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OCENA ROZWOJU OBSZARU PRZYGRANICZNEGO
NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT
OF A BORDER AREA USING
ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODESHIP
AS AN EXAMPLE
DOI: 10.15611/pn.2015.401.25
Streszczenie: Celem pracy jest ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa zachodniopomorskiego. Wykorzystano do tego syntetyczny wskaźnik Perkala.
Zmienne do modelu ustalono w taki sposób, aby opisywały sytuację społeczno-gospodarczą
regionu oraz ukazały związek z zagranicą. Badania przeprowadzono w latach 2004 i 2012 dla
wszystkich 16 województw, co pozwoliło na dokonanie porównań. Badania wykazały, że poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województwa zachodniopomorskiego należy ocenić
jako dobry i stabilny. Jednocześnie istotne jest podnoszenie poziomu innowacyjności regionu.
Słowa kluczowe: rozwój społeczno-gospodarczy, województwo zachodniopomorskie, obszar przygraniczny, syntetyczny wskaźnik Perkala.
Summary: The purpose of this paper is to assess the level of the socioeconomic development
of Zachodniopomorskie Voivodeship. To this end, Perkal’s synthetic index was used. The
variables for the model were determined in such a manner that they should describe the
region’s socioeconomic situation and demonstrate its relationship with foreign countries.
The research was carried out in 2004 and 2012 for all 16 voivodeships, which allowed for
comparisons to be made. The research showed that the level of socioeconomic development
of Zachodniopomorskie Voivodeship is be assessed as good and stable. At the same time, it is
important that the level of the region’s innovation should continue to grow.
Keywords: socioeconomic development, Zachodniopomorskie Voivodeship, border area,
Perkal’s synthetic index.
Rozwój powinien służyć temu, abyśmy mogli żyć
pełnią człowieczeństwa
M. Rogaczewska

276

Agnieszka Malkowska

1. Wstęp
Rozwój jest kategorią złożoną, skomplikowaną, pojemną, ale dotyczy praktycznie
wszystkich dziedzin życia. W naukach ekonomicznych jest to jedno z istotniejszych
zagadnień, którymi badacze zajmują się od lat. Podejście do rozwoju społeczno-gospodarczego i czynników determinujących rozwój regionów ewoluowało w czasie.
Osobnym i ciekawym zagadnieniem jest rozwój regionów przygranicznych, powszechnie uznawanych za peryferyjne i słabiej rozwinięte.
Celem artykułu jest dokonanie oceny rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru przygranicznego, jakim jest województwo zachodniopomorskie. Położone jest
ono w północno-zachodniej Polsce i sąsiaduje z niemieckimi krajami związkowymi: Brandenburgią i Meklemburgią-Pomorzem Przednim. Powierzchnia badanego
województwa to 22,9 km² (tj. 7,3% powierzchni Polski), a liczba jego mieszkańców
przekracza 1,7 mln.
Materiał badawczy wykorzystany do opracowania tematu stanowiły: krajowa i zagraniczna literatura przedmiotu, dokumenty o charakterze strategicznym
dotyczące badanego obszaru oraz dane statystyczne pochodzące z Banku Danych
Regionalnych. Narzędziem wykorzystanym do oceny rozwoju społeczno-gospodarczego był wskaźnik Perkala (WP), zaliczany do metod wielowymiarowej analizy
porównawczej. Obliczono go dla lat 2004 i 2012 dla wszystkich 16 województw, co
pozwoliło na dokonanie porównań w czasie i z pozostałymi regionami1 kraju. Wybór okresu badawczego został podyktowany możliwością uzyskania jednorodnych
danych.

2. Rozwój i pojęcia pokrewne a obszary przygraniczne
Mimo tego, że rozwój jest kategorią bardzo istotną praktycznie w każdej dziedzinie
życia i działalności poznawczej [Borys 2005], jak dotąd nie udało się stworzyć definicji tego pojęcia, które miałoby charakter uniwersalny. Właściwie wśród naukowców panuje zgoda co do tego, że jest to pojęcie wieloznaczne [Domański 2004],
dlatego konieczne staje się dookreślenie kategorii „rozwój” (np. lokalny, regionalny,
społeczno-gospodarczy), aby uniknąć kłopotów z jego zdefiniowaniem, zarówno
jeśli chodzi o substancjonalną zawartość, jak i sposób mierzenia poziomu rozwoju
[Szewczuk 2011, s. 9].
W Polsce rozwój na poziomie województw rozpatrywany jest w kategorii rozwoju regionalnego. Jest to proces przebiegający wewnątrz danego terytorium, mobilizujący do działania wszystkie podmioty życia społeczno-gospodarczego, a sukces
1
W artykule pojęcie regionu oznacza: w Polsce jednostkę terytorialną na poziomie województwa,
a w Niemczech – na poziomie kraju związkowego. Traktowanie w pracy tych jednostek jako obszarów
przygranicznych wynika z tego, że w badanych latach były to tzw. obszary wsparcia, które korzystały
ze środków unijnych wspierających współpracę transgraniczną w ramach poszczególnych programów
INTERREG IIIA oraz INTERREG IVA.
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rozwoju danego obszaru zależy głównie od jego dynamiki i wewnętrznej spójności,
rzeczywistego zintegrowania i zaangażowania w sensie społecznym i gospodarczym. Rozwój regionalny oznacza trwałą poprawę konkurencyjności regionu oraz
wzrost poziomu życia i dobrobytu mieszkańców [Chądzyński, Nowakowska, Przygodzki 2007, s. 43, 44]. Podkreślić należy, że rozwój społeczny warunkuje rozwój
gospodarczy i odwrotnie. Bez jednego nie będzie drugiego, ale też oba komponenty współtworzą mechanizm napędzający „koło rozwoju”. Warunkowanie się obu
podstawowych komponentów rozwoju jest istotne w długiej perspektywie [Hausner 2012, s. 15]. Podobnie jak ich długofalowa integracja z trzecim komponentem:
ekologicznym, co podkreśla koncepcja zrównoważonego rozwoju [Poskrobko (red.)
2010].
Rozwój zrównoważony używany jest też do określenia polityki zapobiegania
narastaniu dystansu między poziomem rozwoju obszarów wyżej i słabiej rozwiniętych [Potrykowski 2000. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia analizy rozwoju obszarów przygranicznych, które zalicza się do obszarów opóźnionych w rozwoju
[Leśniak 1985, s. 279]. W Unii Europejskiej ich ranga wzrastała na przestrzeni lat,
a unijna polityka regionalna na lata 2007–2013 wyraźnie dawała priorytet regionom
ekstremalnym. Do takich należą właśnie obszary przygraniczne [Greta 2007].
Rozwój obszarów przygranicznych determinowany jest przez procesy i zjawiska zachodzące po obu stronach granicy, stąd większa liczba bodźców mogących
wpływać na rozwój, ale i bardziej skomplikowany charakter zachodzących zmian,
niż w innych częściach kraju. W analizie i ocenie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów przygranicznych istotne staje się więc uwzględnienie uwarunkowań
zewnętrznych, wynikających z funkcjonowania obszarów przygranicznych po drugiej stronie granicy.
Rozwój regionów determinowany jest wieloma czynnikami, do których zalicza
się również współpracę międzynarodową [Blakely, Bradshaw 2002], co ma istotne
znaczenie właśnie dla obszarów przygranicznych, które dzięki współpracy transgranicznej mogą przezwyciężać peryferyjność i zmniejszać dysproporcje regionalne [Malkowski, Malkowska 2011]. Wśród pozostałych czynników rozwoju regionalnego, akcentowanych na forum Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI w.,
należy wskazać m.in. na [Greta 2013, s. 17]: nowoczesną struktura działalności
gospodarczej, intensywność działalności w strefie innowacji, dostępność regionu,
kwalifikacje siły roboczej, kulturę biznesu, instytucje funkcjonujące w regionie
i administrację publiczną, gospodarkę opartą na wiedzy, uwarunkowania transportowe, aspekty ekologiczne, dostępność energii, a także kapitał społeczny, tendencje
demograficzne i przepływy migracyjne
W rozpoczętej perspektywie 2014–2020 przed regionami przygranicznymi
w Unii Europejskiej stoją nowe wyzwania i możliwości. Wyznaczają je m.in.: Strategia Europa 2020 w oparciu o rozwój: inteligentny, zrównoważony i sprzyjający
włączeniu społecznemu [Komunikat Komisji 2010] oraz zreformowana polityka
spójności i jej nowy wymiar z „podejściem ukierunkowanym terytorialnie” [Barca
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2009]. W regionach wspierana będzie ograniczona liczba sektorów (tzw. inteligentne
specjalizacje), w których mogą pojawić się innowacje. Wymaga to jednak wnikliwej
analizy zasobów, zidentyfikowania wyjątkowych cech i aktywów każdego regionu,
jego przewagi konkurencyjnej oraz skupianiu regionalnych partnerów i zasobów
wokół wizji ich przyszłości ukierunkowanej na osiągnięcia [Słodowa-Hełpa 2013,
s. 142]. Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia zarządzania rozwojem w regionie
[Malkowski 2013].

3. Metoda badań
Jest wiele mierników rozwoju jednostek terytorialnych, jednak nie ma idealnego,
który pozwoliłby ocenić poziom rozwoju i wskazać, czy danych region jest lepiej
rozwinięty od innego (zob. np. [Słaby 2004]). Do porównania poziomów rozwoju
społeczno-gospodarczego regionów stosuje się mierniki zarówno o charakterze syntetycznym, obejmujące całą gospodarkę, jak i cząstkowe, pokazujące tyko jej wycinek. Syntetyczne mierniki są funkcją agregującą informacje cząstkowe zawarte
w poszczególnych miernikach oceny i pozwalają na ogólną ocenę poziomu rozwoju
[Kuciński (red.) 2009, s. 423]. W niniejszym artykule do oceny rozwoju społeczno-gospodarczego województwa zachodniopomorskiego wykorzystano metodę wielowymiarowej analizy porównawczej, a dokładnie syntetyczny wskaźnik Perkala
(WP).
Procedura budowania wskaźnika polegała na budowie syntetycznego indeksu
będącego sumą standaryzowanych wskaźników cząstkowych i składa się z następujących etapów: 1) doboru zmiennych, 2) standaryzacji, 3) zamiany destymulant na
stymulanty, 4) wyznaczenia wskaźnika syntetycznego.
Macierz obserwacji utworzono, opisując każde z województw za pomocą
8 wskaźników. Przy doborze zmiennych diagnostycznych kierowano się kryteriami
ich doboru (zob. [Stahl (red.), 2006, s. 32–34]). Uwzględniono m.in. to, iż zbyt duża
liczebność zmiennych grozi zakłóceniem lub nawet zablokowaniem możliwości
efektywnej klasyfikacji obiektów.
Kryteria doboru zmiennych nie mogą mieć charakteru uniwersalnego, dlatego
dobrano takie zmienne, które są istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów przygranicznych, uwzględniają jego potencjał rozwojowy,
aktywność ekonomiczną mieszkańców i ich problemy oraz powiązania z zagranicą.
Jednocześnie dane były dostępne w jednolitej formie dla lat 2004 i 2012, co umożliwiło dokonanie porównań w czasie i zaobserwowanie zmian.
Do zmiennych diagnostycznych zakwalifikowano takie jak:
x1 – stopa bezrobocia rejestrowanego (NTS-4, dane za lata 2004 i 2012),
x2 – wskaźnik obciążenia demograficznego – ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym,
x3 – produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca,
x4 – zatrudnieni w B+R – zatrudnieni na 1000 osób aktywnych zawodowo,
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x5 – nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych,
x6 – nowo zarejestrowane podmioty w rejestrze REGON na 1000 mieszkańców,
x7 – podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców,
x8 – podmioty z udziałem kapitału zagranicznego na 10 tys. mieszkańców.
Zgodnie z założeniami modelu, dokonano standaryzacji zmiennych, gdyż miały one różne wagi i miana, co nie pozwala na ich bezpośrednie porównywanie.
W kolejnym etapie zbudowano syntetyczny wskaźnika Perkala, będący sumą wartości standaryzowanych wartości cząstkowych:
1 n
WP = ∑ yij' ,
n j =1
gdzie: WP – wskaźnik Perkala; y’ ij – standaryzowana wartość j-ej cechy w i-tym
obiekcie, po zamianie destymulant na stymulanty; n – liczba obiektów.
Na podstawie uzyskanych wartości wskaźnika Perkala (WP), przeprowadzono
klasyfikację jednostek. Klasy wyznaczono w oparciu o średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe (zob. tab. 1).
Tabela 1. Klasyfikacja obiektów za pomocą wartości średniej i odchylenia standardowego
Klasa
1
2
3
4

Przedział
WP > x̅ + s
x̅ <WP < x̅ + s
x̅ − s < WP < x̅
WP < x̅ − s

Poziom rozwoju
bardzo dobry
dobry
średni
słaby

Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzona procedura badawcza pozwoliła na zbudowanie syntetycznego wskaźnika rozwoju społeczno-gospodarczego dla wszystkich województw oraz
ocenę województwa zachodniopomorskiego w analizowanym aspekcie.

4. Ocena rozwoju społeczno-gospodarczego
województwa zachodniopomorskiego
Na podstawie uzyskanych miar syntetycznego wskaźnika Perkala dokonano klasyfikacji województw z uwzględnieniem ich poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego (zob. tab. 2). Następnie dokonano oceny badanego regionu zachodniopomorskiego na tle pozostałych województw.
Na podstawie wyników klasyfikacji stwierdzono, że poziom rozwoju województw w Polsce jest zróżnicowany. Wśród czterech wyróżnionych klas, województwo zachodniopomorskie zostało zarówno w 2004 r. (WP = 0,14), jak i w 2012 r.
(WP = 0,10) zakwalifikowane do klasy 2 o dobrym poziomie rozwoju. W bada-
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nych latach województwo zachodniopomorskie nie awansowało do klasy 1, do której zakwalifikowało się tylko województwo mazowieckie, ale też nie znalazło się
w dwóch klasach niższych. Można więc powiedzieć, że poziom rozwoju województwa zachodniopomorskiego w 2012 r. w stosunku do 2004 r. został utrzymany.
Tabela 2. Klasyfikacja poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw w roku 2004 i 2012
z uwzględnieniem syntetycznego wskaźnika Perkala
Klasy

Poziom rozwoju

1
2

bardzo dobry
dobry

3

średni

4

słaby

Rok 2004
Województwo
mazowieckie
śląskie
dolnośląskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
pomorskie
lubuskie
małopolskie
warmińsko-mazurskie
opolskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie

WP
0,88
0,26
0,23
0,21
0,14
0,12
0,10
0,06
0,00
−0,05
−0,09
−0,12

podlaskie
lubelskie
podkarpackie
świętokrzyskie

−0,34
−0,35
−0,36
−0,38

Rok 2012
Województwo
mazowieckie
łódzkie
dolnośląskie
zachodniopomorskie
pomorskie
małopolskie
wielkopolskie

WP
0,80
0,16
0,16
0,10
0,10
0,07
0,02

śląskie
lubuskie
kujawsko-pomorskie
świętokrzyskie
podkarpackie
podlaskie
warmińsko-mazurskie
lubelskie
opolskie

−0,06
−0,10
−0,11
−0,13
−0,14
−0,17
−0,18
−0,20
−0,34

Źródło: badania własne.

Zaznaczyć trzeba, że w 2004 r. do klasy 2 województwo zachodniopomorskie
zostało zakwalifikowane wraz z sześcioma innymi, a w 2012 r. już tylko z pięcioma
innymi województwami. Poza tym zmienił się ranking województw. Zachodniopomorskie z pozycji 5 w 2004 r. awansowało na pozycję 4 w 2012 r. Wskazane aspekty
należy ocenić in plus, jeśli chodzi o rozwój społeczno-gospodarczy regionu zachodniopomorskiego, który na tle kraju wypada dobrze.
W ocenie sytuacji ekonomicznej regionu wykorzystuje się m.in. Produkt Krajowy Brutto per capita jako uniwersalny i powszechnie akceptowany miernik.
PKB dla województwa zachodniopomorskiego wzrósł w badanych latach o 63,5%,
a w 2012 r. badana jednostka zajmowała 8 lokatę w klasyfikacji województw pod
względem wielkości PKB per capita. Miernik ten obrazuje też, że badany region
wciąż charakteryzują nierówności regionalne, w układzie zarówno zewnętrznym
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(tzn. polski obszar przygraniczny i sąsiadujący z nim niemiecki obszar przygraniczny), jak i wewnętrznym (centrum-peryferie)2.
Jednym z istotnych czynników determinujących rozwój regionu są innowacje. W rankingach poziomu innowacyjności zachodniopomorskie zajmuje jedno
z ostatnich miejsc wśród województw. Jednak dysponuje ono nieco innymi zasobami
i potencjałem niż np. województwo mazowieckie. Większość ofert technologicznych
i badawczych pochodzi tu z sektora nauk technicznych [Regionalne Obserwatoria
Terytorialne 2013, s. 121]. Wykorzystane w modelu dane pokazują, że województwo zachodniopomorskie pod względem nakładów na działalność innowacyjną
w przedsiębiorstwa przemysłowe zajmowało w 2012 r. 8 lokatę wśród województw.
Należy jednak zauważyć, że nakłady te uległy zwiększeniu w stosunku do 2004 r.,
inaczej niż w dwóch innych województwach przygranicznych na zachodzie, tj.
w lubuskim i opolskim, gdzie zmniejszyły się. Liczba zatrudnionych w sektorze
B+R w województwie zachodniopomorskim w badanych latach też była stosunkowo niska (2,8 osób/1 tys. aktywnych zawodowo w 2004 r. i 3,4 w 2012 r.) i nie
osiągała średniej krajowej.
20
16
12
8
4
0

2004

2012

Rys. 1. Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego na 10 tys. mieszkańców
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Województwo zachodniopomorskie charakteryzuje się dość dobrym poziomem
przedsiębiorczości, choć w strukturze podmiotów gospodarczych dominują małe
2
Produkt krajowy brutto w województwie zachodniopomorskim wynosił w 2013 r. ok. 8.3 tys.
euro na mieszkańca, co stanowiło 84,6% średniej ogólnopolskiej. W niemieckich powiatach sąsiadujących z regionem zachodniopomorskim PKB per capita kształtował się na poziomie pomiędzy 16,4 tys.
a 22 tys. euro (odpowiada to 50 i 70% średniej federalnej) (dane Eurostatu, za: [Program Współpracy…
2014, s. 8]).
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firmy. W 2012 r. zajmowało ono 2 lokatę w kraju pod względem ilości podmiotów
wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Z kolei ocena atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego jest korzystna
i wskazuje się, że od kilku lat ulega ona umocnieniu lub poprawie. Za jego atuty
w tym zakresie uznaje się m.in. bardzo dobrą dostępność komunikacyjną do granicy zachodniej oraz bardzo dużą liczbę spółek z udziałem kapitału zagranicznego
[Nowicki (red.) 2013]. Region zachodniopomorski zajmował w 2012 r. 2 miejsce pod
względem ilości podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w przeliczeniu na
10 tys. mieszkańców (zob. rys. 1).
Jeśli chodzi o ocenę sytuacji społecznej województwa zachodniopomorskiego,
to stopa bezrobocia rejestrowanego kształtowała się w 2004 r. na poziomie 27,5%
(średnia krajowa 19,1%), a w 2012 r. wynosiła 18,2% (średnia krajowa 13,4), co oznacza spadek o 9,5 p.p. Na zachodniopomorski rynek pracy negatywnie oddziałują
takie zjawiska, jak zmniejszanie się populacji i starzenie się ludności, zwłaszcza po
stronie niemieckiej. Szacuje się, iż liczba mieszkańców badanego pogranicza niemieckiego zmniejszy się do 2030 r. o ok. 15% w stosunku do 2010 r. Zjawisku temu
towarzyszy wzrost odsetka osób starszych [Transgraniczna Koncepcja… 2013, s. 6,
7]. W przypadku województwa zachodniopomorskiego prognoza GUS dotycząca
ludności w 2030 r. mówi o spadku na poziomie 1,8% w stosunku do 2010 r. Sytuacja demograficzna w przygranicznych regionach niemieckich powoduje, że coraz
więcej mieszkańców zachodniopomorskiego nie tylko podejmuje tam pracę, ale
i kupuje mieszkania, kształci dzieci czy się leczy. Dla regionu oznacza to odpływ,
często młodych i przedsiębiorczych osób. Problemy demograficzne i związane
z nimi skutki dla rynku pracy województwa zachodniopomorskiego potęgowane są
sytuacją na sąsiednim pograniczu zachodnim, co stanowi wyzwanie na przyszłość.

5. Zakończenie
Rozwój obszarów przygranicznych determinują występujące po obu stronach granic
procesy i zjawiska, których oddziaływanie może być pozytywne lub negatywne.
Badania wykazały, że poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw w
Polsce jest zróżnicowany, a województwo zachodniopomorskie na tle kraju należy
ocenić dobrze. Rozwój społeczno-gospodarczy regionu zachodniopomorskiego w
badanych latach była na dobrym i dość stabilnym poziomie. Wśród województw
sąsiadujących z zachodnią granicą, to właśnie zachodniopomorskie (obok dolnośląskiego) okazało się lepiej rozwinięte niż lubuskie czy opolskie.
Wśród czynników determinujących rozwój społeczno-gospodarczy województwa zachodniopomorskiego należy wskazać głównie na: przedsiębiorczość mieszkańców, dobrą atrakcyjność inwestycyjną regionu i położenie przygraniczne. Słabością regionu jest innowacyjność, która stanowi wyzwanie na przyszłość, zwłaszcza
w perspektywie nowych funduszy unijnych 2014–2020. Rozwijanie w ich ramach
inteligentnych specjalizacji regionu w wyznaczonych obszarach, takich jak: biogo-
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spodarka, działalność morska i logistyka, przemysł metalowo-maszynowy, usługi
przyszłości oraz turystyka i zdrowie, powinno podnieść poziom innowacyjności
województwa zachodniopomorskiego.
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