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INWESTYCJE W HANDLU W REGIONACH
PRZYGRANICZNYCH POLSKI
INVESTMENT IN TRADE IN BORDER REGIONS
IN POLAND
DOI: 10.15611/pn.2015.402.28
Streszczenie: Handel w regionach przygranicznych odgrywa bardzo ważną rolę społeczno-gospodarczą. Z działalności handlowej pochodzi prawie 20% PKB, a dla ponad 15% ogółu
pracujących handel jest źródłem pracy. Dlatego uznano za zasadne zadanie pytań dotyczących
nakładów finansowych na tę formę działalności gospodarczej. Celem artykułu jest ukazanie
zakresu i dynamiki przemian pod względem nakładów inwestycyjnych między regionami
przygranicznymi oraz w ich obrębie. W artykule wykazano, że wartości bezwzględne inwestycji w handlu w okresie 1999–2013 były zdecydowanie większe w regionach przygranicznych
położonych wzdłuż zachodniej i południowej granicy niż na granicy północno-wschodniej.
W okresie 1999–2013 udział handlu w inwestycjach ogółem w regionach przygranicznych
był zdecydowanie niższy niż w skali Polski, a tylko w przypadku regionu pogranicza polsko-słowackiego przewyższał średnią krajową. Odnotowano, że istniały bardzo duże różnice pod
względem poziomu inwestycji w handlu między województwami w obrębie poszczególnych
regionów przygranicznych. Przyczyny tych różnic wynikają z potencjału społeczno-gospodarczego województw, a położenie przygraniczne, pomimo istnienia zjawiska handlu przygranicznego, odgrywało drugorzędną rolę.
Słowa kluczowe: inwestycje w gospodarce narodowej, handel, obszary przygraniczne.
Summary: Trade in border regions, as peripheral areas, has very significant socio-economic
importance. Almost 20% of GDP comes from trade, as well as for more than 15% of the total
working population trade is a source of labor. Therefore, it was considered reasonable to raise
questions regarding the funding for this form of economic activity. The aim of this article
is to show the scope and dynamics of change in terms of investment outlays among border
regions and within them. As a result of the analysis it was proven that the absolute values of
investment outlays in trade for the period 1999−2013 were significantly higher in the border
regions located along the western and southern border than north-eastern border. In the period
1999−2013 the share of trade in total investment in the border regions was significantly lower
than in Poland, and only in case of the Polish-Slovak border region it surpassed the national
average. It was noted that there were very large differences in the level of investment outlays
in trade between voivodeships within border regions. The reasons for these differences stem
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from socio-economic potential of voivodeships and the position of the border, despite the
existence of the phenomenon that cross-border shopping is less important.
Keywords: investment outlays of the national economy, trade, border areas.

1. Wstęp
Handel w obszarach przygranicznych realizuje funkcje i zadania wobec różniących się
od siebie dwóch grup klientów: (1) klientów rodzimych oraz (2) klientów przyjeżdżających zza granicy i dokonujących zakupów w ramach handlu przygranicznego. Wobec tej specyfiki celem działalności przedsiębiorstw handlowych jest przede wszystkim osiągnięcie korzyści ekonomicznych, a drugiej strony: zrealizowanie właściwych
funkcji w odniesieniu zarówno do klientów rodzimych jak i zagranicznych.
W handlu, rozumianym jako dziedzina gospodarki narodowej, w ciągu ostatnich 25 lat zachodziły bardzo dynamiczne zmiany. Zarówno w skali całej Polski, jak
i w regionach przygranicznych odegrał szczególną rolę, ze względu na dostarczanie
ponad 20% wartości dodanej brutto oraz tworzenie prawie 20% miejsc pracy [Kłosiewicz-Górecka (red.) 2014]. Było to szczególnie ważne w strefie bezpośrednio sąsiadującej z granicą, ponieważ dla tych terenów jako obszarów peryferyjnych, położonych z dala od centrów gospodarczych, rozwijający się tam handel przygraniczny
stał się bardzo istotnym pozytywnym czynnikiem rozwoju [Powęska 2014].

2. Założenia metodologiczne
Handel odegrał bardzo istotną rolę w przemianach gospodarczych regionów przygranicznych. Dlatego powstają pytania badawcze dotyczące wielkości i dynamiki
zmian w zakresie poziomu nakładów finansowych na ten rodzaj działalności w odniesieniu do Polski jako całości, z uwzględnieniem różnic między poszczególnymi
województwami. Jako regiony przygraniczne przyjęto obszar województw graniczących z poszczególnymi krajami-sąsiadami. Przyjęcie takiego zakresu przestrzennego regionów przygranicznych jest zgodne z istniejącymi w literaturze ujęciami
teoretycznymi [Miszczuk 2013]. I tak, do regionu pogranicza polsko-niemieckiego
zaliczono województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie. W regionie pogranicza polsko-czeskiego znalazły się województwa: dolnośląskie, opolskie
i śląskie. W skład regionu pogranicza polsko-słowackiego weszły województwa:
śląskie, małopolskie i podkarpackie. Region pogranicza polsko-ukraińskiego stanowią województwa: podkarpackie i lubelskie. Obszar województw lubelskiego i podlaskiego jest regionem pogranicza polsko-białoruskiego. Natomiast przez pojęcie
regionu pogranicza polsko-rosyjskiego rozumie się teren województw warmińsko-mazurskiego, które posiada granicę lądową z Obwodem Kaliningradzkim, oraz pomorskiego, graniczącego z eksklawą rosyjską przez akwen Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego.
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Celami artykułu są: (1) ukazanie zmian w zakresie udziału inwestycji w handlu
w regionach przygranicznych na tle kraju, (2) przedstawienie różnic w poziomie
nakładów inwestycyjnych w zakresie wartości bezwzględnej oraz w przeliczeniu na
1 mieszkańca między regionami przygranicznymi oraz w odniesieniu do województw położonych w centralnej części Polski oraz (3) określenie dynamiki przemian pod względem nakładów inwestycyjnych między regionami przygranicznymi
oraz w ich obrębie.
W artykule wykorzystano dane statystyczne zaczerpnięte z Banku Danych Lokalnych GUS z części nakłady inwestycyjne oraz ludność na poziomie NUT-2 [www.
stat.gov.pl]. Analizę statystyczną przeprowadzono dla lat 1999–2013, uwzględniając
dane dla sekcji G. Bardzo ważnym źródłem wiedzy i informacji w zakresie analizowanego tematu były raporty Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
[Kłosiewicz-Górecka (red.) 2009, 2011, 2012, 2013, 2014] oraz obserwacje i badania własne prowadzone przez autorkę w obszarach przygranicznych.

3. Udział handlu w nakładach inwestycyjnych ogółem
w regionach przygranicznych w latach 1999–2013
Wartość bezwzględna inwestycji w sekcji G w latach 1999–2013 w skali kraju wzrosła z ponad 14 mld zł do prawie 20 mld zł. Przy tym nie był to wzrost jednostajny
i występowały na przemian lata zwiększania się oraz lata spadków poziomu inwestycji w handlu. Największa redukcja bezwzględnej wartości inwestycji w handlu
w skali Polski nastąpiła w latach 2000–2003, kiedy odnotowano ubytek inwestycji
o ok. 10 mld. Natomiast najwyższy wzrost poziomu inwestycji w branży handlowej
wystąpił w latach 2008 i 2009. W 2008 r., najkorzystniejszym pod tym względem,
inwestycje w handlu wyniosły ponad 21 mld zł. W latach następnych inwestycje
w handlu ustabilizowały się na poziomie 17–18 mld zł rocznie. Udział handlu w nakładach inwestycyjnych ogółem w skali Polski w latach 1999–2013 miał tendencję
spadkową. Na początku okresu badawczego stanowił ponad 11%, w latach 2000–
2009 utrzymywał się na poziomie 9–10%, natomiast w latach 2011–2013 wynosił
ok. 7–8% wszystkich inwestycji w Polsce.
W pierwszych latach okresu badawczego we wszystkich regionach przygranicznych udział handlu w inwestycjach ogółem był niższy niż w skali Polski (tab. 1).
Natomiast w późniejszych latach zaobserwowano zmienne tendencje tym zakresie.
Na szczególną uwagę zasługuje region pogranicza polsko-słowackiego, w którym
udział handlu w inwestycjach w gospodarkę narodową był równy lub wyższy niż
średnia krajowa. Ponadto na pograniczu polsko-rosyjskim wyższy poziom inwestycji w handlu niż w skali Polski odnotowano dla lat 2002, 2003 i 2013. W przypadku pozostałych regionów przygranicznych we wszystkich latach udział inwestycji
w handlu w inwestycjach ogółem był niższy niż w skali Polski.
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Tabela 1. Udział sekcji G w nakładach inwestycyjnych ogółem w regionach przygranicznych
na tle Polski w latach 1999–2013 (%)
Przygraniczny region
Rok

Polska

polsko-niemiecki

polsko-czeski

polsko-słowacki

1999

11,5

9,2

10

10,8

8,9

8,9

9

2000

10,7

8,8

10,5

12

9,3

9,1

8,3

2001

10,1

8,4

8,9

10,5

8,3

7,6

11,7

2002

10,7

9,3

9,4

11,4

9,4

10,3

12,6

2003

9,5

7,5

8,3

9,6

8,5

9,1

11,3

2004

9,9

8,9

9,5

11,3

8,5

7,8

9,4

2005

10,4

9,8

9,3

9,8

8

7,7

8,3

2006

9,7

10,1

9,1

9,9

8,3

9

8,3

2007

10

9,7

9,5

10,4

8,2

8,1

10,7

2008

9,9

8,9

9,4

9,8

7,1

8,5

9,3

2009

9,1

9,1

9,2

9,8

9,1

8,4

7

2010

7,7

6,4

7,1

7,4

7,5

7,9

6,1

2011

7,2

5,8

6,2

6,8

6,1

7,3

6

2012

7,9

6,9

7,1

7,5

6,1

6,8

6

2013

7,5

5,9

7

7,3

5,2

6

8,1

polsko-ukraiński

polsko-białoruski

polsko-rosyjski

Źródło: obliczenia własne na podstawie: [www.stat.gov.pl].

W latach 1999–2013 w regionach przygranicznych, a w szczególności w strefie
bezpośredniego sąsiedztwa granicy, obserwowano w handlu głębokie przeobrażenia
jakościowe. Przede wszystkim nastąpiło zmniejszenie znaczenia handlu targowiskowego i bazarowego, wzrost znaczenia handlu wielkopowierzchniowego, uwzględniającego w swojej ofercie towarowej potrzeby klientów przybywających na zakupy
z zagranicy, coraz gorsze usytuowanie handlu rodzimego, kupieckiego w strukturze
podmiotowej handlu detalicznego. Jednocześnie można mówić o ograniczeniu nierejestrowanych i nielegalnych transakcji handlowych, przez co odnotowano wychodzenie prze wiele podmiotów prowadzących działalność handlową z szarej strefy, co
w latach 90. XX w. w obszarach przygranicznych1 występowało dość powszechnie.

Termin „obszary przygraniczne” oznacza strefę przestrzenną będącą w zasięgu bezpośredniego
oddziaływania granicy, a w praktyce ogranicza się do miast i gmin sąsiadujących z przejściem granicznym i granicą.
1
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4. Zróżnicowanie nakładów inwestycyjnych na handel
w obszarach przygranicznych
W zakresie wartości bezwzględnej nakładów inwestycyjnych na sekcję G można
odnotować zróżnicowane tendencje w poszczególnych regionach przygranicznych.
Na zachodnim i południowym odcinku granicznym zaobserwowano podobne tendencje jak w skali Polski. A więc lata 1999–2003 były okresem spadku wartości
bezwzględnej nakładów inwestycyjnych na handel, po czym w latach 2004–2009
odnotowano dość duży wzrost, a w latach następnych – ustabilizowanie się poziomu
inwestycji. Natomiast na północno-wschodnim odcinku granicznym tendencje tym
zakresie były zmienne. W regionie pogranicza polsko-ukraińskiego i polsko-białoruskiego okres wzrostu bezwzględnej wartości inwestycji w handlu trwał aż do lat
2008 i 2009, po czym zaobserwowano zmniejszenie wartości inwestycji w handlu
na tych terenach. Natomiast w regionie pogranicza polsko-rosyjskiego szczególnie
duży poziom inwestycji odnotowano w latach 2007 i 2008.
W polsko-niemieckim regionie przygranicznym (rys. 1A) zdecydowanie najwyższy poziom inwestycji w handlu oraz największą dynamikę zmian w tym zakresie odnotowano w województwie dolnośląskim, w którym w latach 2007 i 2008
inwestowano po prawie 2 mld zł i była to wartość ponaddwukrotnie wyższa niż
w zachodniopomorskim i lubuskim. W tych województwach utrzymywał się poziom inwestycji na poziomie 5 mld zł rocznie przez cały okres objęty badaniem.
W 2013 r. w województwie dolnośląskim zainwestowano 64% wszystkich środków
przeznaczonych na handel w regionie, podczas gdy w województwie zachodniopomorskim było to 22%, a w lubuskim tylko 14% (rys. 2A). Dominacja województwa
dolnośląskiego ma związek takimi czynnikami, jak: z jednej strony duży potencjał
społeczno-gospodarczy Wrocławia, oddziaływanie dwóch sąsiadujących krajów,
a z drugiej – zmniejszenie znaczenia ośrodka szczecińskiego w handlu przygranicznym, w porównaniu do lat 90. XX w. W regionie pogranicza polsko-czeskiego
(rys. 1B) wysokiemu poziomowi inwestycji w handlu w województwie dolnośląskim
towarzyszy bardzo wysoki poziom inwestycji w województwie śląskim, w którym
w 2009 r. (największa bezwzględna wartość inwestycji w handlu w tym województwie) zainwestowano w handel 2,5 mld zł. W 2013 r. udział województwa śląskiego
w inwestycjach w handlu w całym regionie pogranicza polsko-czeskiego był bardzo
wysoki i wynosił 56%, natomiast udział dolnośląskiego stanowił 38%, a opolskiego tylko 6% wszystkich inwestycji regionu (rys. 2B). Region pogranicza polsko-czeskiego można określić jako region o najwyższym poziomie inwestycji w handlu
spośród wszystkich regionów przygranicznych. Województwo śląskie, w przekazie
społecznym podkreślające swój górniczo-przemysłowy charakter, faktycznie jest
dobrze rozwijającym się regionem usługowym, o dużej dynamice zmian w zakresie
przemian gospodarczych i społecznych. W regionie pogranicza polsko-słowackiego
(rys. 1C) dużemu poziomowi inwestycji w handlu w województwie śląskim towarzyszy dynamiczny rozwój handlu w województwie małopolskim. Należy odnoto-
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Rys. 1. Nakłady inwestycyjne na sekcję G w regionach przygranicznych w Polsce
w latach 1999–2013 w tys. zł
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [www.stat.gov.pl].
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wać, że w Małopolsce poziom inwestycji w handlu był wyższy niż na Śląsku do
2007 r., natomiast od 2008 r. tendencje te odwróciły się. W województwie podkarpackim w porównaniu ze Śląskiem i Małopolską inwestycje w handlu są zdecydowanie mniejsze, jednakże można mówić o jednostajnym wzroście w tym zakresie. Przy tym w 2013 r. inwestycje w handlu na Śląsku stanowiły 50% inwestycji
w całym regionie pogranicza polsko-słowackiego, w małopolskim zainwestowano
36%, a w podkarpackim 14% wszystkich środków przeznaczonych na rozwój handlu w regionie pogranicza polsko-słowackiego (rys. 2C).
A – region pogranicza polsko-niemieckiego

B – region pogranicza polsko-czeskiego
opolskie 6%

lubuskie 14%
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Rys. 2. Udział województw w nakładach inwestycyjnych na sekcję G w regionach przygranicznych
Polski w 2013 r. (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [www.stat.gov.pl].

W województwach regionów przygranicznych: polsko-ukraińskiego i polsko-białoruskiego (rys. 1D) zaobserwowano zdecydowanie mniejszą bezwzględną wartość inwestycji w handlu niż w pozostałych regionach przygranicznych Polski. Ma
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to niewątpliwie związek z niższym poziomem rozwoju społeczno-ekonomicznego
tych obszarów, ale jednocześnie należy odnotować nadal duży udział prowadzenia
nierejestrowanej i często nielegalnej działalności handlowej na wschodnim pograniczu Polski. Podkreśla się, że w tych regionach bardzo dużą rolę ze społecznego
punktu widzenia odgrywa nierejestrowany handel przygraniczny. Nadal jest ważnym źródłem dochodów w szczególności dla osób niżej uposażonych i bezrobotnych. Spośród trzech województw tworzących wschodnie regiony przygraniczne
najmniejszą dynamiką i najniższymi wartościami w zakresie poziomu inwestycji
cechowało się województwo podlaskie. W 2013 r. zainwestowano w tym województwie tylko 41% środków przeznaczonych na działalność handlową w regionie pogranicza polsko-białoruskiego (rys. 2E). Natomiast jeśli chodzi region pogranicza
polsko-ukraińskiego, to należy odnotować, że w latach 1999–2003 wyższy poziom
inwestycji zaobserwowano w województwie lubelskim niż podkarpackim, a potem
tendencje te się odwróciły. W 2013 r. w podkarpackim zainwestowano 52% wszystkich środków przeznaczonych na działalność handlową w regionie pogranicza polPOLSKA
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: [www.stat.gov.pl].

Inwestycje w handlu w regionach przygranicznych Polski

305

sko-ukraińskiego (rys. 2D). W wyniku tego województwo podkarpackie można nazwać liderem w zakresie nakładów inwestycyjnych w regionach przygranicznych
położonych we wschodniej części kraju. W regionie pogranicza polsko-rosyjskiego (rys. 1E) w latach 1999–2013 bardzo niskiej dynamice i poziomowi inwestycji
w województwie warmińsko-mazurskim towarzyszył zmienny i dynamiczny udział
nakładów na handel w województwie pomorskim w tym czasie. Podobny wymiar
zjawiska odnotowano dla 2013 r., w którym udział województwa pomorskiego stanowił 77% wszystkich inwestycji w handlu w przygranicznym w regionie polsko-rosyjskim, a w województwie warmińsko-mazurskim było to 23% (rys. 2F).
Na podstawie analizy zróżnicowania poziomu inwestycji w handlu między wyróżnionymi regionami przygranicznymi i w ich obrębie dla 2013 r. w przeliczeniu
na 1 mieszkańca (rys. 3) można stwierdzić, że utrzymywały się zaistniałe w latach
1999–2013 tendencje. Porównując poziom inwestycji w handlu w obszarach przygranicznych i w pozostałych województwach, należy odnotować, że zdecydowanym
liderem w tym zakresie jest województwo mazowieckie, a powyżej średniej krajowej w 2013 r. były także województwa: dolnośląskie, pomorskie i wielkopolskie.
Upoważnia to do wysnucia tezy, że potencjał społeczno-gospodarczy określonego
regionu w znacznej mierze determinuje poziom inwestycji w handlu, natomiast położenie przygraniczne i dualny system handlu w regionach przygranicznych odgrywają rolę drugorzędną.

5. Zakończenie
Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano następujące wnioski: (1) wartości bezwzględne inwestycji w handlu były w okresie 1999–2013 zdecydowanie
większe w regionach przygranicznych położonych wzdłuż zachodniej i południowej
granicy niż na granicy północno-wschodniej, (2) udział handlu w inwestycjach ogółem w okresie 1999–2013 tylko w przypadku regionu pogranicza polsko-słowackiego był wyższy, a w przypadku pozostałych regionów niższy niż w skali Polski,
(3) odnotowano, że istniały bardzo duże różnice pod względem poziomu inwestycji
w handlu między województwami w obrębie regionów przygranicznych. Przyczyny
tych różnic wynikają z potencjału społeczno-gospodarczego województw, a położenie przygraniczne, pomimo istnienia zjawiska handlu przygranicznego, ma drugorzędne znaczenie; (4) w regionach położonych wzdłuż zachodniej granicy tendencje
w zakresie poziomu inwestycji w handlu były w okresie 1999–2013 zbliżone do tych
w skali Polski, natomiast na pograniczu wschodnim mniejszemu poziomowi inwestycji w wartościach bezwzględnych towarzyszyły inne rozkład i tendencje. Okresem szczególnego wzrostu pod względem nakładów na handel były na pograniczu
zachodnim lata 2004–2008, natomiast na wschodzie stały, powolny wzrost odnotowano do 2008 r., po czym odnotowano zmniejszenie poziomu inwestycji na handel
we wschodnich regionach przygranicznych Polski.
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