez powolne działanie całej go-
spodarki niemieckiej. 

Drugim krajem w rankingu jest Irlandia, kolejna w kolejce jest Portugalia. Hiszpania jest pośrednim przy-
padkiem. Północna Irlandia i Grecja są ostatnie w rankingach. W pewnym sensie stanowi to potwierdze-
nie najnowszych badań Ederveena et al, 2002, który sugeruje, że skuteczność funduszy strukturalnych 
zależy od tego, co nazywają zmiennymi „kondycjonowania”, a najważniejsza z nich jest ekonomiczna 
„otwartość”. Gospodarka Irlandii jest najbardziej otwartą gospodarka w UE. Portugalia jest stosunkowo 
otwarta, biorąc pod uwagę jej wielkość. Hiszpania jest mniej otwarta, ale najmniej otwarta jest Grecja. 
Przypadek Irlandii Północnej jest nieco nietypowy, gdyż posiada ona bardzo duży sektor publiczny, a jej 
sektor produkcyjny jest ważony w kierunku bardziej tradycyjnej działalności (odzież, tkaniny, tradycyjne 
techniki), które sprzedawane są głównie lokalnie lub w Zjednoczonym Królestwie. 

Czynniki takie jak te częściowo wyjaśniają ranking w tabeli 2.10. Struktura gospodarcza pięciu „normal-
nych” gospodarek Celu 1 została zawarta w modelach ekonomicznych i służy do warunkowania skutecz-
ności oddziaływania NPR, mierzonej przez mnożniki zbiorcze. Być może należy wyciągnąć lekcję z tego 
rodzaju formalnej analizy oceny wpływu, że zmiana strukturalna w gospodarce – z udziałem otwartości, 
jakości instytucjonalnej, itp. – jest napędzana przez siły spoza NPR. NPR może służyć do przyspieszenia 
tych zmian, ale stanowi większe wyzwanie dla członkostwa w UE, które najprawdopodobniej zdominuje. 
Aby lepiej zrozumieć te siły, trzeba odejść od szczegółów finansowania i programów inwestycyjnych, oraz 
przyjrzeć się szerszym zagadnieniom. 

2.3  Krótka  notatka  na  temat  „odnawialnych instrumentów  finansowych”

Poproszono nas o konkretną wypowiedź na temat wykorzystania w Irlandii tak zwanych „odnawialnych 
instrumentów finansowych”. Jest to, być może, jedyny łatwy element w naszej pracy, ponieważ można 

17 Mnożnik zbiorczy może być również traktowany jako swego rodzaju „stopa zwrotu” zainwestowanych środków. Wysoki 
mnożnik zbiorczy sygnalizuje wydajność oraz skuteczność programów spójnościowych.
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stwierdzić kategorycznie, że te najnowsze innowacje strategiczne w ramach polityki spójności nigdy nie 
zostały wykorzystane w Irlandii. Nie ulega wątpliwości, że gdyby celowe fundusze unijne były dostępne 
w trzech pierwszych programach funduszy strukturalnych, w latach 1989 i 2006, my Irlandczycy znaleź-
libyśmy sposoby na ich pozyskanie! Zdolność do pozyskiwania funduszy oraz znajdowania kreatywnych 
sposobów ich lokowania nigdy nie było problemem w Irlandii! 

Być może warto przedstawić krótki komentarz na temat tych instrumentów z zewnątrz, z punktu wi-
dzenia Irlandii, ponieważ przyciągały one wiele uwagi. Podczas naszych badań w ramach polityki spój-
ności UE, natknęliśmy się na ich stosowanie tylko jeden raz, podczas ostatniej oceny śródokresowej 
przeprowadzonej dla małego państwa członkowskiego Unii Europejskiej znajdującego się w północnej 
Europie. Chociaż strategie zostały przedstawione w kontekście szczegółowych celów rozwoju, rzeczywi-
stość bazowa była zupełnie inna. Przydział środków na gałęzie produkcji w okresie głębokiego kryzysu 
i recesji był zaskakujący i odkrywczy. Prawie wszystkie środki zostały wydane na hurtowy i detaliczny 
sektor dystrybucji, bardzo dużego pracodawcy, ale w małym zakresie na rozwój regionalny, i były wyraź-
nie wykorzystywane do wspierania sektora usług małych przedsiębiorstw w czasie, gdy popyt krajowy 
był bardzo słaby i dostęp do kredytów bankowych przez te małe firmy zasadniczo zniknął. Sugerowano 
zastosowanie „odnawialnych instrumentów finansowych” w krótkim okresie, przeciwcykliczny sposób. 
Ich głównym zadaniem było zminimalizowanie bankructwa i upadku małych przedsiębiorstw, tam gdzie 
występował mały lub praktycznie żaden rzeczywisty rozwój wykraczający poza krótkoterminowy okres 
przeżycia. 

3. IRLANDIA  I  POLSKA  ZACHODNIA:  RAMY  ANALIZY  REGIONALNEJ 

3.1 Wstęp

Jednym z problemów związanych z formułowaniem strategii regionalnych jest fakt, że często dostępnych 
jest zbyt wiele danych, ale rzadko są one odpowiednie. Nawet jeśli są odpowiednie – np. sprawozdania 
regionalne i bazy danych poszczególnych przedsiębiorstw – problemem jest znalezienie przydatnych 
i właściwych ram polityki, które pomogą zrozumieć te dane. W tym rozdziale omawiamy ramy polityki, 
które okazały się bardzo przydatne w Irlandii, i które powinny być pomocne podczas opracowywania 
sposobów, w jaki można przyspieszyć rozwój regionów Polski Zachodniej, wykorzystując instrumenty 
polityki spójności UE. Szczegóły dotyczące zastosowania tych zasad stanowiłyby fascynujący i potencjal-
nie bardzo przydatny wkład w szczegółowe badania rozwoju regionalnego Polski, jednak takie zadanie 
jest zdecydowanie zbyt ambitne, aby się go podjąć w tym niewielkim projekcie. 

Systematyczne ramy polityki mogą pomóc małym narodom i ich regionom w mądrym zarządzaniu przy 
ograniczonych zasobach. Są one niezbędne, by zapewnić skoncentrowanie się na strategicznych działa-
niach oraz synergię różnych polityk, które tworzą każdą nowoczesną strategię rozwoju kraju lub regionu. 
Jednak z doświadczenia Irlandii wynika, że takie zasady często pojawiają się jako wyjaśnienia ex-post dla 
wyników polityk, które były planowane (lub które pojawiły się) ex-ante w mniej formalny, eklektyczny 
sposób. Nie jest to idealna sytuacja, ale prawdopodobnie nie mniej pożądana niż niewolnicze trzymanie 
się sztywnej i normatywnej strategii, która może okazać się ex-post zupełnie nieodpowiednia. Tak więc 
ramy strategiczne mają do odegrania istotną rolę, zwłaszcza gdy towarzyszą wytłumaczeniu określonych 
wyników, identyfikowaniu potencjalnych barier w rozwoju, lub wyeksponowaniu wniosków z doświad-
czeń w rozwoju krajów i regionów, które mogą mieć pewne cechy wspólne. 

Na przykład, pierwsze doświadczenia Irlandii w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) 
w latach 60-tych i 70-tych XX wieku to klasyczny przykład roli, jaką odegrały tzw. ramy Cyklu Życia Pro-
duktu, pomimo że pozornie nie było żadnego bezpośredniego odniesienia do pionierskiego dzieła Ray-
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monda Vernona w tej dziedzinie (Bradley, 2001). Ponadto, planiści strategii przemysłowej w irlandzkich 
agencjach rozwoju (takich jak IDA) nie obudzili się w roku 1990 – gdy Michael Porter opublikował swoje 
przełomowe dzieło Competitive Advantage of Nations („Konkurencyjna przewaga narodów”) – by po pro-
stu sformułować i wdrożyć politykę opartą na diamencie przewagi konkurencyjnej autorstwa Portera 
(patrz dalej). Przeciwnie, zdali sobie oni sprawę, że eksperymenty polityki irlandzkiej poprzednich trzech 
dekad można interpretować i skodyfikować jako praktyczną realizację wielu zaleceń Portera, a także że 
ramy analityczne Portera wskazywał na potencjalne konsekwencje oraz ograniczenia aktualnych trendów 
politycznych na przyszłość. Nie trzeba dodawać, że było to pocieszające, ponieważ generowało zaufanie 
w strategie i ułatwiało uczenie się ze wspólnych doświadczeń innych przypadków międzynarodowych. 
Późniejsze ramy opracowane przez Besta, 2001, odnoszą się do wielu dzisiejszych trosk irlandzkich de-
cydentów politycznych, gdy zdają sobie sprawę z ograniczeń ram polityki Portera w zakresie gospodarki, 
która jest zdominowana przez bezpośrednie inwestycje zagraniczne, którym w znacznym stopniu braku-
je jakiejkolwiek głęboko zakorzenionej kultury produktu oraz innowacji procesów. Wreszcie, możliwym 
wyjaśnieniem dla słabości wewnętrznej strategii rozwoju regionalnego jest to, że irlandzcy decydenci 
polityczni nigdy właściwie nie zaakceptowali konieczności, czy nawet nie uwzględnili, przydatnych ram 
strategicznych, które wskazałyby im lepszy kierunek polityki. 

Krajowa perspektywa makroekonomiczna tworzenia polityki jest integralną cechą kształtowania polityki 
w Irlandii od początku lat 60-tych XX wieku, wraz z przyjęciem „orientacyjnego” planowania w stylu fran-
cuskim po opublikowaniu znamiennego dzieła Economic Development („Rozwój ekonomiczny”) w 1958 r. 
Tylko w ostatnich latach ujęcie makroekonomiczne zostało w niewielkim stopniu rozszerzone na plano-
wanie rozwoju regionalnego, wraz z publikacją National Spatial Strategy („Krajowa Strategia Przestrzen-
na”) National Spatial Strategy w 2002 r., oraz dalszym podziałem gospodarki RoI (zwrotu na inwestycji) 
na rozwiniętą część Południowo-Wschodnią (SE) oraz słabiej rozwiniętą część Przygraniczno-Środkowo-
-Zachodnią (BMW).

Po dekadzie wzrostu w Irlandii, napędzanego w dużym stopniu przez produkcję, nastąpiła dekada nie-
stabilnego rozwoju napędzanego przez budowę i spekulację. Myślenie w ramach rozwoju strategiczne-
go kraju i regionu charakteryzuje obecnie duży stopień niepewności. W przypadku sąsiedniego regionu 
Irlandii Północnej, dekada po Porozumieniu Wielkopiątkowym (1998-2008) wykazała niezdolność do 
planowania i wdrażania jakiejkolwiek strategii rozwoju, która zerwała z poprzednią kulturą dotacji/sub-
wencji z dziesięcioleci niepokojów społecznych, by przeciwstawić się nadrzędnej i niepokojącej domi-
nacji sektora publicznego w gospodarce. Ta aktualna narodowa i regionalna niepewność, w połączeniu 
z poważnym kryzysem fiskalnym w Wielkiej Brytanii i Irlandii, ma jeszcze poważniejsze konsekwencje 
na bardziej podatnych poziomach regionalnych w gospodarce wyspy. Chociaż regiony wypracowały pew-
ne dość charakterystyczne cechy przez ostatnie dekady, była to raczej niezamierzona lub nieoczekiwana 
konsekwencja narodowego, odgórnego formułowania polityk, a nie wynik innowacji politycznej na pozio-
mie regionalnym. 

W drugim z naszych raportów opisujemy pewne kluczowe ramy, które pozwolą nam zrozumieć, jak działa 
polityka rozwoju na poziomie regionów irlandzkich oraz w specyficznym regionie przygranicznym z Ir-
landią Północną. Pierwsze z nich to ramy makro-regionalne, które są cechą wspólną planowania rozwo-
ju regionalnego w innych państwach UE, ale nie jest wystarczająco często wykorzystywana w Irlandii. 
Drugie, ramy PLC Vernona industrializacji napędzanej przez BIZ, wynikają z makro-regionalnego myśle-
nia i są szczególnie ważne w przypadku Irlandii oraz jej regionów. Ich analiza pozostaje bardzo istotna 
w przypadku małych, otwartych, rozwijających się krajów i regionów, nawet po czterdziestu latach od ich 
sformalizowania przez Vernona w 1966 r. Trzecie, diamentowe ramy Portera dotyczące przewagi konku-
rencyjnej narodu, są następnie pokrótce omówione, z naciskiem na dynamiczne etapy aspektów rozwoju, 
które są czasami pomijane. Czwarte ramy, stworzone przez Michaela Besta, mają za zadanie rozbudo-
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wę i rozszerzanie nowatorskich ram Portera, i są szczególnie przydatne podczas analizowania strategii 
biznesowej na poziomie poszczególnych małych firm i grup firm. Ostateczne ramy, ze względu na Jane 
Jacobs, wykraczają poza koncentrowanie się na ekonomii i biznesie, są ambitne i zakrojone na szeroką 
skalę i odkrywają istotną relację pomiędzy gospodarkami miast i ich regionalnymi gospodarkami zaple-
cza (Jacobs, 1986). Góruje ona nad poprzednimi ranami, które są bardziej zawężone do koncentrowania 
się na działalności produkcyjnej oraz cechach charakterystycznych firm, które tworzą sektory produkcyj-
ne w regionach. 

Skupienie się na tych pięciu ramach polityk i zasadach interpretacyjnych może wydawać się restrykcyj-
ne, ponieważ jest wiele innych sposobów systematyzowania rozwoju związanego z polityką i badaniem 
koniunktury, a planowanie regionalne ma wiele priorytetów wykraczających poza konwergencję gospo-
darczą i strategię biznesową. Wykorzystując analizę irlandzkiego formułowania polityki mamy nadzieję 
pokazać, że wszystkie te ramy mają wiele istotnych wzajemnych powiązań, które są często ignorowane 
lub pomniejszane w badaniach nad rozwojem regionalnym. Pomagają one także dysydentom politycznym 
w rozpatrywaniu strategii regionalnych jako gry, gdzie wszyscy wygrywają, gdzie współpraca na każdym 
szczeblu administracyjnym może przynieść lepsze wyniki dla wszystkich, a niejako gry o sumie zerowej, 
czy gry, w której wszyscy tracą, gdzie współpraca się rozpada a wyniki nie są optymalne. 

3.2 Ramy polityki makroregionalnej

Zasadniczo funkcjonują dwa ogólne podejścia do analizy makroregionalnej. Pierwsze można określić 
jako podejście „opisowe”, które jest oparte na historii regionów, ich cechach geograficznych, jakości ich 
infrastruktury fizycznej, charakterystyce i standardach ich zasobów ludzkich (lub „kapitału ludzkie-
go”), charakterze ich głównych działań ekonomicznych oraz ich cechach społeczno-demograficznych.  

Drugie można określić jako podejście „analityczne”, które jest zazwyczaj oparte na wyraźnych ra-
mach ekonomicznych i wykorzystuje systematyczne dane do badania zasadniczych mechanizmów 
ekonomicznych regionów. Takie podejście jest zwykle określane jako „modelowanie” regionalne.  

Oprócz znalezienia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób rozdzielić fundusze unijne na różne rodzaje 
projektów inwestycyjnych (np. infrastruktura fizyczna, zasoby ludzkie, pomoc bezpośrednia dla firm, 
itp.), dysydenci polityczni muszą także zająć się kwestią równowagi pomiędzy programami układanymi 
centralnie (tj. programami krajowymi), a programami układanymi w regionach, by zająć się określonymi 
barierami w rozwoju regionalnym. To jest główny powód, dla którego ramy polityki makroregionalnej są 
konieczne. 

Czym są gospodarki regionalne? Stawiamy to pozornie proste pytanie z konkretnego powodu, ponieważ 
służy ono zwróceniu uwagi na sposób, w jaki powinniśmy badać gospodarki regionalne w celu przyspie-
szenia ich wzrostu i rozwoju. Jednym z możliwych sposobów patrzenia na gospodarki regionalne jest 
traktowanie ich jako pomniejszonych wersji ogólnej gospodarki narodowej, które mają przynajmniej 
pewną autonomię w zakresie polityki lokalnej. W takiej sytuacji, wewnętrzne gospodarki regionów nie 
wzbudzałyby większego zainteresowania. Z drugiej strony, gospodarki regionalne można postrzegać jako 
oddzielne jednostki produkcyjne (lub bazy eksportowe) z niewielką autonomią polityczną lub przy jej 
całkowitym braku. W takiej sytuacji, wewnętrzne gospodarki regionów nie wzbudzałyby większego za-
interesowania. Dominowałyby krajowe decyzje i działania biznesowe i polityczne, które byłyby przeka-
zywane bezpośrednio do regionów Tę dychotomię jasno wyraził Paul Krugman, gdy zastanawiał się nad 
charakterem gospodarki Irlandii (jednej z najmniejszych i najbardziej otwartych gospodarek UE): 

„Byłoby to zbyt daleko idące posunięcie, by myśleć o Irlandii jako o gospodarce czysto regionalnej, przy jej 
wzroście napędzanym przez bazę eksportową. Te same kwestie makroekonomiczne, które mają znaczenie 
dla większych gospodarek narodowych, są także istotne dla Irlandii. Ale poruszając się pomiędzy postrze-



114 STUDIA  NAD  ROZWOJEM  DOLNEGO  ŚLĄSKA
NR 5-6/48-49/2011

ganiem Irlandii jako gospodarki krajowej napędzanej przez produktywność i jako gospodarki regionalnej 
napędzanej przez eksport, możemy uzyskać pełniejszy obraz.” (Krugman, 1997) 

Można przypuszczać, że region można analizować jako zmniejszoną wersję gospodarki krajowej. W takiej 
sytuacji, organizacja działań produkcyjnych i społecznych wewnątrz regionu staje się istotnym instru-
mentem rozwoju. W szczególności, „region”, ponieważ zakłada się, że posiada pewną autonomię poli-
tyczną, może rozważać opracowywanie i wdrażanie własnej strategii rozwoju przemysłowego, podobnie 
jak zrobiła to Irlandia począwszy od lat 60-tych XX wieku. Podstawowa konkurencyjność regionu jest 
częściowo zależna od wpływu wewnętrznego. Działania zmierzające do zapewnienia dobrobytu, podej-
mowane na poziomie regionalnym, stają się celami polityki wewnętrznej, na którą mogą mieć wpływ in-
strumenty polityki regionalnej. W szczególności, region może dążyć do wydostania się spod zależności 
od pomocy zewnętrznej i spróbować generować regionalną nadwyżkę handlową, z której część zysków 
będzie dalej stymulować region. 

Jednak, jeśli będziemy postrzegać region jako odrębną jednostkę produkcyjną, z niewielką autonomią po-
lityczną, polityka rozwoju strukturalnego ponownie będzie przedmiotem troski władz krajowych. W tym 
kontekście, perspektywy zbieżności regionu pozostającego w tyle są bardzo ograniczone i zależą niemal 
całkowicie od tego, jak skonstruowana i wdrażana jest polityka krajowa w stosunku do regionów. Region 
pozostający w tyle ryzykuje, że zostanie uwięziony półtrwale w zależności, w sytuacji, która jest często 
określana jako problem Mezzogiorno, od regionu na południu Włoch, którego nazwa stała się synonimem 
trwałego zacofania gospodarczego i zależności. 

Przydatne podejście do rozwoju ram makro modelowania dla regionów irlandzkich, w tym także 
dla Irlandii Północnej, zaczyna się od przesłanki, że regiony mają różne początkowe struktury we-
wnętrzne i potencjał pewnej autonomii politycznej, nawet jeśli ten potencjał nie zawsze zostaje zre-
alizowany. Innymi słowy, tworzy na poziomie regionalnym podobną strukturę ekonomiczną i sekto-
rową jak ta, stosowana w modelu krajowym, a także określa wydatki oraz politykę podatkową. Mimo 
że te instrumenty polityki są określane na poziomie regionalnym (np. „regionalne” stawki podat-
ku dochodowego, „regionalne” inwestycje publiczne, lub „regionalna” stawka transferów socjalnych 
opieki społecznej), zazwyczaj nie mogą być wykorzystywane niezależnie przez władze regionalne.  

Ale na tak zwanym „marginesie” polityki znajdują się inne obszary, gdzie istnieje większy stopień wolno-
ści politycznej, takie jak zadanie formułowania Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) finansowa-
nego ze środków unijnych; przydzielanie pomocy na rozwój WE pomiędzy różnymi dozwolonymi katego-
riami inwestycji; a także korzystanie z dostępnej ograniczonej wolności polityki lokalnej do wzmacniania 
gospodarczej „atrakcyjności” regionu. 

Regionalne ramy rachunkowości, które leżą u podstaw wszelkich regionalnych ram modelu, zostały zi-
lustrowane na Rys. 3.1. Te ramy stanowią próbę powielenia dla każdego regionu struktury podobnej do 
tej bardziej znanej struktury rachunków narodowych. Najważniejszym elementem jest to, że musimy 
mierzyć regionalny PKB na trzy różne sposoby: poprzez wydajność (to, co jest wytwarzane w regionie); 
poprzez wydatki (to, co się wydaje w regionie); oraz poprzez dochód (to, co się zarabia w regionie). Na-
stępnie te trzy miary PKB są dalej rozbijane. PKB na podstawie wydajności można rozbić na różne od-
powiednie sektory, takie jak produkcja, usługi rynkowe, rolnictwo i usługi nierynkowe (lub rządowe).  

PKB na podstawie wydatków można także rozbić na kategorie takie jak konsumpcja gospodarstw domo-
wych, konsumpcja publiczna, inwestycja, a także regionalny bilans handlowy (eksport regionalny minus 
import regionalny). Eksport i import mogłyby zostać teoretycznie wyodrębnione, ale są rzadko dostępne 
na poziomie regionalnym i są mierzone jedynie na poziomie krajowym. W odniesieniu do regionu, regio-
nalny deficyt handlowy mierzy zarówno równowagę handlową z pozostałą częścią ogólnej gospodarki 
narodowej oraz z resztą świata. W końcu musimy zmierzyć dochód regionalny (lub PKB na podstawie 
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przychodu). Te dane zazwyczaj uzyskuje się poprzez odjęcie regionalnego dochodu z tytułu wynagrodze-
nia od regionalnego PKB na podstawie wydajności i określając tę różnicę jako zysk. 

Rysunek 3.1: Regionalne ramy rachunkowości

Jak dobre są polskie regionalne dane rachunkowe? Pełna techniczna odpowiedź na to pytanie zasługiwa-
łaby na oddzielny szczegółowy dokument, i jest przedmiotem intensywnych badań prowadzonych przez 
WARR (istotne dokumenty robocze w tym zakresie patrz www.warr.pl). Ale krótka odpowiedź jest taka, 
że Polskie dane regionalne, nawet na poziomie 16 województw, są nadal w stosunkowo słabo rozwinię-
tym stanie, chociaż w ciągu ostatniej dekady dokonano w tym zakresie znacznego postępu Strona rachun-
ków regionalnych prezentująca wydajność jest odpowiednio dobrze przedstawiona, lecz dane po stronie 
wydatków i dochodów nie są tak łatwo dostępne, ale można je „zbudować” z istniejących opublikowanych 
danych.

Fakt, że polskie dane regionalne będą jedynie częściowo „oficjalne” i prawdopodobnie zawierają wiele 
zmiennych, które są szacowane na podstawie zastępczych danych i wskaźników, oznacza, że nie można 
mieć zazwyczaj takiej pewności co do ich dokładności jak w przypadku, gdyby cała baza danych opierała 
się na oficjalnych źródłach danych i metodologii GUS. Pragmatyczne pytanie brzmi, czy dane te są wy-
starczająco mocne, by wykorzystać je do analizy regionalnej, by tworzyć podstawę regionalnych modeli 
makropolityki oraz by mogłyby zostać wykorzystane do formułowania i oceny regionalnej strategii. Prag-
matyczna odpowiedź brzmi, że należy wykorzystywać wszelkie dostępne dane, lecz należy je z czasem 
poprawiać. W rzeczywistości dostępne dane często odgrywają jedynie ograniczoną rolę w formułowaniu 
strategii, a formalne modele są lekceważone jako wymagające zbyt „wielu środków na utrzymanie”, tj. 
wymagają specjalistycznych umiejętności, których często brakuje na poziomie administracji regionalnej. 

W związku z sytuacją dotyczącą danych, każde polskie ramy modelowania regionalnego podkreślałyby 
jedynie kilka ważnych cech gospodarki. Wybierałyby niewielką ilość sektorów produkcyjnych (produkcja, 
usługi rynkowe, rolnictwo, instytucje rządowe i samorządowe), co stanowi absolutne minimum wymaga-
ne do zrozumienia, jak ewoluuje i zmienia się w czasie struktura gospodarek regionalnych. Byłyby pró-
bą wyizolowania powiązań regionu z jego światem „zewnętrznym”, który składa się z pozostałej części 
polskich gospodarek krajowych i reszty świata (z Niemcami odgrywającymi szczególnie istotną rolę dla 
Polski Zachodniej). Zwracałyby uwagę na główne czynniki zmiany strukturalnej (np. inwestycje zagra-
niczne i wzrost wydajności). I wyodrębniłyby główne cechy popytu i podaży gospodarek regionalnych, 
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przy czym te pierwsze (elementy popytu) są ważne na krótką metę (np. podczas wdrażania Funduszy 
Strukturalnych lub dużych inwestycji), natomiast te drugie(elementy podaży) stają się istotne dla deter-
minantów długoterminowego wzrostu (po zakończeniu Funduszy Strukturalnych). 

W odniesieniu do ich wewnętrznej struktury, w modelach regionalnych są zazwyczaj nieliczne relacje, któ-
re dominują ich reakcję na politykę i inne wstrząsy. Najważniejszy zestaw składa się z równań, które okre-
ślają wydajność sektorową. Regiony stają się bogate, ponieważ produkują z dużą wydajnością. Z punktu 
widzenia strategii rozwoju regionalnego, dochody i wydatki powinny być uważane za sprawy drugorzędne 
na szczeblu regionalnym. Jeśli produkcja będzie słaba i mało wydajna, dochody i wydatki także będą niskie.  

W przypadku produkcji, dwoma siłami napędowymi są popyt lokalny (lub wewnętrzny regionalny) oraz 
popyt zewnętrzny (z pozostałej części krajowej gospodarki oraz z reszty świata). Ponadto, znaczenie ma 
lokalna konkurencyjność, a to można zmierzyć poprzez rzeczywiste regionalne koszty jednostkowe pracy 
odniesione do średniej krajowej. W przypadku usług rynkowych, główną siłą napędową jest popyt lokal-
ny (regionalny), ponieważ ten sektor zazwyczaj produkuje głównie na rynek lokalny. Wydajność w sekto-
rze instytucji rządowych i samorządowych jest napędzana przez nakłady zatrudnienia, które są określo-
ne przez politykę na szczeblu władz lokalnych i krajowych. 

Regionalna podaż pracy jest powiązana z regionalną ludnością w wieku produkcyjnym i imigracją po-
przez wskaźnik aktywności zawodowej. Regionalny wskaźnik uczestnictwa (definiowany jako odsetek 
ludności w wieku produkcyjnym, która albo pracuje, albo aktywnie szuka pracy) wydaje się być dość sta-
bilny w czasie, ale może mieć na niego wpływ stopa bezrobocia (tzw. efekt zniechęconego pracownika). 
Poziom kapitału ludzkiego na regionalnym rynku pracy jest kluczowym aspektem rozwoju regionalnego 
i prawdopodobnie jedynym najważniejszym czynnikiem w przypadku Irlandii. 

Pomimo że modele regionalne są przydatne w przypadku takich zadań jak analiza regionalnych prognoz/
scenariuszy lub badanie regionalnych wpływów krajowych i wewnętrznych inicjatyw w ramach polityki 
regionalnej, są one także przydatne jako sposoby konceptualizacji kluczowych cech ekonomicznych re-
gionu w sposób, który identyfikuje mocne i słabe strony i pozwala na eksperymenty polityczne, a także 
pomagają identyfikować główne siły napędowe rozwoju. 

3.3 Ramy cyklu życia produktu wg Vernona

Inny sposób myślenia o regionalnej strategii obejmuje wpływową koncepcję w analizie biznesowej, okre-
ślaną jako cykl życia produktu (lub PLC). Zgodnie z tą koncepcją, produkty powstają, zmieniają swoją 
naturę i ostatecznie znikają lub zostają zmienione nie do poznania; jest to proces o ogromnych konse-
kwencjach regionalnych. Nie wszystkie produkty podążają sztywno wytyczoną ścieżką narodzin, wzro-
stu, dojrzałości i schyłku. Niemniej jednak, cykl życia produktu – mimo wszystkich jego kaprysów i nie-
doskonałości – służy jako podstawa dla znacznej części późniejszej pracy na rzecz formułowania polityki 
przemysłowej. Był on niezwykle ważny jako przewodnik dla irlandzkiego formułowania polityki. 

Autorem przełomowej publikacji na temat roli PLC w wyjaśnianiu międzynarodowych inwestycji i handlu 
jest Vernon (1966). Vernon napisał swoje dzieło w bardzo interesującym okresie w czasach powojennych. 
Amerykańskie inwestycje w Europę w tamtych czasach były tak dynamiczne i groźne, że stanowiły dla 
głównych gospodarek europejskich to, co Jean-JacquesServan-Schreiber scharakteryzował jako The Ame-
rican Challenge („Wyzwanie amerykańskie”). Najlepszym wytłumaczeniem dla wzrostu amerykańskich 
inwestycji zagranicznych w Europie, a ostatecznie w Irlandii i regionach irlandzkich, była analiza Ver-
nona, która powiązała cykl życia produktu z międzynarodowym handlem i bezpośrednimi inwestycjami 
zagranicznymi. W czasie, gdy amerykańskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne zdominowały powo-
jenną gospodarkę europejską, standardowa teoria handlu nie była w stanie zaoferować odpowiedniego 
wyjaśnienia. Vernon zdał sobie sprawę, że w tym okresie amerykański rynek krajowy pełnił podwójną 
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rolę: był źródłem bodźców dla wprowadzania innowacyjności w firmie, a także preferowaną lokalizacją 
rzeczywistego rozwoju innowacji. Na wczesnym etapie cyklu życia produktu producenci potrzebują dużej 
swobody i elastyczności, by modyfikować, usprawniać i testować nowe procesy w czasie, gdy preferowana 
technologia produkcyjna nie jest jeszcze ustabilizowana. Ponadto, zapotrzebowanie na produkty innowa-
cyjne zazwyczaj jest stosunkowo niewrażliwe na cenę, więc jest mniejszy nacisk na szukanie najniższych 
kosztowo miejsc produkcji. Wreszcie należy ułatwiać komunikację pomiędzy producentami, dostawcami 
i odbiorcami, a to przemawia na korzyść lokalizacji w kraju ojczystym. 

Jednakże, wraz z dojrzewaniem produktu, następuje pewien stopień standaryzacji, a to ma konsekwencje 
dla lokalizacji. Zmniejsza się potrzeba elastyczności produkcji i następuje wtedy większa troska o niższe 
koszty. Wzrasta także popyt z zagranicy. Ale tak długo, jak krańcowy koszt produkcji plus koszty trans-
portu ekspedycji z USA na rynek zagraniczny są niższe niż średnie koszty ewentualnej produkcji na rynku 
importu, nie będzie nacisków na inwestowanie w zagraniczną zdolność wytwórczą. Rynki będą obsługi-
wane przez eksport z USA. Ale wraz z narastaniem politycznego i ekonomicznego nacisku, ostatecznie 
część produkcji przeniesie się za granicę, początkowo do większych, lepiej rozwiniętych gospodarek, ta-
kich jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, ale wkrótce nawet do mniejszych i słabiej rozwiniętych gospo-
darek, takich jak Irlandia Północna. Ostatecznie, gdy produkt w pełni dojrzeje i być może wejdzie w fazę 
schyłkową, niskie koszty staną się najważniejszą kwestią, produkcja w USA zostanie wstrzymana, nastąpi 
jej spadek w innych rozwiniętych gospodarkach, a skoncentruje się ona na niskokosztowych gospodar-
kach krajów rozwijających się. 

Dzisiaj oczywiście gospodarka światowa nie jest w takim samym stopniu zdominowana przez USA, jak to 
miało miejsce w latach 50-tych i 60-tych. Podczas gdy produkty nadal mogą być wstępnie opracowywane 
na rynkach krajowych (np. elektronika użytkowa w Japonii), obecnie bardziej powszechne jest opraco-
wywanie i wprowadzanie na rynek produktów, które są przeznaczone na rynek globalny od samego po-
czątku i produkowanie elementów łańcucha wartości za granicą od początku. Niemniej jednak, cykl życia 
produktu nadal stanowi bardzo przydatną analizę powodów, dla których niektóre rodzaje bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych są lokowane w Irlandii.

Pisząc swoje dzieło w 1979 roku, Vernon przedstawił ponowne oszacowanie roli PLC w wyjaśnieniu han-
dlu i BIZ. Zwrócił uwagę na fakt, że postęp technologiczny doprowadził do cykli życia produktów, które 
są znacznie krótsze niż w poprzedniej epoce. Ponadto, działalność przedsiębiorstw wielonarodowych 
nie była już w takim samym stopniu zdominowana przez korporacje amerykańskie, jak to miało miejsce 
przez dwie dekady po drugiej wojnie światowej. Dlatego pod względem popytu (wstępny impuls rynku) 
i podaży (początkowe umiejętności potrzebne do projektowania i produkcji zaawansowanych produk-
tów), wpływy rozkładają się na znacznie większej liczbie rynków. Vernon nazywał te czynniki „zmianami 
środowiskowymi” (spadek roli amerykańskiego rynku krajowego na skutek konwergencji poziomów do-
chodów na cały rozwiniętym świecie) oraz „rozszerzaniem się sieci” (dużo wcześniejszy transfer techno-
logii pomiędzy globalną siecią samodzielnych spółek zależnych przedsiębiorstw wielonarodowych). 

Vernon zasugerował, że wielonarodowe przedsiębiorstwa należy zaklasyfikować do co najmniej dwóch 
różnych typów idealnych. Pierwszy, „globalne skanery” - wprowadzają innowacje i dokonują transferu 
technologii natychmiast i bezkosztowo pomiędzy wszystkimi częściami świata; w tym przypadku hipo-
teza cyklu produktu wyjaśnia niewiele lub nie wyjaśnia nic. Ale, oczywiście, zdobywanie i rozpowszech-
nianie technologii nie jest bezkosztowe. Drugi, „globalni normalizatorzy”, składa się z firm, które opraco-
wują i produkują linię standardowych produktów, które są odpowiedzią na jednorodny popyt na świecie, 
a nie na odmienne potrzeby poszczególnych rynków. To oczywiście obejmuje takie towary jak olej, środki 
chemiczne i metale surowe, ale zaczęło także obejmować urządzenia transportowe, komputery i środ-
ki farmaceutyczne. Takie firmy mogą zaoszczędzić na kosztach badania segmentacji rynku, i skorzystać 
z efektu skali w produkcji globalnej. 
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Rodzaj BIZ lokowanych w Irlandii i Irlandii Północnej składa się głównie z „globalnych normalizatorów” 
w dziedzinie komputerów, powiązanego oprogramowania, farmaceutyków i środków chemicznych (Mi-
crosoft, Dell, Hewlett Packard, Dupont, itp.). Sukces w przyciąganiu tych firm do Irlandii można przypisać 
głównie temu, że na bardzo wczesnym etapie ich (technologicznego) cyklu życia próbowała ich pozyskać 
irlandzka agencja rozwoju (IDA) oraz jej odpowiednik w Irlandii Północnej. Na przykład IDA była jedną 
z pierwszych takich narodowych agencji, która lobbowała firmę komputerową Apple, by produkowała poza 
swoją amerykańską bazą, i by przyjechała do Irlandii już w 1979 roku (MacSharry i White, 2000, s. 202-03). 
Kolejne systematyczne pozyskiwanie twórców poszczególnych elementów komputerów – klawiatury, twar-
dych dysków, kabli, myszy, drukarek – a także oprogramowania, oznaczało, że gwałtowny wzrost nowocze-
snego sektora produkcji był w dużej mierze skoncentrowany na wąskim zakresie technologii. W tym sensie, 
proces ten stanowił klasyczny przykład modelu cyklu życia produktu BIZ. Podobny, choć słabszy proces wy-
stąpił w Irlandii Północnej, napędzany przez dotacje i subwencje. Niedawno miały miejsce przypadki, gdzie 
zakłady przenosiły się z Irlandii do Polski, szukając niższych kosztów przy wysokiej wydajności. 

3.4 Diament ram konkurencyjności wg Portera 

Vernon wyjaśnił szczegółowo, dlaczego USA były liderem w dziedzinie tak wielu towarów zaawansowa-
nych. Jego ramy PLC zapewniały dynamiczną teorię handlu oraz zewnętrznych BIZ w kontekście, gdzie 
USA zdominowało projektowanie produktów zaawansowanych. Porter postanowił odpowiedzieć na kilka 
szerszych pytań: 

„Dlaczego firmy z określonego kraju ustanawiają przywództwo w określonych nowych branżach? Co się 
dzieje, kiedy popyt pochodzi jednocześnie z różnych krajów ...? Dlaczego innowacja jest kontynuowana 
w wielu branżach narodowych, a nie jest tylko jednorazowym wydarzeniem, po którym następuje nieunik-
niona standaryzacja technologii, zgodnie z założeniami teorii cyklu produktu? ...Jak można wyjaśnić to, że 
niektóre firmy narodowe są w stanie utrzymać przewagę w branży, a inne nie?” (Porter, 1990, str. 17) 

Analityczne dzieło Michaela Portera dotyczące przewagi konkurencyjnej stało się niezwykle wpływowe 
podczas ostatnich przeformułowań irlandzkich strategii przemysłowych (Porter, 1990; Culliton, 1992; 
NIGC, 1995). Porter pyta, jak naród może osiągnąć międzynarodowy sukces w określonej branży lub 
w grupach branż. Jego odpowiedzi określają cztery ogólne atrybuty („diament” konkurencyjności), które 
kształtują środowisko, w jakim rywalizują ze sobą firmy krajowe (Rys. 3.2): 

Rysunek 3.2: Diament przewagi konkurencyjnej wg Portera
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Warunki czynników: dostępność i jakość czynników produkcji, takich jak wykwalifikowana siła robocza, 
infrastruktura itp.

Warunki popytu: charakter lokalnego i zewnętrznego popytu na produkt lub usługę danej branży, gdzie 
lokalny popyt może odegrać istotną rolę w zachęcaniu do innowacyjności i ulepszania produktów.

Branże pokrewne i wspomagające: obecność lub brak branż dostawców i branż pokrewnych, które także 
są konkurencyjne w skali międzynarodowej.

Strategia, struktura i rywalizacja firm: warunki krajowe regulujące sposób, w jaki spółki są tworzone, 
organizowane i zarządzane.

Mimo że sam diament nie jest systemem dynamicznym, Porter sugeruje, że istnieją różne etapy rozwo-
ju konkurencyjnego, podczas których różne elementy diamentu są istotnym czynnikiem (Rys. 3.3). Na 
wczesnych etapach, rozwój konkurencyjny jest napędzany przez warunki czynników i czerpie z niskich 
kosztów pracy i/lub bogactwa zasobów naturalnych. Kolejny etap jest napędzany przez inwestycje i wy-
korzystuje warunki czynników, warunki popytu, a także strategię, strukturę i rywalizację firm (tj. trzy 
z czterech elementów diamentu). Na kolejnym etapie, konkurencyjność jest napędzana przez innowację 
i wykorzystuje cały diament. 

Rysunek 3.3: Etapy rozwoju konkurencyjności wg Portera

Głównym wkładem Portera w wyjaśnienie charakteru przewagi konkurencyjnej jest nacisk kładziony 
przez niego na interakcje pomiędzy tymi czterema atrybutami oraz szczegółowe badania poszczególnych 
narodów, regionów i branż, które odniosły sukces, ilustrujące te interakcje w praktyce. W szczególności, 
jego podejście ma silny wpływ na formułowanie i realizację krajowej polityki przemysłowej (Porter, 1990, 
rozdział 12) i dostarcza przydatną listę kontrolną dotyczącą tego, jakie rodzaje interwencji polityki mogą 
poprawić poszczególne elementy diamentu, a także ich interakcje. Podejście to zostało wykorzystane w Ir-
landii przez Industrial Policy Review Group a także przez Northern Ireland Growth Challenge (NIGC, 1995).

Pomimo znaczenia, jakie zyskało dzieło Portera, można twierdzić, że jego analiza, a zwłaszcza konse-
kwencje dla polityki, które z niej płyną, nie zostały jeszcze w pełni i systematycznie zastosowane w od-
niesieniu do ekonomii irlandzkiej. Może to oczywiście wynikać z trudności związanych z przełożeniem 
koncepcyjnych ram analitycznych na praktyczny i użyteczny zestaw działań politycznych. Co więcej, 
można także utrzymywać, że sama analiza Portera ma pewne wady, gdy jest stosowana w odniesieniu do 
małych otwartych regionów i gospodarek, i w następstwie tego straciła jakąś część swojego światowego 
uroku i popularności akurat w czasie, gdy stała się tak wpływowa w Irlandii (NESC,1998). 

Szczególnie interesujący w kontekście małych gospodarek takich jak Irlandia jest fakt, że Porter przypi-
suje szczególne znaczenie rodzimym firmom i rynkom lokalnym. Bardziej złowrogo, twierdzi on, że: 

„Strategia rozwoju oparta wyłącznie na zagranicznych podmiotach międzynarodowych może skazać naród 
na pozostanie gospodarką napędzaną przez czynniki” (Porter,1990, str. 679).
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Nad tym istotnym zagadnieniem rozgorzała zaciekła debata dotycząca mądrości i trwałości irlandzkiej 
strategii. W swej najprostszej interpretacji, Porter po prostu powtarza implikację wczesnego dzieła Ver-
nona na temat PLC. Innymi słowy, istnieje ryzyko, że Irlandia zawsze pozostanie stosunkowo słabo rozwi-
nięta, konkurując na niskich kosztach w wytwarzaniu dojrzałych produktów. Ponadto ukazało się wiele 
publikacji w związku z debatą na temat roli, jaką Porter przypisuje lokalnemu rynkowi i lokalnym firmom 
(regionalny diament), które doprowadziły do modyfikacji i rozbudowania (Rugman (red.),1993; Porter, 
1998). Jedna zmiana dotyczy sposobu, w jaki mniejsze narody wchodzą w interakcje z większymi ryn-
kami globalnymi. Rugman i D’Cruz (1993) sugerują, że stratedzy polityki w małej otwartej gospodarce 
będą dążyć do promowania narodowej przewagi konkurencyjnej nie tylko poprzez pracę z lokalnym dia-
mentem, czy nawet regionalnymi „sub-diamentami”,ale także poprzez uwzględnianie lokalnego diamentu 
i jego interakcji z diamentami krajów, z których otrzymuje ona wewnętrzne BIZ i z którymi prowadzi 
handel. Nazwano to „podwójnym diamentem”. 

W kwestii ściśle powiązanej, krytykowano także poglądy Portera na rolę wewnętrznych BIZ w małych 
krajach. W swoim empirycznym dziele Porter uwzględnia jedynie zewnętrzne inwestycje jako przejaw 
siły konkurencyjnej. Inwestycje wewnętrzne są traktowane jako przejaw słabości kraju. 

„Poza sytuacją, gdy są one w dużej mierze pasywne, powszechne inwestycje zagraniczne zazwyczaj wska-
zują, że proces konkurencyjnej modernizacji w gospodarce nie jest całkowicie zdrowy, ponieważ firmom 
krajowym w wielu branżach brakuje umiejętności, by bronić swoich pozycji rynkowych przed firmami za-
granicznymi.... Przychodzące inwestycje zagraniczne nigdy nie są rozwiązaniem problemów dotyczących 
konkurencyjności kraju”. (Porter, 1990, str. 671) 

Takie podejście jest kwestionowana przez Rugmana i Verbeke’a, 1993, z dwóch głównych powodów. Po 
pierwsze, krajowe ramy diamentu są po prostu nieodpowiednie dla małych otwartych gospodarek (ta-
kich jak na przykład Kanada i Irlandia). Po drugie, Porter ignoruje ewolucję przedsiębiorstw wielonaro-
dowych z ich wcześniejszej, scentralizowanej, hierarchicznej struktury w kierunku bardziej organicznej 
sieci relacji matka-córka, gdzie inicjatywy mogą pochodzić zarówno z peryferii spółki, jak i z jej centrum. 

3.5 Triada umiejętności wg Besta

Bardziej współczesnymi ramami, które powstały na bazie perspektywy badań koniunktury, jest „triada 
umiejętności” autorstwa Michaela Besta (Best, 2001). Stanowi ona rozwinięcie wcześniejszych prac Besta 
na temat „nowej konkurencji” (Best, 1990). Triada umiejętności zawiera prawdopodobnie najbardziej sy-
nergiczne połączenie analiz wypracowanych przez teorię ekonomiczną firmy oraz szczegółowej historii 
strukturalnej ewolucji praktyk biznesowych i opiera się na interakcji trzech elementów: modelu bizne-
sowego, możliwości produkcyjnych i kształtowania kwalifikacji (Rys. 3.4). Element modelu biznesowego 
triady opisuje, w jaki sposób rozwijają się firmy przedsiębiorcze, w oparciu o tworzenie nowych firm 
poprzez dywersyfikację technologii, sieci między firmami oparte na systemach otwartych oraz specjali-
zację regionalną opartą na umiejętnościach technologicznych. Element możliwości produkcyjnych triady 
integruje koncepcje z zarządzania operacyjnego i strategii w logiczny system modeli systemów produk-
cji, które przekonują, że konkurencyjna strategia i systemy produkcyjne są ze sobą powiązane. Element 
kształtowania kwalifikacji triady służy usprawnianiu interakcji synergicznej pierwszych dwóch elemen-
tów: modelu biznesowego i możliwości produkcyjnych. 
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Rysunek 3.4: Triada umiejętności wg Besta

Najistotniejszą konsekwencją polityczną, jaka wynika z ram Besta jest to, że wszelkie ogólne programy 
zmiany w zakresie polityki przemysłowej wymagają ścisłej integracji programów zmian w każdym z ele-
mentów triady:

„Szybki wzrost obejmuje skoordynowane zmiany organizacyjne w każdej z trzech dziedzin:w modelu biz-
nesowym, możliwościach produkcyjnych i kształtowaniu kwalifikacji.... Te trzy dziedziny nie są rozłącznymi 
i dodatkowymi komponentami wzrostu, ale wzajemnie współzależnymi podsystemami jednego procesu 
rozwojowego. ...Żaden z tych trzech elementów Triady Umiejętności nie może przyczynić się do wzrostu 
niezależnie od procesów wzajemnego dostosowania się, obejmujących wszystkie trzy elementy” (Best, 
2001, str. 2). 

W pewnym sensie jest to model, który wymaga pewnego rodzaju „masy krytycznej” zmiany w każdym 
elemencie triady zanim może rozpocząć się rozwój. Z kolei Porter sugerował, że elementy jego diamentu 
mogły być wybierane pojedynczo, co prowadziło do sekwencyjnego procesu wzrostu, jak przedstawiono 
na Rysunku 6.3 powyżej. Pomimo że ramy Besta wymagają pewnego stopnia wyrafinowania i koordynacji 
ze strony decydentów politycznych, co sprawia, że są one bardziej wymagające niż w przypadku ram Por-
tera, wydaje się, że są one mocniej oparte na ścisłej integracji ujęć z ekonomii i biznesu. 

W swojej triadzie umiejętności Best (2001) oferuje bardziej wyrafinowane ramy strategiczne dla rozwoju 
polityki przemysłowej, zwłaszcza w odniesieniu do regionów. Triada umiejętności zawiera synergiczne 
połączenie analiz wypracowanych przez teorię ekonomiczną firmy oraz historycznej ewolucji struktur 
i praktyk biznesowych. Triada opiera się na interakcji trzech odrębnych, ale powiązanych ze sobą elemen-
tów: modelu biznesowego, możliwości produkcyjnych i kształtowania kwalifikacji. Element modelu biz-
nesowego triady opisuje, w jaki sposób mogą rozwijać się firmy przedsiębiorcze, w oparciu o tworzenie 
nowych firm poprzez dywersyfikację technologii, sieci między firmami w ramach systemów otwartych 
oraz specjalizację regionalną opartą na umiejętnościach technologicznych. Element możliwości produkcyj-
nych triady integruje koncepcje z zarządzania operacyjnego i strategii w logiczny system modeli produk-
cji, które przekonują, że konkurencyjna strategia i systemy produkcyjne są ze sobą powiązane. Element 
kształtowania kwalifikacji triady zapewnia istotny wkład w innowację i ułatwia synergiczną interakcję 
wszystkich trzech elementów i wzmacnia je. Ostatecznie, ważną konsekwencją polityczną, jaka wynika 
z analizy Besta jest to, że wszelkie ogólne programy w zakresie strategii przemysłowej wymagają ścisłej 
integracji w czasie i przestrzeni programów zmian, które muszą nastąpić w każdym z elementów triady. 

Oczywistym pytaniem do zadania w odniesieniu do triady umiejętności jest stopień, w jakim wyjaśnia 
ona dlaczego w niektórych regionach obserwujemy niezwykły rozwój (Route 128 i Emilia-Romagna), 
a w innych następuje on w mniejszym stopniu (włoski region Mezzogiorno, Irlandia Północna i wiele 
biedniejszych polskich regionów). Z jednej strony, ile zawdzięczamy krajowym inicjatywom politycznym, 
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które mogą oferować pewien stopień wolności i zakres działania? Z drugiej strony, ile zawdzięczamy auto-
nomicznym lokalnym systemom, które funkcjonują w ramach sektora prywatnego (systemy operacyjne, 
umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, kapitał społeczny), a które są mniej podatne na bezpośredni 
wpływ polityki? Pierwsza obawa może być taka, że triada umiejętności działa jako zamknięty system, 
który może „wyjaśnić” sukces lub porażkę, ale – na podobieństwo meteorologii i pogody – nie pozwala, 
aby ktoś miał zbyt duży wpływ na wynik. 

Wcześniejsze prace Besta zawarte w The New Competition (Best, 1990) w dużej mierze były poświęcone 
niezwykłemu sukcesowi regionów północnych Włoch– skupionych wokół Emilia-Romagna – w przeci-
wieństwie do bardzo słabych wyników regionu południowego Mezzogiorno. Jest to dowodem na to, że nie 
można wyjaśnić dokładnie różnic międzyregionalnych w wynikach ekonomicznych tylko pod kątem róż-
nic w politykach fiskalnych, monetarnych lub innych tradycyjnych politykach ogólnokrajowych. Historia 
odgrywa pewną rolę, podobnie jak geografia, a tradycyjna polityka może działać jak mechanizm kompen-
sujący. Jednak potrzebuje ona ram, takich jak triada umiejętności, by dotrzeć do podstawowych przyczyn 
regionalnego sukcesu oraz by zasugerować systematyczne środki zaradcze w przypadku porażki. Analiza 
Besta sugeruje, że rozwój regionalny jest najbardziej skuteczny, gdy zachodzą dwa warunki: 

a. Dostępny jest wystarczający stopień autonomii politycznej, który umożliwia swobodę działania 
w celu rozwiązywania lokalnych problemów;

b. Polityki gospodarcze i biznesowe są formułowane i wdrażane w tandemie: pierwsza w celu zapro-
jektowania atrakcyjnego środowiska, w którym działalność gospodarcza może rozkwitać; druga, aby 
rozpoznać i wykorzystać zyskowne okazje tam, gdzie istnieją, oraz by dostarczyć decydentom poli-
tycznym informacje zwrotne, w przypadku zidentyfikowania problemów i przeszkód.

Proces ten jest trudny do przeprowadzenia, w przypadku niewystarczającego zasobu wiedzy opartej na 
badaniach lub w przypadku, gdy nie czerpie się w sposób wszechstronny z dostępnej puli badań. Duże, 
rozwinięte, suwerenne państwa, kierujące się dobrymi badaniami, mogą wykorzystywać polityki gospo-
darcze, by wpływać na środowisko, w ramach którego biznes może skutecznie funkcjonować, nawet jeśli 
ich swoboda działania zmniejszyła się w momencie scedowania kompetencji fiskalnych i monetarnych 
na organizacje ponadnarodowe, takie jak Unia Europejska. Polskie regiony mają znacznie mniej autono-
mii politycznej i muszą przyjmować niemal wszelkie kluczowe aspekty środowiska polityki gospodarczej 
zgodnie z zewnętrznymi ustaleniami państwa (Polski), w skład którego wchodzą. Nawet irlandzka auto-
nomia polityczna jest w dużym stopniu ograniczona przez jej środowisko zewnętrzne. Ale regiony i małe 
otwarte kraje jak Irlandia nie są zupełnie bezsilne, jeśli chodzi o formułowanie polityki i mogą czasami 
wykorzystać polityki przemysłowe, by zakłócać warunki na swoją korzyść w stosunku do innych regio-
nów ich państwa narodowego, a także - w przypadku Irlandii - w odniesieniu do innych krajów. Niemniej 
jednak, zalecane jest, by decydenci polityczni w regionach próbowali zrozumieć, w jak zróżnicowany 
sposób krajowe polityki gospodarcze wpływają na nich. W przeszłości, w biedniejszych regionach była 
tendencja, by wzywać do jakiejś formy „odszkodowania” w celu zrekompensowania ich rzeczywistej lub 
pozornej niekorzystnej sytuacji. Niestety, takie „odszkodowanie” często występuje w postaci transferów 
finansowych z regionów centralnych do regionów peryferyjnych, co zmniejsza regionalną konkurencyj-
ność, przeciwdziała zmianom i prowadzi do zależności. 

3.6 Jane Jacobs na temat miast i ich gospodarek regionalnych

Pierwsze cztery ramy analizy polityk były w różnym stopniu analityczne. Najbardziej analityczne – ramy 
makro-regionalne – są zazwyczaj włączone do oficjalnych modeli komputerowych, które mogą być sto-
sowane do przeprowadzania prognozowania i analizy wpływu polityk. Ramy PLC Vernona są zawężone 
do charakteru wewnętrznych inwestycji bezpośrednich i wywodzą się z oficjalnej teorii handlu. Ramy 
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Portera i Besta bardziej przypominają systematyczne taksonomie, które zapewniają sposoby organizacji 
faktów w sekwencje, które są łatwiejsze do połączenia w sposób przydatny dla polityki. 

Ostateczne ramy, według Jane Jacobs, są całkiem inne i zostały opublikowane w postaci dwóch książek, 
które zyskały dużo większy krąg czytelników niż ma to zazwyczaj miejsce w przypadku książek na te-
maty gospodarcze. Pierwsza z nich, The Economy of Cities („Gospodarka miast”), została opublikowana 
w 1970 r. Druga, Cities and the Wealth of Nations („Miasta i bogactwo narodów”), została wydana w 1986 r. 
Ale dopiero, gdy Robert Lucas odwołał się do jej prac w swojej inspirującej publikacji z 1988 r. „On the 
Mechanics of Economic Development”, stały się one bardziej popularne w środowisku osób związanych 
zawodowo z ekonomią. Lucas odniósł się do wad dominującego wówczas neoklasycznego modelu roz-
woju, zgodnie z którym tempo wzrostu gospodarczego oraz poziomy produkcji gospodarczej na głowę 
mieszkańca będą się zbiegać między narodami i regionami tak, aby biedne narody i regiony mogły rozwi-
jać się szybciej niż bogate kraje i regiony, a rozwój na wyższych poziomach nie mógł być trwały. Problem 
polegał na tym, że prawdziwy świat nie chciał zachowywać się w ten sposób! 

Lucas wprowadził pojęcie kapitału ludzkiego, który miał dwie szczególne cechy. Po pierwsze, kapitał 
ludzki można gromadzić bez ograniczeń i nie cierpi z powodu malejących dochodów. Po drugie, wyższe 
poziomy kapitału ludzkiego w gospodarce zwiększają poziom produktywności każdej osoby w tej gospo-
darce, a nie tylko produktywności tych, których kapitał ludzki jest większy. Pierwsza cecha pozwala, by 
gospodarki rozwijały się nie zwalniając, gdy stają się bogatsze. Druga cecha wprowadza do modelu roz-
woju koncepcję „zewnętrzności”, tj. rozległych korzyści zewnętrznych, które nie są przekazywane przez 
ceny rynkowe lub w nich odzwierciedlane. 

W jej obu książkach, głównym tematem Jacobs jest rola odgrywana przez miasta w osiągnięciach gospo-
darczych. Postrzega ona miasta jako lokomotywy postępu gospodarczego, które same sobie, regionom 
wokół nich, a także innym miastom zapewniają rynki, miejsca pracy, kapitał i technologię. Jest przekona-
na, że miasta robią to tylko wtedy, gdy ich przedsiębiorcy angażują się w coś, co nazwała „zastępowaniem 
importu”, czyli „wymienianiem towarów, które kiedyś importowali, na towary, które sami wytwarzają.” 
Dlatego, jej zdaniem, „miasto zastępujące import, po zastąpieniu dawnego importu, nie importuje mniej 
niż importowałoby w innym przypadku, ale przestawia się na inne zakupy w miejsce tego, czego już nie 
potrzebuje z zewnątrz,” działania miasta związane z zastępowaniem importu stoją „u podstaw każdej 
ekspansji gospodarczej.” Według Jacobs, kiedy miasto się rozwija, tworzy pięć form wzrostu, które zmie-
niają jego najbliższy region lub zaplecze: 

I. Gwałtowne powiększenie rynków miasta dla nowych i odmiennych towarów importowanych, skła-
dających się głównie z towarów rolniczych i innowacji wytwarzanych w innych miastach; 

II. Nagły wzrost liczby i rodzajów miejsc pracy w mieście zastępującym import; 
III. Zwiększone przesiedlenie zakładów miasta do lokalizacji niezurbanizowanych, wraz z przepełnia-

niem się starszych przedsiębiorstw; 
IV. Nowe zastosowania dla technologii, zwłaszcza do zwiększania produkcji i wydajności rolnej; oraz 
V. Wzrost kapitału generowanego przez miasto.

Jednak, gdy siły ekonomiczne wytworzone przez rozwój miasta rozprzestrzeniają się poza region mia-
sta, nie są zazwyczaj w odpowiedniej równowadze między sobą: „Różne elementy – rynki, miejsca pracy, 
technologia, przesiedlenia i kapitał – oddzielają się od sieci i żyją własnym życiem” i tworzą „skarlałe 
i dziwaczne gospodarki w odległych regionach.” Przykładem jest to, co nazywa „regionem dostaw”, czyli 
region, który zapewnia dostawy dla odległych rynków, ale nie ma własnego miasta zastępującego import. 

Podejście Jane Jacobs nie ma bezpośredniego powiązania z formułowaniem polityki. Ale ma ono zastoso-
wanie do warunkowania i wpływania na sposób, w jaki należy badać gospodarki regionów. Ostrzega ona 
przed praktyką ekonomistów do koncentrowania się na państwach narodowych, ponieważ powoduje to, 
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że błędnie grupuje się razem regiony bogate i biedne w ramach tego samego narodu. Jednak oficjalnie 
publikowane dane gospodarcze zazwyczaj są najbardziej wszechstronne w przypadku państw narodo-
wych; mniej wszechstronne w przypadku regionów; i praktycznie nie istnieją w odniesieniu do miast. 
Niewątpliwie odwróciło to uwagę od tego, co Jacobs słusznie uznała za prawdziwe lokomotywy rozwoju 
regionalnego: a mianowicie, dynamicznych i aktywnych miast. Przypadek regionów Polski Zachodniej po-
winien stanowić bogatą podstawę dla zastosowania ram Jacobs, ponieważ Polska, w przeciwieństwie do 
wielu innych krajów UE, ma szeroki wachlarz rozproszonych średnich do dużych miast, które pełnią rolę 
ośrodka i punktu centralnego dla rozwoju otaczającego ich regionu (np. Wrocław w woj. dolnośląskim, 
Poznań w woj. wielkopolskim, itp.). 

3.7 Wnioski dotyczące ram analizy regionalnej 

Wydaje się to oczywiste, że bogaty wachlarz badań ekonomicznych i biznesowych jest zazwyczaj zbyt 
skomplikowany, by stosować go bezpośrednio do formułowania polityki w sposób inny niż pod postacią 
upraszczających ram wyjaśniających. Ramy takie zazwyczaj są ograniczone, co sprawia, że nie są one te-
stowalnymi paradygmatami w żadnym sensie naukowym, ale często przyjmują formę taksonomii przy-
datnych i odkrywczych faktów i ujęć. W niniejszym opracowaniu przeanalizowano pięć wpływowych 
przykładów: 

I. Sformalizowane ramy polityki makro-regionalnej do stosowania w połączeniu z narodowymi rama-
mi makropolityki; 

II. Ramy PLC Vernona, do wyjaśniania sekwencyjnego charakteru różnych etapów industrializacji, han-
dlu i bezpośrednich inwestycji zagranicznych; 

III. Diament przewagi konkurencyjnej Portera, który zapewnia systematyczną listę kontrolną pokazu-
jącą to, w jaki sposób można wykorzystać politykę, by stworzyć przewagę krajową, nawet w sytu-
acjach, gdzie pierwszy czynnik i inne wkłady są niekorzystne; 

IV. Triada Umiejętności Besta, która podkreśla potrzebę zsynchronizowanych postępów na wielu fron-
tach, jeśli chcemy by nastąpił dynamiczny rozwój; 

V. Badanie interakcji pomiędzy gospodarkami miasta i ich zapleczem regionalnym autorstwa Jacobsa. 

Do ram tych należy podchodzić ze zrozumieniem ich historycznych początków i niezbędnych uproszczeń. 
W przeciwieństwie do teorii naukowych, gdzie jedno złe przewidywanie może spowodować odrzucenie 
i zastąpienie nową teorią, która obejmuje stare i nowe spostrzeżenia, każda z pięciu zaprezentowanych 
ram po prostu analizuje kwestie związane z gospodarkami regionalnymi i rozwojem przemysłowym 
z różnych perspektyw, i kładzie nacisk na różne czynniki. Ramy makroregionalne wykorzystują wariant 
standardowej, narodowej polityki makroekonomicznej w odniesieniu do regionów, odpowiednio dosto-
sowanej do szczególnych cech regionów. PLC podkreśla wyższość kraju, który zapewnia źródło BIZ oraz 
zależność krajów przyjmujących. Spotykało się to z bardziej powszechną akceptacją w latach 50-tych 
i 60-tych XX wieku niż obecnie, ale nadal ma to zastosowanie w odniesieniu do małych otwartych gospo-
darek, takich jak Irlandia, a także do nowych krajów członkowskich UE z Europy Środkowo-Wschodniej. 
Diament Portera wyjaśnia proces rozwoju w świecie, który składa się z wielu stosunkowo dużych i rozwi-
niętych gospodarek, i kontynuuje wątek rozpoczęty przez teorię PLC. Ale jego teoria nadal utrzymuje, że 
rozwój jest w istotnym stopniu zależny od rynku krajowego i nie może opierać się tylko na powiązaniach 
łańcucha dostaw z gospodarką światową. Triada umiejętności Besta wybiera całkiem odmienny zestaw 
czynników, które są podstawowymi przyczynami rozwoju i obstaje także przy tym, że rozwój wymaga 
jednoczesnego postępu w zakresie wszystkich trzech. Wreszcie Jacobs podkreśla symbiotyczny związek 
między dynamiką gospodarek miast a wyzwaniami związanymi z zapewnieniem, że ich regionalne zaple-
cza nie przegrają. 
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Żadna z tych ram nie przestawia pełnego obrazu rozwoju regionalnego. Każda z nich koncentruje się na 
innych aspektach tego wyzwania. Smutnym faktem jest to, że podczas formułowania polityk regional-
nych w Irlandii niemal zupełnie ignoruje się te sformalizowane sposoby myślenia o celach i instrumen-
tach planowania i oceniania polityki. Widzieliśmy jak trzy główne programy Funduszy Strukturalnych 
UE, obejmujące okres 1989-2006, zostały wdrożone bez żadnej krajowej strategii przestrzennej, a gdy 
taka strategia ostatecznie powstała, po prostu automatycznie zatwierdziła rodzaje aglomeracji ludzkich, 
które powstały na skutek sił rynkowych. Wyzwanie stojące przed regionami Polski Zachodniej, z jej prze-
strzennym rozkładem miast i dużych obszarów geograficznych, oraz graniczącej z bardziej rozwiniętymi 
krajami, jest poważniejsze. Pragmatyczne i bezmyślne podejście do strategii regionalnej w tych regionach 
może mieć o wiele poważniejsze konsekwencje niż w przypadku małego kraju jak Irlandia, który można 
w wielu wymiarach porównywać do regionu polskiego. 

Dostosowanie się do konkurencyjnych rygorów jednolitego rynku oraz efektywne wykorzystanie Fun-
duszy Strukturalnych stanowią podstawę dramatycznej konwergencji Irlandii, która zbiegła się w czasie 
z wdrożeniem nowych polityk regionalnych UE. Połączenie otwartości gospodarczej i efektywnego wy-
korzystania Funduszy Strukturalnych było główną siłą napędową konwergencji Irlandii. Ale siły te dzia-
łały w szerszym kontekście pomocy publicznej na rzecz wzrostu kapitału ludzkiego, która rozpoczęła się 
w połowie lat 60-tych XX w., głównej stabilizacji fiskalnej, którą poprzedził pierwszy NPR, partnerstwa 
społecznego, które zapewniało, że przejście na wysoki wzrost nastąpi przy harmonijnych stosunkach 
przemysłowych oraz przynależności do Europejskiego Systemu Walutowego (EMS) od 1978 r., a także 
zdecydowanej polityki podążania w kierunku pogłębienia unii walutowej. Niemniej jednak, to polityka 
otwartości i wykorzystania Funduszy Strukturalnych sprawiła, że Irlandia wyróżniła się na tle, powiedz-
my Grecji, która stanęła w obliczu bardzo podobnego wyzwania związanego z konwergencją, ale doświad-
czyła poważnych trudności w ustalaniu swoich szerszych ram politycznych w kontekście uwzględnienia 
internacjonalizacji. Portugalia stanowi pośredni przypadek konwergencji częściowej. 

Otwartość na wszelkie rygory dotyczące konkurencji na rynku międzynarodowym była warunkiem 
niezbędnym dla sukcesu gospodarki irlandzkiej, ale nie wystarczyła. Umiejętne wykorzystanie pomocy 
rozwojowej UE, w stabilnym otoczeniu fiskalnym i walutowym oraz w ramach dobrych stosunków prze-
mysłowych, zapewniało osiągnięcie maksymalnych zysków z wyjątkowo korzystnych warunków między-
narodowych. 

Jakie znaczenie ma doświadczenie Irlandii w zastosowaniu Narodowego Planowania Rozwoju dla re-
gionów Polski Zachodniej? Można to rozpatrywać na różnych poziomach. Sama dostępność pomocy na 
rozwój ze strony WE nie gwarantuje szybkiej konwergencji, czego przykładem jest porównanie Grecji 
i Irlandii. Należy odpowiednio określić bariery szybszego rozwoju, zastosować środowisko dla polity-
ki promującej ogólny rozwój, a określone polityki inwestycji publicznych NPR muszą być odpowiednie, 
wydajne i skuteczne. Sama złożoność wyzwania związanego z konwergencją wymaga skoordynowanych 
działań na szczeblu krajowym, koncentrujących się na wydostaniu się z poprzedniego systemu wolnego 
i niepewnego rozwoju. W małych krajach peryferyjnych jak Irlandia, ważne stało się opracowanie i wy-
rażanie kultury doskonałości w analizach ekonomicznych i biznesowych tak, aby można było określić 
realistyczne polityki, które zyskałyby powszechne poparcie wśród Partnerów Społecznych. 

Celem w Irlandii było osiągnięcie zbieżności z unijnym standardem życia, reprezentowanym przez PKB 
na głowę mieszkańca. Rolą programów inwestycyjnych NPR było głównie zwiększenie efektywności go-
spodarki po stronie podaży. W przypadku Irlandii, był to cel narodowy i tak naprawdę nie uwzględniał 
odrębnych „celów cząstkowych”. Dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć i korzystać z procesu rozwoju, 
sformułowano system pomocy społecznej – który był zupełnie oddzielony od NPR – aby zadbać o nich 
w zakresie wsparcia dochodu, opieki zdrowotnej, edukacji itp., podczas gdy można było opracować spo-
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soby przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Tak więc regionalny PKB na głowę w Irlandii różni się 
dużo bardziej od regionalnego dochodu rozporządzalnego w gospodarstwie domowym na głowę. 

Strukturalne interwencje UE z końca lat 80-tych i z lat 90-tych były osadzone w szerokim spektrum in-
nych polityk wsparcia, które razem określały charakter i stopień konwergencji. Oddzielny wpływ tych 
polityk, wraz z ich wzajemnym oddziaływaniem, wymaga dużo więcej uwagi niż w przeszłości. Być może 
istnieje tendencja, by zbyt zawężać swoje zainteresowanie do oddzielnych ról Funduszy Strukturalnych, 
wyjętych z szerszego środowiska polityki coraz bardziej zintegrowanej Unii. 

Wraz ze wzrostem tempa rozwoju narodowego w latach 90-tych, zdano sobie także sprawę z potrzeby 
zaakceptowania tego, że początkowe pogorszenie spójności wewnątrz państwa może być konieczne, jeśli 
poprawie ma ulec spójność między państwami. Może to być nawet bardziej niezbędne w Polsce, gdzie 
może być trudno uruchomić ogólnokrajowe koło sukcesu szybkiego rozwoju i konwergencji bez wstęp-
nego skoncentrowania na zagadnieniach regionalnych. Ale takie pogorszenie ma polityczne ograniczenia, 
które – jeśli zostaną przekroczone – stwarzają ryzyko utraty stabilności. Krótkoterminowe skupienie się 
na przestrzennych aspektach powinno oferować perspektywy upowszechnienia się korzyści płynących 
ze wzrostu w dłuższej perspektywie. 

4 ROZWÓJ  REGIONALNY  W  IRLANDII  ORAZ  POLSCE  ZACHODNIEJ 

4.1 Gospodarki krajowe i regionalne

W obecnym interesującym etapie rozwoju gospodarczego w Polsce przydatne będzie zbadanie Irlandii 
oraz szesnastu regionów (lub województw) Polski jako europejskich archetypów małych regionów oraz 
gospodarek krajowych, jak również odnieść się do konsekwencji jakie to niesie przy projektowaniu oraz 
ewolucji skutecznych strategii rozwoju. Wewnątrz jednego rynku europejskiego oraz strefy euro, gospo-
darki małych państw i regionów mają więcej wspólnego niż jest to zwykle rozpoznawane. 

Irlandia stanowi małą, otwartą gospodarkę z bardzo małym udziałem w handlu światowym oraz małą lub 
znikomą siłą rynkową. Przy dzisiejszej populacji sięgającej około 4 milionów, znajduje się niżej w zesta-
wieniu niż województwa mazowieckie (5,1) oraz śląskie(4,7). W 1960 roku, gdy jej populacja spadła do 
niskiego poziomu 2,8 miliona, znajdowałaby się dopiero na szóstym miejscu w porównaniu do obecnych 
regionów Polski. Jednakże nawet przy tak małej gospodarce, w Irlandii istnieje znaczący stopień różno-
rodności pomiędzy bardziej zurbanizowanymi i rozwiniętymi regionami południowo-wschodnimi oraz 
mniej rozwiniętymi regionami wiejskimi na północnym zachodzie. Dlatego też, Irlandia posiada cechy 
gospodarki krajowej (mimo, że bardzo małej) oraz rozbieżnych, wewnętrznych gospodarek regionalnych. 
Jako możliwy wzorzec do naśladowania w projektowaniu specjalnego programu rozwoju polskich regio-
nów, przykład Irlandii jest odpowiedni. Rozwój polskich regionów, w zakresie krajowych i regionalnych 
paradygmatów politycznych, będzie wymagał długiego namysłu, aby polskie administracje regionalne 
mogły osiągnąć najlepsze rezultaty poprzez zastosowanie korzyści płynących z EW oraz polityk narodo-
wych, jak również przy samodzielnej budowie, raczej ograniczonej, lokalnie zdecentralizowanych władz. 

Użyteczną perspektywą przy badaniu polityki rozwoju regionalnego Irlandii stanowi bardzo mały kraj, 
który – niewątpliwie – posiada wewnętrzne, socjoekonomiczne różnice regionalne, które z kolei mogą 
tworzyć bariery dla szerszego rozwoju narodowego oraz przestrzennych celów kapitałowych. W konse-
kwencji, irlandzcy decydenci polityczni, gdy pierwotnie opracowywali polityki krajowe, prawdopodobnie 
byli bliżsi w swoim sposobie myślenia obecnym polskim twórcom polityki regionalnej aniżeli (powiedz-
my) twórcom polityk państwowych rządów Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemiec lub Francji. Strategia 
specjalizacji w bardzo ograniczonym zakresie działań produktywnych jest bardziej potrzebna przy ma-
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łej gospodarce (Irlandia) niż dużej (Polska). Na poziomie regionalnym Polski, uwaga oraz specjalizacja 
będą również ogromnie ważne. Na poziomie krajowym Polski, najprawdopodobniej będzie miało miejsce 
o wiele większe zróżnicowanie sektorowe. 

Rola administracji publicznych (krajowych i regionalnych) jako „organizatorów strategicznych” w gospo-
darce globalnej zdominowanej przez władze rynkowe jest zupełnie inna od poprzednich ról komunistycz-
nych „projektantów centralnych” lub powojennych, zachodnich „precyzyjnych stroicieli” keynesowskiego 
sterowania popytem. W dzisiejszych czasach, administracje publiczne wykonują swoją pracę w ścisłej 
współpracy z prywatnymi przedsiębiorstwami oraz innym partnerami społecznymi a nie w zastępstwie 
dla gospodarki rynkowej. Administracje irlandzkie musiały nauczyć się myśleć strategicznie, jako że nikt 
inny nie mógł za nie wykonać tego zadania. Żadna kwota dofinansowania UE nie mogła zrekompensować 
braku strategicznego myślenia na wysokim poziomie irlandzkich twórców polityki. Sam dostęp do dofi-
nansowań UE również nie spowoduje automatycznie dynamicznego rozwoju polskich regionów. 

Oczywiście polska sytuacja regionalna jest niejako bardziej skomplikowana niż przypadek irlandzki, 
z racji podziału odpowiedzialności planowania polityki gospodarczej pomiędzy Warszawą oraz stolicami 
regionalnymi. Mimo, że na papierze zdaje się istnieć szerszy zakres irlandzkich organizacji planowania 
regionalnego, jest on raczej symboliczny, słaby i nieskuteczny (organizacje „potiomkinowskie”). Wyso-
ki stopień wewnątrz regionalnego ujednolicenia jest mniej ważny, ponieważ kraj jest mały a prawdziwa 
władza jest sprawowana w centrum (w Dublinie). Dlatego też irlandzka sytuacja kontekstowa planowa-
nia regionalnego znacznie się różni od bardziej zdecentralizowanych regionalnych narzędzi administra-
cyjnych w Polsce. 

4.2 Krajowa polityka rozwoju w małej, otwartej gospodarce 

Od początku lat 80-tych (w czasie startu programów rozwoju UE) oraz w trakcie lat 90-tych (drugi pro-
gram), sytuacja Irlandii różniła się od sytuacji trzech pozostałych krajów tak zwanej „spójności” (Grecja, 
Portugalia i Hiszpania) w kluczowym aspekcie. Irlandzcy twórcy polityki gospodarczej nie „zregionali-
zowali” formalnie swoich strategii rozwoju. Dopiero podczas trzeciego Narodowego Programu Rozwoju 
(NPR 2000-2006) po raz pierwszy podjęto się formalnego podziału kraju na dwa oddzielne regiony. 

Z uwagi na małe rozmiary irlandzkiej gospodarki oraz scentralizowanej natury jej administracji publicz-
nej, decyzje polityczne podejmowane na szczeblu krajowym w bardzo dużym stopniu odnoszą się do we-
wnętrznego rozwoju regionalnego. Na przykład, „krajowe” lub „sektorowe” Programy Operacyjne (OP) 
dwóch pierwszych Państwowych Planów Rozwoju (NPR) wspomaganych przez UE, które zostały wdro-
żone pomiędzy latami 1989 i 1999 nie miały znaczącego wkładu regionalnego. Tylko podczas NPR 2000-
2006 zostały podjęte skromne działania w celu wdrożenia organizacji planowania regionalnego. 

Dla NPR 2000-2006, dwa Regionalne Programy Operacyjne (ROP) zostały zaprojektowane, obok domi-
nujących państwowych lub„sektorowych” Programów Operacyjnych. W skutek czego, uboższy z dwóch 
regionów (tak zwane Pogranicze, Centrum, Zachód lub BWM) został oznaczony jako Zadanie 1, natomiast 
bardziej rozwinięty region (tak zwany południowo-wschodni lub S&E, skupiony na Dublinie) był upraw-
niony wyłącznie do mniejszej pomocy przejściowej. Natura takiego podziału była częściowo oparta na 
kryteriach gospodarczych, lecz również na pragmatycznym podłożu politycznym. Głównym zaleceniem 
wstępnego dochodzenia dotyczącego priorytetów inwestycyjnych (Fitz Gerald et al, 1999) była nagła po-
trzeba stworzenia struktury strategicznego planowania przestrzennego, ponieważ potrzeby inwestycyj-
ne nie są zależne od schematu przestrzennego rozwoju a inwestycja publiczna sama w sobie jest zasadni-
czo znaczącym narzędziem polityki regionalnej. W następstwie procesu konsultacji i badań, które zaczęły 
się w 2000 roku, Rząd opublikował Państwową Strategię Przestrzenną 2002-2020 (NSS) w 2002 roku, 
która była zarówno oświadczeniem dotyczącym intencji politycznych Rządu oraz projektem przestrzen-
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nych aspektów rozwoju w Irlandii. Zarówno polskie, jak i irlandzkie wewnątrz regionalne dysproporcje 
zwykle leżą na osi wschód-zachód. W przypadku Polski, to właśnie zachodnie regiony mniej odczuwają 
skutki peryferyczności i zacofania gospodarczego, sytuacji, której przyczyny leżą w bardzo niedalekiej hi-
storii. W przypadku Irlandii, to wschodnie oraz południowo-wschodnie regiony są najbardziej rozwinięte 
i najgęściej zaludnione, mają lepsze połączenia transportowe i komunikacyjne z rynkami eksportowymi 
w Wielkiej Brytanii oraz z resztą UE. Ta sytuacja również ma wytłumaczenie będące połączeniem historii 
i geografii gospodarczej. 

Irlandzkie problemy wewnątrz regionalne są adresowane w bardzo dużym stopniu przez „krajowe” lub 
„sektorowe” PO pochodzące z NPR 2000-2006, finansowane dziś głównie z państwowych źródeł finan-
sowych. Jednakże, szczególne problemy uboższego północnego i zachodniego regionu Irlandii (który 
otrzymał status Celu 1), które były adresowane przez konkretne ROP, prawdopodobnie powinny być 
rozważane jako cele polityczne „drugiego rzędu”, bardziej pochodne wewnętrznych problemów konkret-
nego regionu Polski aniżeli wewnątrz regionalnych problemów państwowej spójności Polski. Polityka 
zdecentralizowana aż do szczebla regionalnego w Irlandii niosłaby ze sobą ryzyko sprawienia, że polityka 
państwowa stałaby się niespójna i chaotyczna. Z drugiej strony, zachowanie odgórnego stanowiska poli-
tycznego na szczeblu państwowym w Polsce z pewnością niosłoby ze sobą ryzyko sprawienia, że skutki 
regionalne byłyby niewydajne i nieskuteczne. 

Strategiczne ukierunkowanie irlandzkiej polityki gospodarczej na przestrzeni ostatnich czterech dekad 
zawsze, z kilkoma wyjątkami, podkreślało potrzebę stawienia czoła konsekwencjom skrajnej otwartości 
gospodarki, w celu wsparcia ukierunkowania eksportowego na szybko rozwijające się rynki i produk-
ty oraz ujednolicenia gospodarki ze wszelkimi głównymi inicjatywami europejskimi.18 Cztery obszerne, 
krajowe strategie polityczne towarzyszyły zewnętrznemu przekierunkowaniu gospodarki. Zasadnicze 
znaczenie miało poszukiwanie polityki zaprojektowanej, aby przynieść stały wzrost jakości i ilości edu-
kacji i szkoleń siły roboczej. Z perspektywy Irlandii jako gospodarczego podregionu Wysp Brytyjskich, 
niski poziom kapitału ludzkiego, połączony z niemalże kompletnym brakiem nowoczesnego doświad-
czenia przemysłowego, był uważany za główną barierę na drodze rozwoju.19 Następnie, znaczenie miała 
również potrzeba znacznych udoskonaleń w kwestii jakości fizycznej infrastruktury gospodarki, mimo że 
wczesna wolność działań była tu znacznie ograniczona przez brak finansów. Kolejną barierą dla rozwo-
ju był wszechobecny brak konkurencyjności, który wymagał ułatwień dla rozwoju irlandzkiego konku-
rencyjnego sektora biznesowego poprzez udoskonalone zarządzanie, wysokiej jakości marketing, lepsze 
usługi, niższe koszty narzędzi użytkowych oraz bardziej systematycznych połączeń z innymi działaniami 
uzupełniającymi (lub grupującymi). Ostatecznie, wynikająca z barier ochronnych taryf celnych we wcze-
snych latach 60-tych, powstała potrzeba stworzenia bardziej stabilnego, krajowego środowiska polityki 
makroekonomicznej, w którym zmiany budżetowe napędzające i chłodzące gospodarkę nie zakłócały 
długoterminowego sektora publicznego oraz planowania biznesowego. 

Mimo, że szukano takich strategii politycznych, w takiej lub innej formie, od czasu późnych lat 50-tych, 
tempo projektowania i wdrażania polityki przyspieszyło po 1989 roku, wraz z nadejściem pomocy na 
cele rozwoju oraz wieloletniego planowania inwestycyjnego UE. NPR w Irlandii, wspomagane przez UE, 
pozwalały na większe skupienie i zintensyfikowanie poprzednich działań politycznych, aniżeli wymaga-
ły kompletnie nowego podejścia do rozwoju gospodarczego. W przypadku regionalnym Polski, należało 
zbudować odpowiednie instytucje i polityki niemalże od zera, natomiast obecnemu okresowi programo-

18 Barry (ed.), 1999 dostarcza obszerny zarys niedawnego irlandzkiego rozwoju gospodarczego.
19 Należy zauważyć, że Irlandia została formalnie włączona do Zjednoczonego Królestwa (Wielkiej Brytanii i Irlandii) w 1800 

roku, i tylko nabyła niepodległość polityczną w 1922 r. Osiągnięcie niezależności ekonomicznej (lub autonomii) trwała kolej-
ne czterdzieści lat, ponieważ irlandzka ekonomia pozostawała całkowicie zintegrowana z gospodarką Wielkiej Brytanii. Na 
przykład, aż do lat 60-tych ponad 90 procent eksportu irlandzkiego wysyłano do Wielkiej Brytanii, a funt szterling pozosta-
wał w obiegu w Irlandii obok irlandzkiej waluty, z zachowaniem prawnie wiążącej równowagi. 
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wemu 2007-2013 towarzyszy mnogość inicjatyw politycznych, ponieważ regiony wyznaczają własne ob-
szary kompetencji politycznej. 

4.3 Czy istnieje potrzeba polityki regionalnej? 

Gdy przyjrzymy w jaki sposób gospodarki rozwinęły się w czasie i przestrzeni, możemy zauważyć trzy 
wyróżniające się, charakterystyczne cechy:

I. Działalność ekonomiczna zwykle nie jest rozprzestrzeniona równomierne w przestrzeni lub w sek-
torach, lecz zwykle jest zgrupowana lub skoncentrowana;

II. Takie grupowanie jest jasnym dowodem pewnego rodzaju rosnących zysków (tzn. podwajające się 
wkłady aniżeli podwajające się rezultaty) i powinno zostać wykorzystane przez twórców polityki;

III. Centra rozwoju w konkretnych lokalizacjach (zwykle w miastach powyżej pewnej wielkości) mają 
tendencję do wspólnej interakcji w przestrzeni w celu stworzenia korytarzy, lub wydłużonych cen-
trów rozwoju.

Powyższe punkty mają szerokie zastosowanie jako opis dynamiki rozwoju. Pierwszy element opisuje po 
prostu fizyczne rzeczywistości miast, miejscowości, wiosek oraz mniej zaludnionych zapleczy, które moż-
na spotkać w każdym kraju lub regionie. Drugi element dostarcza ekonomiczne wyjaśnienie powodu, dla 
którego powstaje grupowanie oraz dlaczego było ono bardzo aktywnym obszarem badań ekonomii prze-
mysłowej w ciągu ostatniej dekady (tj. „nowe” teorie rozwoju, handlu oraz gospodarki przestrzennej).20  
Trzeci element jest logicznym skutkiem pierwszych dwóch i opisuje wyłącznie interakcje dwóch lub 
większej liczby sąsiadujących ze sobą biegunów rozwoju, w chwili, gdy ich strefy wpływów zaczynają się 
pokrywać. 

Wczesne (przed latami 60-tymi) podejście do regionalnej polityki przemysłowej w Irlandii było niesku-
teczne, ponieważ normalne procesy grupowania i koncentracji regionalnej były utrudnione zarówno 
przez nałożenie wysokich barier taryf celnych oraz politykę publiczną wymuszającą geograficzne roz-
proszenie lokalnie posiadanych firm, które zastępowały import. Jedyny przykład samowystarczalnego 
„okręgu przemysłowego” na irlandzkiej wyspie – aglomeracje stoczniowe oraz tekstylne skupione wokół 
Belfastu w okresie od połowy XIX wieku do wczesnych dekad XX wieku – gwałtownie upadł po zakoń-
czeniu II wojny światowej.21 Promocja rozproszenia regionalnego w poszukiwaniu celów kapitału prze-
strzennego odbywała się niemalże na pewno kosztem surowych kryteriów wydajności ekonomicznej.

Strategia przemysłowa Irlandii po latach 60-tych miała miejsce w erze wolnego handlu i można ją scha-
rakteryzować jako proces, w którym Państwowa Agencja Rozwoju Przemysłowego (IDA), stosując sze-
roki zakres instrumentów motywacyjnych, oferuje przetarg na podwykonawców wśród globalnych firm 
międzypaństwowych, po czym stara się wpłynąć na przydział tego typu działań na przestrzeni regionów 
irlandzkich w celu zadośćuczynienia sprzecznym kompozycjom kryteriów ekonomicznych, społecznych 
i politycznych. Sukces wewnętrznych inwestycji do Irlandii pokazuje, jak gwałtowne zmiany zachodzą na 
międzynarodowym rynku. Wiele z tych zmian posłużyło temu, aby przywrócić uwagę na regiony gospo-
darcze, które są jednostkami produkcyjnymi (Sabel, 1989). Dyskusje na temat polityki przemysłowej za-
częto brać pod uwagę, gdy środowisko, w którym funkcjonują firmy, zaczęło gwałtownie ulegać zmianom, 
z poważnymi konsekwencjami dla wzrostu z powodzeniem funkcjonujących już klastrów nowoczesnych 
innowacyjnych firm (Porter, 1990; Best, 1990 oraz 2001). 

20 Fujitsa et al, 1999 jest standardową pracą techniczną dotyczącą nowych teorii ekonomii przestrzennej. Warsh (2006) jest in-
teresującym sprawozdaniem dotyczącym roli kapitału ludzkiego. Best, 2001 dostarcza świetnego wstępu do nowoczesnych 
podejść ekonomicznych w zakresie projektowania strategii przemysłowych. 

21 Irlandia Północna, której stolicą był Belfast, pozostała częścią Zjednoczonego Królestwa po 1922 roku.
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W przeciągu większości rewolucji przemysłowej, „region” geograficzny był naturalną jednostką działań 
i analiz ekonomicznych. Gospodarka państwa była jedynie sumą jej części, natomiast krajowy rozwój go-
spodarczy był jedynie w niewielkiej części kontrolowany przez centralne władze polityczne. Przykłado-
wo, rozwój Belfastu na irlandzkiej wyspie w trakcie drugiej połowy XIX wieku był dobrym przykładem 
tego typu pół-autonomicznego procesu (Bardon, 1982). Jednakże, w latach 60-tych regiony przestały być 
aż tak ważne w kontekście koncentracji działań ekonomicznych. Według Charlesa Sabela, upadek daw-
nych gospodarek regionalnych miał miejsce, ponieważ: 

„System masowej produkcji wcielił jako podwykonawców części dawniejszej gospodarki regionalnej, której 
nie udało mu się jeszcze zlikwidować.” (Sabel, 1989).

Sabel wymienia główny bieg wydarzeń następująco (Sabel, 1989):

a. Powstanie regionów geograficznych, które wyraźnie odnoszą sukcesy, takie jak SiliconValley oraz Ro-
ute 128 w USA, „Trzecie” Włochy, „Druga” Dania, Baden-Wurttemberg, itd. Irlandia (a przynajmniej 
niektóre z jej bardziej zurbanizowanych regionów) może być uważana za późnego kandydata do 
wstąpienia do tego pożądanego klubu; 

b. Radykalna reorganizacja dużych firm wielonarodowych w wiele jednostek operacyjnych ze zwiększo-
ną autonomią lokalną;

c. Konwergencja struktur dużych i małych firm: te pierwsze dzielą się na wyspecjalizowane jednostki; 
te drugie grupują się wokół scentralizowanych infrastruktur (laboratoriów, agencji marketingowych, 
itd.);

d. Transformacja władz lokalnych z poradni pomocy społecznej na agencje tworzenia miejsc pracy;
e. Współpraca związków handlowych przy reorganizacji przemysłowej na szczeblu zakładowym lub re-

gionalnym.

Te zmiany stworzyły nową formę rozwoju lokalnego, który odpowiada powstającym korporacyjnym 
wzorcom zachowania (Sabel, 1989). Podobnie do firm, w małych regionach istnieje świadomość, że trze-
ba przetrwać w burzliwym środowisku ekonomicznym. Podobnie do firm, małe regiony muszą dosto-
sować się do zmienności poprzez elastyczność. W kwestii regionów, elastyczność wymaga ułatwienia 
rekombinacji zasobów wśród firm, aby mogły one wykorzystać je wewnętrznie w inny sposób. Również 
podobnie do firm, małe regiony odnawiają się z największym trudem. 

Wysokie wyniki pomiarów empirycznych międzynarodowej konkurencyjności są kluczowe w kwestii 
atrakcyjności gospodarek, takich jak Irlandia. Te pomiary obejmują koszty płac, ceny wyjściowe, wskaźnik 
rentowności, itd., jak również pomiary związane z innowacyjnością produkcji, projektowaniem, jakością 
oraz niezawodnością. 22Polityka publiczna może być narzucona, aby wpłynąć na niski poziom konkuren-
cyjności. Preferowane podejście w ostatnich dekadach stosowane jest poprzez dopłaty dla siły roboczej, 
kapitału, energii itd., połączone z niskimi stawkami opodatkowania przedsiębiorstw, udoskonaloną in-
frastrukturę fizyczną oraz wyższymi poziomami kapitału ludzkiego. Interwencja państwa w Irlandii zo-
stała energicznie skierowana do podniesienia średniego, a nawet miernego poziomu międzynarodowej 
konkurencyjności w zakresie kosztów, głównie poprzez niskie opodatkowanie przedsiębiorstw, lecz rów-
nież poprzez szeroki zakres dopłat. Tylko w późnych latach 80-tych opracowano struktury strategiczne, 
w których można było umieścić krajową przewagę konkurencyjną (tak zwany Diament Portera (Porter 

22 Analiza i monitoring konkurencyjności stały się głównymi i istotnymi elementami publicznej twórczości politycznej w Ir-
landii, szczególnie dla Krajowej Rady Konkurencyjności. Jednakże, nie zapobiegło to powstaniu spektakularnie poważnych 
problemów konkurencyjności podczas niezrównoważonego boomu inżynieryjnego w latach 2000-2007, problemów, które 
są teraz łagodzone w skutek gwałtownej recesji. Instytucje nie zapewniają pewnej ochrony przeciw ignorancji i szaleństwu! 
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1990; Best 1990 i 2001)). Jak na ironię, strategie irlandzkie ewoluowały zgodnie z tymi trendami już od 
początku lat 60-tych, nawet jeżeli wszystkie implikacje nie były jeszcze rozumiane. 

4.4 Proces irlandzkiego rozwoju i wzrostu gospodarczego 

W trakcie osiemnastoletniego okresu trwania trzech głównych NPR wspomaganych przez UE, irlandz-
kie środowisko tworzenia polityki gospodarczej można scharakteryzować zmianą ze środowiska od-
powiedniego dla państwa na peryferiach Europy do środowiska odpowiedniego dla regionu bardziej 
zintegrowanego z obejmującą gospodarką europejską. Polityka pieniężna oraz aspekty autonomii finan-
sowej w Irlandii były progresywnie cedowane do Frankfurtu i Brukseli. Chęć podążania tą drogą była 
być może uwarunkowana w równym stopniu przez niepowodzenia polityki krajowej późnych lat 70-tych 
oraz wczesnych 80-tych, która była prowadzona w dziedzinie sterowania popytem, jak i przez innowa-
cje w polityce regionalnej UE oraz pomocy Funduszu Strukturalnego. W Irlandii nikt już nie wierzy, że 
skutki wynikające z polityki dyskretnego sterowania popytem, „precyzyjnego dostrajania”, lub dopłat dla 
słabych przedsiębiorstw dostarczają przydatny kontekst dla sukcesu rozwojowego małej gospodarki na 
dłuższą metę. Nikt również nie wierzy, że polityka finansowa lub pieniężna byłyby wystarczające, aby 
obronić Irlandczyków – lub jakąkolwiek inną małą gospodarkę lub region - przed globalną recesją. 23

Być może głównym podobieństwem pomiędzy Irlandią oraz regionami Polski jest fakt, że irlandzcy de-
cydenci polityczni zaniedbali te dziedziny zarządzania krajową gospodarką, które uważają za najlepiej 
obsługiwane w większych blokach - takich jak UE - i podkreślali znaczenie pozostałych polityk, które od-
noszą się do konkretnej lokalnej skuteczności w kwestii podaży gospodarki (edukacja, szkolenia, kon-
kurencyjność, badania i rozwój, itd.) oraz kwestie związane z kapitałem (Partnerstwo Społeczne). Taka 
polityka będzie zawsze posiadać wyłącznie lokalne cechy. Polskie regiony nigdy nie miały takiej autono-
mii finansowej i nie mają żadnej autonomii pieniężnej, lecz są w stanie wybierać instrumenty rozwoju 
z zakresu podobnego jaki jest dostępny dla irlandzkich twórców polityki. 

4.4.1 Główne czynniki sukcesu rozwojowego w Irlandii 

Podsumowujemy pobieżnie logiczną sekwencję sześciu współzależnych skutków, które spowodowały 
imponujący wynik konwergencji w Irlandii, oraz sugerujemy, że może istnieć wiele podobieństw w wizji 
rozwoju dla zachodnich regionów Polski. 

Po pierwsze, irlandzka gospodarka pod koniec lat 70-tych oraz w pierwszej połowie lat 80-tych była 
poważnie zdestabilizowana – wysokie bezrobocie, stosunkowo wysoka inflacja oraz finanse publiczne 
znajdujące się niemal poza kontrolą. Jednakże, podstawowe przyczyny – tj. globalna recesja OPEC II oraz 
następstwa marnotrawstwa finansowego lat 1977-82 – zniknęły w późnych latach 80-tych, natomiast 
międzynarodowa gospodarka umacniała się. 

Po drugie, obecne były skutki Funduszy Strukturalnych, od końca lat 80-tych na przód. Obejmowały one 
zarówno skutki popytowe oraz zasobowe. Gdy budujesz drogę, powoduje to wpływy i wydatki w twojej 
gospodarce. Jednakże, długotrwałe korzyści z wybudowania drogi są dostępne, gdy istnieje możliwość 
połączenia twoich miast i skuteczniejszego transportowania towarów z twojej gospodarki i do niej. Dlate-
go też, korzystne skutki Funduszy Strukturalnych były wstępnie odbierane jako boom inżynierski i stop-
niowo wpływały na wzbogaconą wydajność podaży w miarę kończenia dużych projektów infrastruktu-
ralnych. 

23 Poważne porażki polityczne, które miały miejsce w Irlandii w ciągu ostatniej dekady były głównie związane z załamaniem 
się regulacji bankowej a problemy Irlandii odgrywały się również w innych byłych państwach „spójności”: Grecji, Portugalii 
oraz – w mniejszym stopniu – Hiszpanii. Strategia przemysłowa pozostała nietknięta i jest to głównie zagraniczny i krajowy 
sektor eksportowy, który zapobiegł temu, by Irlandia ucierpiała tak bardzo, jak Grecja, której szczególnie brakuje zdolności 
eksportowej.
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Trzecim wydarzeniem był korzystny skutek dołączenia Irlandii do Europejskiego Systemu Walutowego 
(EMS), który został wdrożony w 1979 roku i służył jako prekursor Wspólnoty Gospodarczej i Waluto-
wej (EMU). Jednak miarodajne korzyści członkostwa Irlandii w EMS zostały opóźnione o około dekadę. 
Konwergencja irlandzkich stóp procentowych do niższych niemieckich (oraz później europejskich) stóp 
posłużyła do stymulowania inwestycji (głównie budowa domów) oraz konsumpcji. 

Czwartym wydarzeniem było znaczne zwiększenie się dopływu głównie amerykańskich bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych (BIZ), większość w dziedzinach zaawansowanych technologii (Barry i Bradley, 
1997). Charakterystyka globalnego boomu technologicznego w latach prezydentury Clintona są dobrze 
znane, natomiast Irlandia była na wyjątkowym miejscu, które pozwalało jej czerpać korzyści w kwestii 
znacznego zwiększenia BIZ głównie ze Stanów Zjednoczonych. Była to częściowo korzyść odpryskowa 
Funduszów Strukturalnych, które korzystały z ulepszonej infrastruktury i kapitału ludzkiego. Było to 
również częściowo skutkiem dostępu Irlandii do rynków UE dla eksportu stworzonego przez wielonaro-
dowe firmy zlokalizowane i produkujące w Irlandii. Dodatkowo, co jest oczywiste, jednym z długotermi-
nowych elementów irlandzkiej polityki od końca lat 50-tych były niskie stawki opodatkowania przedsię-
biorstw, zaprojektowane do przyciągania inwestycji do kraju. 

Piąte wydarzenie dotyczyło stabilizacji finansowej okresu 1987-89, w którym Irlandia doświadczyła bar-
dzo podobnego rodzaju zmiany reżimu politycznego, który napędzał liberalizację Polski po roku 1989. 
Konsumpcja publiczna została zredukowana; wprowadzono ulepszony monitoring i ocenę inwestycji pu-
blicznych (napędzane przez wymagania UE dla pomocy Funduszy Strukturalnych). Poprzez głośne sygna-
lizowanie stanowczej intencji dołączenia do EMU - nawet przy nieobecności jej największego partnera 
handlowego, Zjednoczonego Królestwa – korzyści stabilizacji finansowej zostały wzmocnione 

Ostatecznie, istniało w Irlandii rozwijające się partnerstwo społeczne (obejmujące organizacje pracow-
nicze, związki handlowe i rząd), które łagodziło konflikty dystrybucyjne oraz spory powstałe podczas 
odbudowy i gwałtownego rozwoju. Negocjacje dotyczące płacy krajowej, trwające przez kilka okresów 
trzyletnich, toczyły się na podstawie stawek, które zachowywały konkurencyjność kosztową bardziej po-
datnych firm krajowych, oraz które zostały zastosowane jako sposób obniżenia wysokich stawek podat-
kowych, które zostały przyjęte we wczesnych latach 80-tych. 

4.4.2 Podstawowe mechanizmu sukcesu rozwojowego

W eseju na temat rozwoju Irlandii, Paul Krugman zasugerował, że takie gospodarki jak Irlandia można 
postrzegać na dwa różne sposoby: jako gospodarkę krajową lub jako gospodarkę regionalną (Krugman, 
1997). Fakty poddawane badaniu mogą być takie same, lecz perspektywy krajowe lub regionalne spowo-
dują, że osoba może zupełnie inaczej postrzegać ważne kwestie. Region to coś więcej niż mały rozmiar 
i zależność od handlu. Krugman sugeruje, że to, co sprawia, że Irlandia jest jak, np. Massachusetts, to fakt, 
że jej rynek pracowniczy oraz jej produkty i rynki kapitałowe są bardzo otwarte. 

Dopiero kiedy skupia się na samo wzmacniającej się naturze sukcesu irlandzkiego, Krugman dotyka kwe-
stii, które będą najważniejsze przy zarządzaniu wszystkimi małymi gospodarkami otwartymi (państwa-
mi i regionami) UE w następnej dekadzie. Krugman sugeruje, że doświadczenia irlandzkie pochodzą od 
efektów zewnętrznych Marshalla, tj.: 

I. Wstępne grupowanie podobnych przemysłów (głównie własności zagranicznej oraz w dziedzinach 
sprzętu komputerowego i farmaceutyki) wspieranych przez lokalnych dostawców wyspecjalizowa-
nych nakładów podległych ekonomii skali. 

II. Te grupy stworzyły lokalny rynek pracy dla umiejętnych pracowników, którzy dalej ułatwiali rozrost 
grupy. Polityka zasobów ludzkich Funduszy Strukturalnych UE była decydująca tym etapie. 

III. Nadmiar informacji nadal pobudzał rozwój w sektorach elektroniki i farmaceutyki oraz stanowił 
podstawę dla dodatkowych efektów grupowania, często w dziedzinach tradycyjnych, które skorzy-
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stały na nowych technologiach (np. przetwarzanie żywności). W celu ułatwienia tego etapu, kluczo-
we były udoskonalenia w infrastrukturze fizycznej oraz w środowisku produkcyjnym wspieranym 
przez UE. 

IV. Kompromisowy proces partnerstwa społecznego został wdrożony od 1996 roku na przód w celu za-
pewnienia, że będzie jak najmniej przegranych w restrukturyzacji gospodarczej, która towarzyszyła 
takiemu efektowi spirali, z rezultatem takim, że istniało mniejsze prawdopodobieństwo zahamowa-
nia rozwoju przez niepokój przemysłowy, ponieważ partnerzy społeczni negocjowali odpowiednie 
udziały w wartości dodanej. Mimo, że można było otrzymać cenne lekcje z szerszego doświadczenia 
UE w tej dziedzinie, wdrożona polityka była pochodzenia krajowego. 

Jednakże, Krugman, 1997 zwrócił uwagę na kilka zagrożeń, na które narażony jest kraj lub region taki 
jak Irlandia. Po pierwsze, dynamiczna, zagraniczna baza produkcyjna jest skoncentrowana na wąskim 
zakresie technologii, które szybko osiągają dojrzałość. Po drugie, inicjatywy polityczne, które zapewniały 
korzystny status „szybkiej rotacji” na początku lat 60-tych mogą być niewystarczające do ułatwienia nie-
uniknionych zmian na nowe technologie, ponieważ inne państwa i regiony uczyły się obserwując Irlandię! 

Irlandzka zależność od inwestycji wchodzących do kraju (BIZ) ma inne wady. Bezpośrednia korzyść dla 
gospodarki irlandzkiej składa się głównie z płac wypłacanych zatrudnionym irlandzkim pracownikom, 
produktu narodowego oraz zatrudnienia generowanego niebezpośrednio do krajowych sektorów pro-
dukcji oraz usług rynkowy, jak również stosunkowo niskiego dochodu z podatku dochodowego przed-
siębiorstw (biorąc pod uwagę obecnie obowiązującą stawkę 12,5%). Musi to zostać odjęte od kosztów 
przyciągnięcia tych firm do Irlandii (dotacje oraz dopłaty inwestycyjne oraz szkoleniowe oraz inne dzia-
łania promocyjne). Jednakże, sektor zagraniczny zwykle jest nastawiony na kapitał oraz badania i rozwój, 
skupia większość swoich nakładów zagranicą oraz repatriuje większą część swoich dochodów. Ponieważ 
fundusz płac w sektorze zagranicznym jest ogromną korzyścią, próby podniesienia konkurencyjności po-
przez obniżenie stawek pensji ograniczają tę korzyść. Sugeruje to, że polityka oparta na wąskiej formie 
konkurencyjności pod względem kosztów (skupionej głównie na niskich płacach) jest w Irlandii nieod-
powiednia. Właściwie to należy celować w firmy wymagające wysokich umiejętności oraz płacące za te 
umiejętności i będące wciąż wysoce dochodowe. 

Progresywna liberalizacja handlu w Europie zawsze była skłonna do pociągania za sobą znacznych za-
kłóceń przemysłowych na peryferiach, definiowanych jako państwa członkowskie na zachodnich i połu-
dniowych krańcach UE oraz tych podregionów państw członkowskich, które były zlokalizowane daleko 
od centrów populacyjnych oraz aktywności gospodarczej. Fakt wspomniany przez Krugmana w związku 
z przyłączeniem południowych peryferii do UE w latach 80-tych dotyczy w takim samym stopniu nowych 
państw członkowskich oraz regionów polskich, w szczególności: 

„Ekspansja handlu spowodowana poszerzeniem WE prawdopodobnie nie będzie tak bezbolesna jak eks-
pansja handlu spowodowana przez powstanie Wspólnoty oraz poprzednich poszerzeń. Na pewno powstaną 
problemy związane z dystrybucją zysków spowodowane zmianami, jak również prawdopodobnie pewne 
prawdziwe koszta związane z bezrobociem.” (Krugman, 1987) 

Jedną z potencjalnych trudności, z którymi peryferia muszą się zmierzyć w związku z dostosowaniem się 
do członkostwa w UE była możliwość, że wziąwszy pod uwagę zniesienie granic handlowych, przemysły, 
które mają duży udział w sektorach produkcyjnych wykazujące rosnące korzyści skali (IRS) zostałyby od-
ciągnięte od peryferiów na rzecz centrum z powodu korzyści aglomeracji. Proces ten spowodował upadek 
dawniejszych irlandzkich przemysłów krajowych w sektorach IRS. Jednakże, wzrost liczby wielonarodo-
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wych firm w dokładnie tych sektorach więcej niż zdominował ten upadek, dlatego udział w zatrudnieniu 
irlandzkim w sektorach IRS znacznie wzrósł.24

Z drugiej strony, doświadczenia Grecji są historią ostrzegawczą, którą regiony Polski powinny wziąć pod 
uwagę. Pokazało to, że liberalizacja handlowa, mimo że konieczna, nie jest wystarczającym warunkiem 
dla napływów BIZ na wysoką skalę. Udział produkcyjnych BIZ dotyczących PKB w Grecji pozostawał niski 
oraz był w stanie zastoju w trakcie całego okresu trwania NPR. Różne czynniki zidentyfikowane w przy-
padku Irlandii, w szczególności stabilność makroekonomiczna, obecność usprawnionej biurokracji oraz 
gwałtownie powiększające się zasoby kapitału infrastrukturalnego oraz ludzkiego najwyraźniej nie miały 
miejsca w gospodarce Grecji, gwałtownie zmniejszając jej atrakcyjność jako platformy dla inwestycji mię-
dzynarodowych (ESRI .,1997).

Większość BIZ dla produkcji irlandzkiej pociągała za sobą budowę całkowicie nowych, najnowocześniej-
szych fabryk na terenach niezabudowanych. W tej kwestii istnieje wielka różnica pomiędzy modernizacją 
istniejących fabryk na terenach pod ponową zabudowę, która charakteryzuje w ostatnich latach więk-
szość napływów BIZ w centralnej oraz wschodniej Europie. Większość takich inwestycji jest zoriento-
wana na rynek krajowy (który jest duży w przypadku Polski), lub, w najlepszym wypadku, na rynki bli-
skie geograficznie (na których zachodnie regiony Polski mają znacznie większą przewagę od regionów 
wschodnich). 

Napływ BIZ do Irlandii nie był głównie skierowany do bardziej tradycyjnych sektorów, w których go-
spodarka lat 60-tych i 70-tych miała stosunkową przewagę. Prawdę mówiąc, tradycyjne środki odkrytej 
stosunkowej przewagi były bardzo złą zapowiedzią dla późniejszego rozwoju sektorowego. Istnieją dwa 
powody takiej sytuacji: po pierwsze, duża ilość sektorów produkcyjnych posiada elementy niehandlowe, 
dlatego rozwój w tych sektorach nie byłby zależny od stosunkowej przewagi; po drugie, znaczny napływ 
BIZ, który miał miejsce również okazał się nie być zależny od stosunkowej przewagi. W kwestii 10 sek-
torów, dla których dane z lat 60-tych są dostępne, sektory, w których napływ BIZ był znaczny, lecz w któ-
rych Irlandia nie miała odkrytej stosunkowej niekorzyści to chemikalia, metale oraz inżynieria. (Barry 
i Hannan, 1996). 

W takim razie, jeżeli stosunkowa przewaga miała jakikolwiek wpływ na sektory, do których istniał na-
pływ BIZ skupionych na eksporcie, jak możemy wytłumaczyć sektorowe miejsca docelowe takich napły-
wów? Z doświadczeń Irlandii wynika, że napływ produkcyjnych BIZ jest skierowany głównie do sekto-
rów, w których istnieją rosnące korzyści skali na szczeblu firmy, aniżeli poszczególnych fabryk. O’Malley 
(1992) zidentyfikował grupę sektorów produkcyjnych posiadających kod EKD jako charakteryzujące się 
rosnącymi korzyściami tego typu. 25Pokazuje on, że około 63% zatrudnienia w przemyśle zagranicznym 
produkcji irlandzkiej jest zlokalizowane w tych sektorach, w porównaniu do 23% do krajowego zatrud-
nienia produkcyjnego. Proporcja zatrudnienia w przemyśle zagranicznym w tych sektorach jest z kolei 
bliska proporcjom przeważającym w głównych gospodarkach UE. 

Sugeruje to, że firmy zagraniczne mają konkurencyjną przewagę w sektorach IRS. Powodów takiej sytu-
acji nie jest trudno zidentyfikować. Istnieje dużo korzyści w sektorach IRS, zarówno w kwestii niskich 
kosztów jednostkowych produkcji w związku z posiadaniem gospodarek o uzyskanej skali oraz w kwe-
stii posiadania utworzonych sieci dystrybucyjnych. Ponieważ przejście do operacji międzynarodowych 

24 Przydatne jest rozróżnienie IRS na szczeblu zakładowym oraz szczeblu przemysłowym. Zagraniczne firmy zlokalizowane 
w Irlandii zwykle były obecne w sektorach, w których IRS znajdowały się na szczeblu przemysłowym (sprzęt komputerowy, 
farmaceutyka, inżynieria instrumentowa), natomiast CRS – na szczeblu zakładowym.

25 Klasyfikacja O’Malleya dotycząca sektorów zwiększających się obrotów jest również stosowana przez Barry’ego (1996). Ir-
landia wydaje się nie przyciągać BIZ do sektorów, w których IRS są mocne na szczeblu zakładowym (np. przemysł samocho-
dowy), prawdopodobnie ze względu na mały rozmiar kraju. 
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pochłania znacząco dużo czasu po rozpoczęciu firmy, międzynarodowe przedsiębiorstwa do tego czasu 
uzyskają już niektóre z tych korzyści. 

4.5 Lekcje dla regionów Polski 

Regiony Polski Zachodniej mają znaczące korzyści pod względem kosztów, doskonalony kapitał ludzki 
oraz infrastrukturę fizyczną, bliskość geograficzną do głównych rynków Europy oraz stabilne środowi-
ska makroekonomiczne, budżetowe i finansowe. Innymi słowy, przypominają one raczej Irlandię późnych 
lat 80-tych aniżeli Irlandię dzisiaj! Przyszłość Irlandii prawdopodobnie wiąże się zarówno z przejściem 
do większej złożoności (nowe produkty, powstające technologie) oraz bardziej atrakcyjnym związkiem 
z gwałtownie modernizowanym sektorem krajowym. Istotnie, model cyklu życia produktu pasuje do sty-
lizowanych faktów Irlandzkich aniżeli: do wczesnej inwestycji do kraju dla prosto stylizowanych produk-
tów (operacje „śrubokrętowe”), późniejszych przejść do rozwijających się produktów (np. chipy Intela) 
oraz potencjału do przyciągnięcia działań opartych bardziej na badaniach i rozwoju w dziedzinie nowych 
produktów. 

Best, 1990, zbadał nadzwyczajny sukces północnych regionów Włoch – skoncentrowanych na Emilia-Ro-
magna – w porównaniu do bardzo niskiej wydajności działań południowego regionu Mezzogiorno.26 Jest 
to dowodem na to, że nie można wyjaśnić dokładnie różnic międzyregionalnych w wynikach ekonomicz-
nych tylko pod kątem różnic w politykach fiskalnych, monetarnych lub innych tradycyjnych politykach 
ogólnokrajowych. Historia odgrywa pewną rolę, podobnie jak geografia, a tradycyjna polityka może dzia-
łać jak mechanizm kompensujący. Jednakże wymaga to szczegółowej struktury strategicznej, aby dojść 
do podstawowych przyczyn sukcesu regionalnego, oraz aby zasugerować systematyczne środki zaradcze 
w kwestii porażek. 

W swoich przemyśleniach na temat doświadczeń rozwojowych Irlandii, amerykański ekonomista Paul 
Krugman podkreślił potrzebę lepszego balansu pomiędzy czysto regionalnym paradygmatem, nastawio-
nym na rozwój dzięki bazie eksportowej, oraz rodzajami kwestii makroekonomicznych oraz nastawio-
nych na produktywność, które mają znaczenie dla gospodarek państwowych, włącznie z tymi małymi. 
Irlandia dostosowała się do myślenia o swojej gospodarce zarówno w strukturach państwowych, jak 
i regionalnych. Regiony Polski, w chwili gdy opracowują swoje Regionalne Programy Operacyjne wspo-
magane przez UE, zaczęły dopiero to praktykować. Polityka regionalna wewnątrz dużych państw człon-
kowskich UE, takich jak Polska ma tendencję do stosowania „półśrodków” w takim sensie, że stara się 
zmniejszyć dysproporcje regionalne, aby przetrwać, zamiast podjęcia stanowczych kroków w celu ich 
eliminacji. Główny instrument polityczny stosowany to głównie wspierające transfery dochodów z re-
gionów bogatszych do regionów uboższych, proces, który nie istnieje na taką skalę pomiędzy bogatszymi 
i uboższymi krajami UE. Wydaje się, że trudne w kwestii polityki jest opracowanie polityki regionalnej, 
która wprowadza fundamentalne różnice pomiędzy regionami państwa, innej niż w kwestii poziomu re-
dystrybucji zysku. Jednakże, jeżeli gospodarki regionalne Polski mają zostać odnowione, należy wprowa-
dzić duże innowacje. 

26 Region Mezzogiorno na południu Włoch dał swoją nazwę zjawisku niedostatecznego rozwoju oraz zależności, która orygi-
nalnie powstała, gdy bardziej zamożne północne regiony Włoch oddawały sowite, długoterminowe przekazy dochodowe 
południu, co miało niezamierzony skutek uboczny zamknięcia południa w zależności z niską wydajnością, niską produkcyj-
nością oraz niską przedsiębiorczością.
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5 ROZWÓJ  PRZY  GRANICACH:  IRLANDIA  I  DOLNY ŚLĄSK

5.1 Wstęp

W tym rozdziale podsumowującym omawiamy podobieństwa pomiędzy gospodarką Irlandii i gospodarką 
województwa dolnośląskiego. Ponownie podkreślamy, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć wiele w kwe-
stii szczegółów wyzwań rozwojowych, przed którymi stoi województwo dolnośląskie. Jednakże, wydaje 
się, że istnieją interesujące podobieństwa pomiędzy jego kontekstem rozwoju oraz sytuacją w Irlandii. 
Zarówno Irlandia, jak i województwo dolnośląskie stoją przed wyzwaniami zmuszającymi je do opraco-
wania strategii rozwoju w środowisku rozbieżności granicznych oraz politycznych. Być może korzystne 
by było dla polskich strategii regionalnych, aby odnieść się do doświadczeń irlandzkich oraz problemów, 
które stwarzają środowiska graniczne. 

Przeszłe i obecne uprzemysłowienie w Irlandii wykazało zastanawiającą asymetrię. Pod koniec XIX wie-
ku, północno-wschodni region – skoncentrowany na Belfaście –wykazał niesamowity rozwój w zakresie 
ówczesnych nowoczesnych przemysłów zaawansowanych technologii (przemysł stoczniowy, inżynieryj-
ny oraz tekstylny), podczas gdy reszta wyspy była w stanie stagnacji. Niemal dokładnie sto lat później, po-
łudniowa część wyspy – skoncentrowana głównie na Dublinie – wykazała niesamowity rozwój w zakresie 
przemysłów zaawansowanych technologii (komputery, oprogramowanie, chemikalia i farmaceutyka), 
podczas gdy północna część wyspy wykazała mały dynamizm lub nie wykazała go w ogóle i utrzymała 
zależność od słabnących przemysłów. Ten rodzaj „apartheidu” oddzielnego rozwoju gospodarczego miał 
poważne konsekwencje dla ewolucji transportu oraz pozostałej infrastruktury wyspy, które działają jako 
bariera dla rozwoju wymagającego współpracy, która nie zawsze się zdarza. 

Wyjaśnienia takiego zachowania wymagają perspektyw gospodarczych oraz biznesowych. W poprzed-
nim rozdziale, omawialiśmy niektóre z odpowiednich struktur rozwoju regionalnego. Niektóre z głów-
nych różnic w naciskach politycznych pomiędzy państwami i regionami są podsumowane w Tabeli 7.1 
poniżej: 

Table 5.1: Naciski polityczne w regionach i państwach

Region Państwo
Polityka gospodarcza Instrumenty pochodne Główny nacisk
Polityka biznesowa Skupienie na zróżnicowaniu Nacisk instytucjonalny i regulacyjny

W przypadku państwa (takiego jak Republika Irlandii lub jednego z sąsiadów województwa dolnoślą-
skiego, Czech), główny nacisk skierowany jest na politykę gospodarczą, ponieważ państwa mają pewną 
swobodę działań w ustanawianiu polityki w strategicznych dziedzinach budżetowych, pieniężnych oraz 
biznesowych. Z drugiej strony, region (taki jak Irlandia Północna lub województwo dolnośląskie) ma nie-
wielką swobodę działania lub nie ma jej w ogóle, natomiast polityka wywodzi się z państwa (w obydwu 
tych przypadkach, Wielka Brytania i Polska), których są częścią. W kwestii polityki biznesowej, regiony 
mają – lub zwykle poszukują chociażby – pewnej swobody działań, którą mogą spróbować wykorzystać 
w celu zróżnicowania swoich środowisk biznesowych od pozostałych regionów swojego państwa lub 
innych przyległych państw. W przypadku Irlandii Północnej, przykładem zróżnicowania polityki bizne-
sowej było zastosowanie wyższych stawek dotacji celowych, aniżeli zastosowane gdzie indziej w Zjed-
noczonym Królestwie. Państwa również muszą skupić się na inicjatywach polityki biznesowej, jednakże 
w szerszym kontekście układów instytucjonalnych i regulacyjnych, w celu promocji większej wydajności 
swoich firm, gdy konkurują one na rynku międzynarodowym. 
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Zatem państwa mogą stosować politykę gospodarczą, aby spróbować wpłynąć na środowisko, w którym 
przedsiębiorstwa mogą skutecznie funkcjonować, mimo że ich swoboda działania jest mała, ponieważ 
organizacje ponad państwowe, takie jak Unia Europejska przyjmują większą władzę w wyniku harmo-
nizacji polityki. Regiony mają dużo mniej władzy i muszą przyjmować większość aspektów środowiska 
polityki gospodarczej przyjętej przez państwo, do którego należą. Jednakże, regiony nie są kompletnie 
bezwładne w kwestii tworzenia polityki i mogą stosować politykę biznesową w celu zniekształcenia 
warunków na swoją korzyść w stosunku do innych regionów swojego państwa. Mimo wszystko, twórcy 
polityki w regionach nadal muszą zrozumieć, że polityka gospodarcza wpływa na nich w różny sposób, 
mimo że mogą niewiele zrobić, aby wpłynąć na politykę, poza wniesieniem o „odszkodowanie” w celu 
wyrównania niekorzyści. 

Dylemat, przed którym stają twórcy polityki regionalnej wymaga od nich stworzenia równowagi pomię-
dzy wiedzą, że polityka narodowa może mieć asymetrycznie negatywne skutki regionalne, a bardzo ogra-
niczonym zakresem projektowania wyrównawczych polityk skupionych na regionie w kontekście pań-
stwa. 27Dlatego też, polityka regionalna ma wbudowaną tendencję do zwracania się do wewnątrz, czemu 
trudno czasem zapobiec. Z drugiej strony, państwowa twórczość polityczna zwykle zwraca się bardziej na 
zewnątrz i jest ograniczona wyłącznie przez bardziej złożone, polityczne i niejasne zasady rynku świa-
towego, ponieważ szuka ona optymalnych korzyści lokalnych wywodzących się z inicjatyw politycznych. 

Tego rodzaju polityczne dylematy zostały podsumowane przez Kenichi Ohmae w sposób następujący:

„Dzisiejsza gospodarka światowa reprezentuje jednoczesne przejście władzy z tradycyjnego rządu pań-
stwowego do państw-regionów oraz do ponad państwowych bloków gospodarczych. Rządy nastawione 
na tę zmianę będą poszukiwały stabilności gospodarczej dzięki tym drugim, natomiast dobrobytu dzięki 
pierwszym.” (Ohmae, 2000) 

Biorąc pod uwagę niedawne środki decentralizacji mające wpływ na Irlandię Północną, Szkocję i Walię 
w Wielkiej Brytanii, władza zaczyna przenosić się z centrum (Londyn) do regionów (Belfast, Edynburg 
i Cardiff). Jednocześnie, zwiększające się tendencje integracyjne wewnątrz Unii Europejskiej powodują, 
że niektóre władze, które były uprzednio prerogatywą państw przeszły w ręce agencji ponad państwo-
wych, takich jak Europejski Bank Centralny oraz Komisja Europejska. W pewnych aspektach, środowisko 
polityczne regionów zaczyna przypominać środowisko małych państw, podczas gdy środowisko politycz-
ne małych państw zaczyna przypominać środowisko regionów. W rzeczy samej, według Ohmae, gospo-
darka światowa stała się grupą oddziałujących na siebie regionów, w których granice państwowe straciły 
wiele ze swojej uprzedniej gospodarczej i biznesowej ważności (Ohmae, 1996). 

5.2 Strategiczne kwestie polityczne w Irlandii 

W szerokim kontekście strategicznym, oba regiony wyspy wydają się być charakteryzowane przez bardzo 
różne środowiska polityki gospodarczej przy planowaniu swoich przyszłości. W przypadku Republiki Ir-
landii, orientacja jej polityki strategicznej nastawiona na przyszłość może być scharakteryzowana w za-
kresie pięciu głównych kwestii. 

27 Niedawny przykład asymetrycznego szoku, który negatywnie wpłynął na Irlandię Północną wiąże się z odmową rządu 
WB w kwestii dołączenia do EMU w chwili jej powstania w styczniu 1999 roku. Późniejsze umocnienie się funta szterlinga 
względem euro miało znacznie poważniejszy wpływ na słabszą gospodarkę Irlandii Północnej, aniżeli na bardziej prosperu-
jące i mocne, główne regiony brytyjskie, głównie z powodu otwarcia handlowego na Republikę Irlandii, członka strefy euro 
(NIEC, 1998).
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I. Ciągłe kreatywne zastosowanie jej skromnego, lecz znaczącego zakresu krajowej autonomii tworze-
nia polityki wobec środowiska progresywnego cedowania elementów makroekonomicznej autono-
mii budżetowej i pieniężnej na rzecz instytucji UE. 

II. Kontynuacja orientacji głównej polityki ostatnich dekad dotyczącej otwartości na inwestycje do kra-
ju przy zastosowaniu opartego głównie na podatkach systemu instrumentów motywacyjnych oraz 
powiązanych udoskonaleń fizycznej infrastruktury oraz kapitału ludzkiego. 

III. Dalsza modernizacja bazy przemysłowej poprzez docelowe zagraniczne inwestycje zagraniczne 
w dziedzinach zaawansowanej technologii oraz poprzez stabilną ekspansję przemysłu miejscowego. 

IV. Prawdopodobna kontynuacja procesu „oddzielania” gospodarki od wcześniejszej dużej zależności 
od Wielkiej Brytanii w wyniku jej stałej, systematycznej i pro-aktywnej orientacji na uczestnictwo 
w inicjatywach politycznych UE. 

V. Dążenie do stabilnego udoskonalania wydajności gospodarczej celem systematycznej konwergencji 
w kierunku standardów życia bogatszych gospodarek głównych UE oraz osiągnięcia lepszego kapita-
łu społecznego.

Kontekst polityki strategicznej dla Irlandii Północnej jest trudniej scharakteryzować dokładnie, ponieważ 
region ten dopiero niedawno doświadczył ciągłego okresu spokoju i jest w trakcie procesu projektowa-
nia i wdrożenia dużych zmian do systemu zarządzania politycznego i gospodarczego. Mimo wszystko, ze 
strategicznego punktu widzenia, region ten staje przed dużymi wyzwaniami politycznymi i będzie musiał 
stawić czoła kilku potencjalnie poważnym problemom. 

I. Dążenie do środkowego okresu sytuacji, w której region ma ograniczoną autonomię twórczości po-
litycznej połączoną z brakiem konsensusu politycznego w kwestii wiedzy do dążenia i zastosowania 
większej autonomii politycznej w kontekście Porozumienia Wielkopiątkowego. 

II. Dalsze zastosowanie zakresu instrumentów politycznych (szczególnie w dziedzinach wymagających 
przemysłowych instrumentów motywacyjnych opartych na dotacjach), które w przeszłości okazały 
się być niezbyt skuteczne. 

III. Trudności w modernizacji bazy produkcyjnej z dala od jej tradycyjnych specjalności, np. tekstylia, 
odzież, prosta inżynieria, na rzecz produktów o większej wartości dodanej. 

IV. Dalsza zależność od Wielkiej Brytanii będącej głównym miejscem docelowym eksportu, z potencjal-
nie niechcianymi konsekwencjami w kwestii wolnego i nieregularnego rozwoju w długim okresie 
czasu, biorąc również pod uwagę fakt, że WB znajduje się poza EMU, przynajmniej na chwilę obecną. 

V. Peryferyczność ekonomiczna wewnątrz WB, jeden z najniższych standardów życia spośród regio-
nów WB, połączony z możliwym utrwaleniem zależności od zewnętrznej pomocy finansowej w for-
mie „subwencji”, z konsekwentnym brakiem dynamizmu regionalnej gospodarki (np. problem Mez-
zogiorno).

Fakt, że orientacje polityki strategicznej Irlandii Północnej i Republiki Irlandii są tak bardzo niewspóło-
siowe ma pewne destruktywne konsekwencje dla planowania i wykonania jakichkolwiek chęci „ukończe-
nia” gospodarki tej wyspy. Mimo, że istnieje wiele pozytywnych aspektów ewolucji stosunków północy 
i południa w nadchodzących latach, będą również miały miejsce aspekty negatywne. W bardzo ogólnej 
kwestii, środowisko strategicznej polityki przemysłowej Republiki Irlandii wydaje się być niejako bar-
dziej korzystny w dzisiejszych czasach niż sytuacja Irlandii Północnej. Istnieje możliwość, że w przypad-
ku braku jasnych i jednomyślnych inicjatyw współpracy pomiędzy północą i południem, będzie miała 
miejsce tendencja kontynuacji poprzedniego procesu głównie oddzielnego rozwoju obu tych regionów 
i niemożliwości ukończenia gospodarki wyspy, mimo że konwencjonalny handel pomiędzy północą i po-
łudniem wciąż się rozwija. W przypadku braku wyjścia na światło dziennie odpowiedniej polityki obej-
mującej całą wyspę, istnieje możliwość, że będzie miał miejsce brak skupienia i pilności w odniesieniu się 
do stosownych problemów i konsekwencji rozbieżności politycznej. 
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5.3 Struktura przemysłowa i powiązania biznesowe pomiędzy północą i południem 

Ogólne udziały zatrudnienia produkcyjnego w Republice Irlandii są znacznie wyższe niż w Irlandii Pół-
nocnej. Dodatkowo, Republika ma dużo wyższą koncentrację przemysłów zaawansowanych technologii. 
Sytuacja Republiki odzwierciedla o wiele znaczniejszy wkład zagranicznej inwestycji bezpośredniej, któ-
ra znacznie zwiększyła produkcyjność i dochodowość. Pośrednie informacje dotyczące sektorów miejsco-
wych sugerują większe podobieństwo północy i południa. 

Główny związek pomiędzy gospodarkami Irlandii Północnej i Republiki Irlandii obejmuje handel północy 
i południa. Możliwość eksportu z gospodarki regionalnej wymaga możliwość wyprodukowania zakresu 
towarów i usług, na które jest popyt w innym miejscu. Nasze scharakteryzowanie struktur produkcyjnych 
północy i południa – przy czym południe posiada nowocześniejszą bazę przemysłową – ma znaczące im-
plikacje dla handlu wewnętrznego. Tabela 5.2 pokazuje eksport południa na północ, do Wielkiej Brytanii 
oraz całej UE, zdezagregowany za pomocą Standardowej Klasyfikacji Handlu Przemysłowego (SITC), wraz 
ze szczegółami niektórych podpodziałów. Tabela podkreśla pewne zaskakujące fakty. Eksport z północy 
na południe jest głównie skoncentrowany wokół SITC 0 (żywność i żywe zwierzęta), liczący 24,5% całego 
eksportu południowego do Irlandii Północnej. W tej samej kategorii produktów można to porównać do 
17% całkowitego eksportu do Wielkiej Brytanii oraz tylko 11% całkowitego eksportu do całej UE. 

Istnieje bardzo duża koncentracja eksportu południa w kategoriach SITC 7 (maszyneria i sprzęt trans-
portowy) do Wielkiej Brytanii oraz całej UE, liczącego ponad jedną trzecią w każdym przypadku, jed-
nakże tylko 12% całkowitego eksportu SITC 7 na północ. Co warto zauważyć, w ważnej kategorii SITC 75 
(maszyny biurowe i automatycznego przetwarzania danych), eksportu południa do Wielkiej Brytanii i UE 
wynosi niemalże 25% w tej kategorii, natomiast tylko 2% całkowitego eksportu na północ. 

Table 5.2: Udziały eksportu Republiki Irlandii zgodnie z sekcjami SITC: 1997

SITC
Eksport do Irl. 

Północnej (% ca-
łości)

Eksport do Wiel-
kiej Brytanii (% 

całości)

Eksport do reszty 
UE (% całości)

0 24.5 16.9 11.3
1 6.6 1.7 1.6
2 2.8 2.2 1.8
3 1.1 1.0 0.6
4 0.0 0.2 0.1
5 9.3 15.9 24.4

(54) (0.8) 4.2 (5.6)
6 17.4 5.6 4.4
7 12.1 36.8 35.6

(75) (1.8) (25.1) (23.8)
(77) (1.9) (5.9) (6.4)

8 12.0 14.8 15.0
9 0.0 3.1 3.9

Other 15.3 1.8 1.3

Źródło: Statystyki Handlowe, grudzień 1997, GUS. Informacja: Całkowite udziały mogą nie osiągać liczby 100 z powodu zaokrą-
glania

Tym samym, kompozycja obustronnego handlu pomiędzy Irlandią Północną i Republiką Irlandii jest zna-
cząco inna od obustronnego handlu pomiędzy Wielką Brytanią i Republiką Irlandii, jak również pomiędzy 
całością UE i Republiką. Handel pomiędzy północą i południem – w obie strony – jest głównie tradycyj-
ny, oparty na produktach niezaawansowanych technologii z wyjątkowo wysokim naciskiem na SITC 0 
(żywność, napoje i tytoń). Oczywiście, ten fenomen odpowiada po prostu zasadniczej strukturze prze-
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mysłowej Irlandii Północnej w porównaniu do Republiki Irlandii. Jednakże, najważniejsza dynamiczna 
promocja zwiększonego handlu wewnątrz UE na rynku jednolitym UE jest związana z handlem wewnątrz 
firm w podobnych dziedzinach produktowych, aniżeli z handlem gotowych towarów konsumenckich. Ten 
obustronny handel nie może łatwo odbywać się pomiędzy północą i południem, biorąc pod uwagę kon-
trastujące struktury produkcyjne. 

Potencjalne korzyści z większej interakcji handlowej pomiędzy północą i południem, biorąc pod uwagę 
istniejące działania przemysłowej północy, mogą być skromne w porównaniu do potencjalnych korzy-
ści płynących z głębszej penetracji szerszych rynków światowych, włącznie z rynkami Wielkiej Brytanii. 
Mimo wszystko, istnieją dostępne korzyści z handlu wewnątrz wyspy w warunkach, które wspomogą 
wzmacnianie wydajności konkurencyjnej wszystkich przedsiębiorstw na wyspie. Udoskonalenie handlu 
pomiędzy północą i południem na wyspie nie jest alternatywą udoskonalenia handlu pomiędzy wscho-
dem i zachodem, lecz całkowicie go dopełnia. Jest to proces przejściowy, który stworzy krótkoterminowe 
korzyści oraz, poprzez wzmocnienie podaży, umożliwi gospodarce wyspy podjęcie kolejnych kroków na 
rynkach światowych. Handel pomiędzy północą i południem osiągnie swój potencjał tylko w przypadku, 
gdy struktura produkcyjna Irlandii Północnej będzie mogła zostać zmodernizowana i osiągnie poziom 
struktury produkcyjnej Walii i Szkocji. 

5.4 Gospodarka przyszłości na wyspie

Przemysł w Irlandii Północnej nie rozwinął jeszcze dynamicznych, samowystarczalnych cech, szczegól-
nie w zakresie grup powiązanych, wspomagających siebie nawzajem przemysłów. Jest on wciąż głównie 
finansowany z publicznych pieniędzy i jest skoncentrowany na sektorach niezaawansowanych technolo-
gicznie przemysłów tradycyjnych, takich jak tekstylia i odzież. Sytuacja Republiki Irlandii jest w pewien 
sposób zdrowsza, ponieważ jednak rozwój przemysłowy był w znacznym stopniu napędzany przez za-
graniczne inwestycje bezpośrednie, które mają tendencję do niewykorzystywania całego zakresu pod-
staw rozwojowych w krajowej gospodarce, główne połączenia wzajemne pomiędzy powiązanymi firma-
mi i przemysłami nie miały jeszcze miejsca w pełnym zakresie. 

W jaki sposób można poprawić tę sytuację? Oba regiony są indywidualnie małe, o populacjach sięgających 
odpowiednio tylko 1,6 i 3,8 miliona. Północ jest nie tylko geograficznie oddzielona od Wielkiej Brytanii, 
lecz, co ważniejsze, jest najwyraźniej bardzo słabo zintegrowana z podażą gospodarki Wielkiej Brytanii, 
nawet w przypadku, gdy popyt na produkty północy jest napędzany przez rynek brytyjski. Przykłado-
wo, północ prawie nigdy nie znajduje się w centrum planowania strategicznego brytyjskich firm, dlatego 
też jest geograficznie i gospodarczo peryferyjna dla Wielkiej Brytanii. Jednakże, niedawne udoskonalenia 
w transporcie dostępowym oraz bardziej pozytywna sytuacja polityczna powinny pomóc złagodzić tę sy-
tuację na przestrzeni czasu. Jednak północ prawdopodobnie nigdy nie znajdzie się na poziomie reszty 
gospodarki brytyjskiej, przynajmniej z perspektywy podaży. Właściwie, prawdopodobne jest, że północ 
pozostanie gospodarczą peryferią Wielkiej Brytanii. Z drugiej strony jednak, geograficzna i ekonomiczna 
logika mówiąca, że północ pozostanie peryferią południa jest coraz słabsza. 

Logika za pogłębieniem połączeń w kwestii podaży pomiędzy północą i południem, sprawiająca, że oba 
regiony irlandzkie staną się mniej peryferyjne dla siebie nawzajem, jest po części ekonomiczna (odnosi 
się do transgranicznych eksternalizacji i skutków ubocznych), po części geograficzna (bliskość i granice 
lądowe mają własną, unikalną i nieuniknioną logikę), po części kulturalna (aczkolwiek ten aspekt nie jest 
wolny od problemów) oraz po części polityczna (ponieważ głębsze relacje gospodarcze północy i połu-
dnia mogą pomóc wzmocnić pokój oraz stabilność polityczną na północy oraz większe zaufanie i harmo-
nię pomiędzy północą i południem).
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Sytuacja w Republice Irlandii, podobna do krajów, które zapewniają dużą ilość zagranicznych inwesty-
cji bezpośrednich (tj. głównie USA, ale również Wielka Brytania oraz reszta UE), jest wielce analogiczna 
do pozycji Irlandii Północnej. Przykładowo, tak jak północ nie jest strategicznie centralna dla zagranicz-
nych (głównie brytyjskich) firm zlokalizowanych w Irlandii Północnej, gospodarka Republiki Irlandii 
nie jest centralna dla planowania strategicznego wielu firm (głównie amerykańskich) zlokalizowanych 
w niej. Właściwie, Republika jest odbierana jako wysoce dochodowa lokalizacja dla produkcji produk-
tów głównie projektowanych, opracowywanych, testowanych i sprzedawanych gdzie indziej, oraz jako 
lokalizacja, w której dostępna jest siła robocza bardzo wysokiej jakości za rozsądną cenę. Jak już wcze-
śniej wspomniano, natura oddziałów zakładowych zagranicznych firm zlokalizowanych w Republice nie 
zawsze zachęca do tworzenia dobrych wyników gospodarczych opartych na przewadze konkurencyjnej. 
Duża zależność od inwestycji zagranicznej z mniejszym prawdopodobieństwem wygeneruje rodzaj sku-
mulowanego, samowystarczalnego rozwoju miejscowego, który jest charakterystyczny dla odnoszących 
sukces europejskich gospodarek regionalnych, takich jak Emilia-Romagna na północy Włoch lub Baden- 
Württemberg w Niemczech (Best, 1990; Porter, 1990). 

Porter zasugerował, że cztery współzależne cechy są niezbędne dla sukcesu konkurencyjnego: warunki 
czynnikowe, warunki popytu, przemysły zależne i wsparcia oraz strategia, struktura i rywalizacja firm. 
Po pierwsze, w kwestii warunków czynnikowych, jest dużo do zrobienia w celu udoskonalenia poziomu 
i jakości edukacji, szkoleń, infrastruktury i technologii na całej wyspie, w taki sam sposób, w jaki Republi-
ka Irlandii była w stanie robić to samodzielnie przez ostatnią dekadę. Porter podkreśla, że udoskonalone 
warunki czynnikowe nie przychodzą automatycznie, lecz jako wynik działań rządu i firm, które je tworzą 
i utrzymują. 

Po drugie, warunki popytowe są jasnym przykładem sposobu, w jaki aktywność i polityka na wyspie 
mogą spowodować znaczny wzrost gospodarczy. Wymagane jest stworzenie złożonych i wymagających 
kupców lokalnych, którzy wywrą ciśnienie na firmach, aby spełniały one wysokie standardy w zakresie 
jakości i cech produktów oraz usług. Wciąż istnieje znaczna możliwość rozwoju na tym froncie, nawet 
w Republice Irlandii, w której sukces przemysłowy jest wciąż kurczowo związany z działaniami firm wie-
lonarodowych. Wydaje się, że istnieją pewne dowody na to, że zagraniczne zakłady zaczynają kierować 
większe nakłady do kraju, oraz że przemysł miejscowy odpowiada na wyzwania, których oczekują. Jed-
nakże, na pewno wciąż istnieje potencjał do dalszego rozwoju. Zwrot w wydajności, udokumentowany 
przez O’Malleya (1998) oraz zwiększona aktywność handlu transgranicznego małych i średnich przedsię-
biorstw na północy sugeruje, że warunki już teraz zmieniają się na lepsze. 

Trzecim wyznacznikiem diamentu konkurencyjności jest zapotrzebowanie na powiązane i wspierające 
się przemysły. W efekcie, jest to dopełnienie warunków popytu i niesie ze sobą rozwój krytycznej masy 
konkurencyjnych dostawców wyspecjalizowanych części, maszyn oraz usług. W kwestii istotności gospo-
darki wyspy, Porter podkreśla znaczenie bliskości geograficznej oraz bliskich stosunków współpracy przy 
promocji głównych aspektów innowacyjnych, włącznie z przepływem informacje, wzajemną wymianą 
technologii oraz istniejących sposobności współdzielenia. To właśnie pod tym względem prezentuje on 
kwestię znaczenia grup powiązanych działań przemysłowych, z mocnymi połączeniami obustronnymi, 
zarówno wewnątrz przemysłów, jak i pomiędzy nimi. 

Czwartą kwestią jest znaczenie strategii, struktury oraz rywalizacji firm. Ponownie, obie gospodarki, pół-
noc i południe, wydają się nie posiadać większości kwestii, które porusza Porter w tym temacie. Przy-
kładowo, twierdzi on, że firmy rzadko odnoszą sukces zagranicą, chyba że w ich kraju ma miejsce inten-
sywna rywalizacja konkurencyjna. W Irlandii Północnej, konkurencja jest ograniczona i osłabiona przez 
wysokie poziomy publicznych dotacji. W Republice Irlandii, przemysł zagraniczny nie konkuruje lokalnie, 
w miejscowym przemyśle, a przynajmniej do niedawna operował na częściowo chronionych rynkach, 
z powodu elementu produkcji niesprzedawanych produktów przeznaczonych do konsumpcji w swoim 
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kraju. Handel wewnątrz wyspowy na wyspie wzrósł w ostatnich latach, jednakże wciąż istnieje znaczna 
możliwość dalszego rozwoju zaawansowanego technologicznie, obustronnego handlu. 

Można zasugerować, że to, co jest wymagane do ulepszenia czterech czynników konkurencyjności Portera 
na wyspie nie może być opracowane przez północ i południe oddzielnie, jako dwa oddzielne i konkurujące 
regiony, lecz należy ułatwić ich połączenie, rozwijanie zalet i usuwanie wad, aby zrealizować autentyczne 
współdziałanie dla wzajemnych korzyści, zarówno północy, jak i południa. Tego rodzaju współdziałanie 
mogłoby zostać w końcu odzwierciedlone w stworzeniu i rozwoju głęboko zakorzenionych, współzależ-
nych oraz wspierających się nawzajem działań przemysłowych wyspy. Byłoby to związane z powstaniem 
przemysłowych grup firm i przemysłów posilających się dzięki sobie nawzajem, okręgów przemysłowych 
skupionych wokół konkretnych przemysłów w konkretnych regionach geograficznych, z możliwością 
podniesienia lokalnej podaży, jak również sieci przemysłowych niosących ze sobą wymianę wzajemnie 
wspierających informacji i wiedzy pomiędzy firmami i przemysłami. 

Niestety, rzeczywistość jest taka, że zarówno północ i południe starają się ulepszyć swoje przewagi kon-
kurencyjne głównie w izolacji od siebie nawzajem. Biorąc pod uwagę klimat polityczny ostatnich kilku 
dekad, można łatwo zrozumieć proces oddzielnego rozwoju. Rodzaj planowania i konsultacji w sektorze 
publicznymi prywatnym, wymaganych do stworzenia strategii według Portera wymagałoby poziomów 
współpracy, które nigdy nie były politycznie możliwe póki istniał konflikt w Irlandii Północnej. 

Sugerujemy, że rozwiązanie problemów gospodarczych na osi północ-południe może być niezbędnym 
warunkiem pobudzającym rozwój mocnych, miejscowych firm, włącznie z irlandzkimi firmami wielo-
narodowymi. Oddzielny rynek południowy liczący 4 miliony konsumentów oraz rynek północny liczący 
1,6 miliona konsumentów, są prawdopodobnie zbyt małe, aby wykształcić i pobudzić jakikolwiek wysoki 
poziom lokalnej przedsiębiorczości w izolacji od siebie nawzajem. Dodatkowo, północni twórcy polityki 
nie posiadają wymaganej autonomii politycznej, aby konkurować na równym poziomie z inicjatywami 
południa, takimi jak niskie stawki podatku od spółek, natomiast są w jeszcze gorszym położeniu z powo-
du ich peryferyjności na szerszym rynku brytyjskim. 

Korzystając z dostępnej na rynku bazy danych przedsiębiorstw, istnieje możliwość zbadania skupionych 
na regionach „grup” podobnych działań produkcyjnych w irlandzkim regionie przygranicznym. Można 
znaleźć znaczące grupy firm głównie w tradycyjnych sektorach: Przetwarzanie drewna i meble, przetwa-
rzanie żywności, podstawowe rodzaje produktów metalowych. Większość z nich ma głębokie korzenie 
historyczne w poprzednich erach. Jednakże, wiedza odnośnie tego, które przedsiębiorstwa były obecne 
w podregionach gospodarki przygranicznej była dopiero początkiem. Fakt, że grupy podobnych działań 
produkcyjnych istnieją w danym regionie, informuje nie tylko o tym, czy firmy składowe skupiają się na 
podstawowych zdolnościach i partnerują przy zdolnościach uzupełniających w sposób, który tworzy or-
ganiczną i wysoce konkurencyjną jednostkę, zwykle zwaną jako „przedsiębiorczy okręg przemysłowy”: 

Pełniejszy przedsiębiorczy okręg przemysłowy to taki, w którym stowarzyszenia firm w łańcuchu produk-
cyjnym mogą kolektywnie i jednocześnie przeprojektowywać produkty. Wymaga to ścisłej współpracy w ra-
mach łańcucha produkcyjnego. W pełni rozwinięty okręg przemysłowy zachowywałby się jak kolektywny 
przedsiębiorca: posiadałby możliwość przeprojektowania procesu oraz organizacji, jak również produktu 
(Best, 1990, s. 206) 

Best pisał o włoskim regionie Emilia-Romagna, wysoce skutecznym regionie północnych Włoch, składa-
jącym się z wielu małych firm produkujących tradycyjne towary, takie jak meble, ceramika oraz odzież, 
który zademonstrował, że połączone w sieć grupy firm, przy odpowiedniej strategii, mogą prosperować 
i być konkurencyjne nawet na światowym rynku. W izolacji od siebie nawzajem, takie firmy nie mogą 
przetrwać w nowoczesnych gospodarkach z wysokimi płacami i mają tendencję do migracji do krajów 
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azjatyckich, gdzie płace są niskie. Oczywiście nie spodziewaliśmy się znaleźć tego typu zaawansowanych 
zachowań z Emilia-Romagna w irlandzkim regionie przygranicznym. Ani nie spodziewaliśmy się go zna-
leźć w granicach województwa dolnośląskiego. Jednakże, przydatne było posiadanie najlepszego przy-
kładu grupowania regionalnego, w celu skalibrowania stopnia zacofania działalności biznesowych w tych 
regionach w odniesieniu do tego standardu. Ostatecznie, nasze szczegółowe badanie przygranicznego 
regionu Irlandii pokazało, że nie istnieją przykłady wyżej wykazanego rodzaju zaawansowania produk-
cyjnego. Braliśmy pod uwagę firmy miejscowe, aniżeli wielonarodowe zakłady oddziałowe. Oczywiście, 
zagraniczne zakłady oddziałowe odgrywają istotną rolę w bezpośrednim generowaniu miejsc pracy oraz 
pośrednim utrzymywaniu działalności w regionie. W rzeczywistości, dla wielu małych irlandzkich mia-
steczek, przedsiębiorstwo wielonarodowe jest największym, lub czasem jedynym, znaczącym pracodaw-
cą produkcyjnym. Jednakże, tego typu zakłady mogą przypominać to, co Jane Jacobs nazwała jako „zamki 
na pustyni”, niemające żadnych organicznych połączeń z innymi firmami, poza ich bezpośrednimi i po-
średnimi skutkami ubocznymi. 

Tego rodzaju badanie pokazuje skomplikowaną i wielopłaszczyznową naturę strategii rozwoju w regio-
nach, które dzielą międzynarodowe granice oraz granice z przyległymi regionami swojego państwa. Tylko 
dzięki rozpatrywaniu regionu pod różnymi względami można bliżej poznać naturę wyzwań rozwojowych. 
Tak więc, Irlandię należy rozpatrywać jako państwo; region wyspy Irlandii, która musi współdziałać z re-
gionem Irlandii Północnej; jako region szerszej gospodarki tak zwanych Wysp Brytyjskich, z którymi 
wciąż łączy ją bardzo bliski handel oraz inne związki; jako rodzaj 51-szego stanu Stanów Zjednoczonych, 
ponieważ BIZ są zdominowane przez amerykańskie firmy; jako region UE, miejsce przeznaczenia więk-
szości jej eksportu. Wszystkie te perspektywy wymagają konkretnych i często bardzo różnych struktur 
analizy, gdy opracowuje się irlandzką strategię rozwoju. To samo ma zastosowanie do województwa dol-
nośląskiego, w którym skomplikowana sieć podejmowanych działań przekracza międzynarodowe gra-
nice w mniej więcej taki sam sposób, jak w przypadku Irlandii, oraz które – tak samo jak w Irlandii – są 
zakorzenione w historii, która często sprawia, że tworzenie polityki gospodarczej staje się bardziej skom-
plikowane i zawiłe, aniżeli byłoby w idealnym świecie. 
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