Koncepcje i strategie logistyczne

Maciej Mindur

Rozwój spo∏eczno-ekonomiczny zachodnich i wschodnich obszarów
przygranicznych na przyk∏adzie Euroregionów NYSA i BUG
Obszar Polski obj´ty wspó∏pracà euroregionalnà wynosi ponad 115 tys. km2.
Stanowi to oko∏o 36% ca∏ego terytorium
Polski. Zamieszkuje go prawie 12 mln
osób, to jest blisko 31% ogó∏u ludnoÊci
kraju. Na obszarze tym zlokalizowana
jest znaczna cz´Êç polskiego potencja∏u wytwórczego oraz transportowego.
Na terenach obj´tych wspó∏pracà euroregionalnà dzia∏a wi´cej ni˝ co czwarta
jednostka gospodarcza zarejestrowana
w ogólnopolskim rejestrze REGON.
Wspó∏praca transgraniczna na obszarach
zachodnich – Euroregion „Nysa”
Euroregion „Nysa-Nisa-Neisse” jest
pierwszà organizacjà samorzàdowà, która podj´∏a wspó∏prac´ transgranicznà
w Europie Ârodkowej i Wschodniej. Jest
on znacznie zró˝nicowany nie tylko pod
wzgl´dem urbanizacyjnym, ale równie˝
gdy chodzi o wielkoÊç i struktur´ gospodarki narodowej (rys. 1).
Polski obszar Euroregionu „Nysa” jest

Rys. 1. Struktura funkcjonalna Euroregionu „Nysa” wed∏ug wa˝niejszych dzia∏ów gospodarki narodowej. èród∏o: Koncepcja rozwoju gospodarczego dla Euroregionu „Nysa”, Dornier GmbH, Friedrichshafen 1993

Rys. 2. Przestrzenne rozmieszczenie przemys∏u w Euroregionie „Nysa” wed∏ug wa˝niejszych ga∏´zi èród∏o: M. Kachniarz, Funkcje ekonomiczne
Euroregionu „Nysa”, (w:) Podstawy rozwoju zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski, Biuletyn Nr 7, Euroregion „Nysa”, Trzy
lata doÊwiadczeƒ, Warszawa, grudzieƒ 1994
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s∏abiej zagospodarowany ni˝ pozosta∏e
cz´Êci, zw∏aszcza niemiecka. Decydujàcy
wp∏yw na takà sytuacj´ ma przemys∏, który tam dominuje w stosunku do pozosta∏ych produkcyjnych dzia∏ów gospodarki
narodowej. W cz´Êci polskiej struktura
produkcyjnych dzia∏alnoÊci jest prawie
równomierna, tzn., ˝e udzia∏ produkcji
przemys∏owej niewiele si´ ró˝ni od udzia∏u rolnictwa i leÊnictwa, handlu i us∏ug
oraz tzw. pozosta∏ej dzia∏alnoÊci (rys. 2).
O zró˝nicowanym poziomie uprzemys∏owienia poszczególnych cz´Êci euroregionu Êwiadczy udzia∏ ludnoÊci zawodowo czynnej zatrudnionej w przemyÊle.
Najwi´kszy pod tym wzgl´dem udzia∏ ma
strona czeska – a˝ 47,1 %, nieco mniejszy
strona niemiecka – 43,2 %. Po stronie polskiej zatrudnienie w przemyÊle wynosi tu
zaledwie 38,3 % ogó∏u ludnoÊci zawodowo czynnej. Oceniajàc to zagadnienie od
strony przestrzennej, to najwi´kszy udzia∏
zatrudnionych w przemyÊle majà regiony:
Weisswasser (64 %), Bogatynia (63,3 %),
Zawidów (60,1 %), Görlitz (58 %), Jablonec
(53 %) itd. Mimo zró˝nicowanego pozio-
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mu uprzemys∏owienia poszczególnych
obszarów euroregionu, struktura ga∏´ziowa przemys∏u jest bardzo zbli˝ona. Jest to
uwarunkowane w znacznym stopniu jednorodnoÊcià Êrodowiska geograficznego,
g∏ównie wyst´powaniem zasobów naturalnych. Bogate pok∏ady w´gla brunatnego spowodowa∏y, ˝e na obszarze Górnych
¸u˝yc i Niecki ˚ytawskiej rozwinà∏ si´ bardzo przemys∏ paliwowo-energetyczny
i elektromaszynowy. Olbrzymie kombinaty znajdujà si´ przede wszystkim
w Schwarze Pumpe, Baxberg, Hagenwerder i Turoszowie. Rejon ten nale˝y do najbogatszych, a jednoczeÊnie do najbardziej
ucià˝liwych ze wzgl´du na zanieczyszczenie Êrodowiska; z tego powodu nosi nazw´ „Czarnego Trójkàta”. Charakterystycznym dla euroregionu jest przemys∏
szklarski wyst´pujàcy w okolicach Jablonca, Weisswassern i Hoyerswerdn oraz
Szklarskiej Por´by, Piechowic i Jeleniej Góry oraz tkacki, w∏ókienniczy i odzie˝owy
wyst´pujàcy przede wszystkim w okolicach Lubania, Lubawki, Mys∏akowic, Ka-

miennej Góry, Kamenezu, Löbau, Liberca, Tanvaldu i åeskiej Lipy. Du˝e znaczenie majà tak˝e przemys∏y: maszynowy,
Êrodków transportu oraz ró˝ne bran˝e
przemys∏u metalowego. Na przyk∏ad w Jabloncu znajdujà si´ zak∏ady LIAZ produkujàce samochody ci´˝arowe, w Libercu –
zak∏ady silników autobusowych, w Zittau
– fabryka samochodów dostawczych ROBUR, w Görlitz, Nieskiy i Bautzen – zak∏ady produkujàce urzàdzenia dla pobliskich
kopalni i elektrowni. Na ca∏ym terytorium
euroregionu wyst´puje przemys∏ drzewno-papierniczy z tym, ˝e najwi´ksze zak∏ady znajdujà si´ w Piechowicach i Libercu. Powszechnie wyst´puje przemys∏
materia∏ów budowlanych i mineralny oraz
spo˝ywczy. W euroregionie funkcjonujà
ponadto ró˝nego rodzaju zak∏ady przemys∏u chemicznego, precyzyjnego itp.
Dost´pnoÊç komunikacyjna w poszczególnych cz´Êciach Euroregionu
„Nysa” jest bardzo zró˝nicowana i wynika z ró˝nej g´stoÊci dróg kolejowych
i ko∏owych. Zjawisko to dotyczy rów-

Tab. 1. Wybrane charakterystyki komunikacyjne Euroregionu „Nysa” w 1991 r.

èród∏o: M. Obr´balski, D. Strahl, Infrastruktura Euroregionu „Nysa”, (w:) Podstawy rozwoju zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski, Biuletyn Nr 7, Euroregion „Nysa”, Trzy lata doÊwiadczeƒ, Warszawa, grudzieƒ 1994, Tabl. 3. Autorzy informujà, ˝e tablica pochodzi z: èród∏o: Müller D. (red), 1993, Koncepcja rozwoju gospodarczego dla Euroregionu „Nysa”, Planowanie Regionalne i Ârodowiskowe, Dornier GmbH, Friedrichshafen

nie˝ poszczególnych obszarów euroregionu. Np. wskaênik g´stoÊci sieci kolejowej wyra˝ony liczbà km na 1 km2 waha∏ si´ w granicach:
strona polska – od 0,15 do 0,19,
strona niemiecka – od 0,10 do 0,38,
strona czeska – od 0,8 do 0,26.
Wi´ksze rozpi´toÊci wyst´pujà w przypadku wskaênika g´stoÊci sieci dróg ko∏owych, który kszta∏towa∏ si´ po stronie:
polskiej – od 0,30 do 0,33,
niemieckiej – od 0,20 do 0,85,
czeskiej – od 0,19 do 0,32.
Jak z tego wynika, strona polska posiada gorszà dost´pnoÊç komunikacyjnà
ni˝ strony niemiecka i czeska (tab. 1).
Wspó∏praca transgraniczna
na obszarach wschodnich – Euroregion Bug
Euroregion „Bug” nale˝y do najpóêniej utworzonych na pograniczu polskim,
poniewa˝ dopiero przed 4 laty osiàgnà∏
aktualny kszta∏t. Fakt niezbyt dawnego
w∏àczenia do Euroregionu „Bug” cz´Êci
bia∏oruskiej (15.05.1999 r.) spowodowa∏,
˝e aktualnie brak jest jeszcze pe∏nych
opracowaƒ dotyczàcych planowanego
rozwoju tej cz´Êci euroregionu. Z tych
te˝ wzgl´dów skoncentrowa∏em si´
przede wszystkim na polskiej i ukraiƒskiej jego stronie, sygnalizujàc niektóre
tylko zagadnienia dotyczàce cz´Êci bia∏oruskiej. PoÊwi´cono temu wiele studiów
naukowo-badawczych, wykonanych w ramach realizacji projektu badawczego zamawianego PBZ-059-01, sfinansowanego ze Êrodków Komitetu Badaƒ Naukowych i administrowanego przez Politechnik´ Lubelskà. Noszà one wspólne miano Euroregion „Bug”. Do 1997 r. ukaza∏o si´ ju˝ 12 merytorycznych tomów.
Najwi´ksza powierzchnia euroregionu, liczàca 32500 km2, przypada na cz´Êç
bia∏oruskà. Polska cz´Êç liczy blisko 30
tys. km2, a ukraiƒska – ok. 20 tys. km2.
W sumie Euroregion „Bug” zajmuje 82212
tys. km2, a zamieszkuje go 5262,5 tys.
mieszkaƒców (Polska – 2686,5 tys. osób,
Bia∏oruÊ – 1501 tys., Ukraina – 1075 tys.
osób). Poszczególne powiaty wchodzàce
w sk∏ad euroregionu ró˝nià si´ znacznie
nie tylko iloÊcià jednostek gospodarczych i liczbà ludnoÊci, ale równie˝ powierzchnià oraz liczbà gmin, stopniem
uzbrojenia technicznego itd. (tab. 2).
Sieç komunikacyjna w Euroregionie
Bug jest lepiej rozwini´ta w cz´Êci polskiej, ani˝eli w ukraiƒskiej. Na ogólnà
d∏ugoÊç dróg o twardej nawierzchni ponad 23,5 tys. km, na stron´ polskà przy-
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1. Drogowe przejÊcie graniczne w Terespolu, z którego korzystajà obywatele
wszystkich paƒstw, podró˝ujàcy samochodami osobowymi i autokarami.
2. Drogowe przejÊcie towarowe w Kukurykach, zlokalizowane na kierunku
drogi nr 812, stanowiàcej odga∏´zienie
lokalne od mi´dzynarodowej drogi
E-30, omijajàcej Terespol i BrzeÊç.
3. Kolejowe przejÊcie Terespol-Ma∏aszewicze, drugie co do wielkoÊci w Polsce
graniczne przejÊcie kolejowe, obs∏ugujàce kolej normalno- i szerokotorowà.
Ponadto sà jeszcze 2 drogowe przejÊcia graniczne, tj.: S∏owatycze-Domaszewo i Bobrowniki-Bierestowica
Analiza wielkoÊci przewozów generowanych przez podmioty gospodarcze
zlokalizowane na wschodnich obszarach Polski (na obszarze Euroregionu
Bug) pozwala te˝ na wskazanie obszarów lokalizacji Centrów Logistycznych.
Ze wzgl´du na zró˝nicowane zagospodarowanie przestrzenne wschodnich terenów Polski proponuje si´ zlokalizowanie CL w trzech miejscach:
• w regionie pó∏nocno-wschodnim
w okolicach Bia∏egostoku,
• w regionie Êrodkowo-wschodnim
w okolicach Terespola
• w regionie po∏udniowo-wschodnim
w okolicach Rzeszowa.
Z wyborem wspomnianych obszarów
lokalizacji przemawiajà dogodne po∏o˝enia komunikacyjne, wyst´powanie terminali transportu kombinowanego i multimodalnego, a przede wszystkim potencjalni odbiorcy us∏ug logistycznych.
Pod wzgl´dem finansowania zewn´trznego uprzywilejowanà pozycj´ ma niewàtpliwie Euroregion „Nysa”, szczególnie gdy chodzi o stron´ niemieckà, czerpiàcà Êrodki ze wszystkich dost´pnych
dla niej funduszów Unii Europejskiej.
JeÊli chodzi o Euroregion „Bug”, to ma
on tylko znikomy dost´p do Êrodków pomocowych, podobnie jak wszystkie pozosta∏e euroregiony usytuowane na wschodniej granicy polskiej. Wynika to m.in.
z faktu, ˝e z tzw. funduszów PHARE (przeznaczonych dla krajów Europy Ârodkowej
i Wschodniej) mogà korzystaç wy∏àcznie
paƒstwa b´dàce sygnatariuszami Uk∏atys. natomiast na stron´ ukraiƒskà zale- dów Europejskich, a wi´c w najlepszym
dwie 113,2 tys. samochodów. PrzejÊcia przypadku jedynie strona polska.
graniczne na polsko-bia∏oruskiej granicy wchodzàcej w sk∏ad Euroregionu Bug
Pe∏en wykaz literatury podany przez Autora znajduje sie
sà po∏o˝one przede wszystkim w gminie
stronie internetowej czasopisma. Zainterowanym Czytelnikom redakcja czasopisma przeÊle wykaz pocztà
Terespol. Sà tu a˝ 3, tj. dwa drogowe
elektronicznà lub faksem. Prosimy o kontakt.
i jedno kolejowe, przejÊcia graniczne:

Tab. 2. Liczba mieszkaƒców oraz powierzchnia polskiej cz´Êci Euroregionu „Bug” wed∏ug powiatów i miast na prawach powiatów w nowym
podziale terytorialnym. Stan na koniec roku 1997. èród∏o: Euroregiony w nowym podziale..., op. cit., s. 287-288, tabl. 29

pada blisko 18 tys. km, zaÊ na ukraiƒskà
tylko 5,5 tys. km. Du˝e dysproporcje wyst´pujà tak˝e gdy chodzi o liczb´ posiadanych samochodów, poniewa˝ z ogólnej liczby zarejestrowanych w Euroregionie w 1995 r. 704,2 tys. samochodów, na stron´ polskà przypada∏o 591
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