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Załącznik 4. DIAGNOZA WYZWAŃ, POTRZEB I POTENCJAŁÓW OBSZARÓW OBJĘTYCH 
PROGRAMEM OPERACYJNYM POLSKA WSCHODNIA 2014-20201 

 

Uwarunkowania rozwoju 

Makroregion Polski Wschodniej obejmuje pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, 
świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie. Stanowi on prawie jedną trzecią powierzchni kraju (31,6%). 
Wschodnia granica Polski, przy której położone są województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie 
i podkarpackie, jest zarazem wschodnią granicą Unii Europejskiej. Peryferyjność Polski Wschodniej ma nie 
tylko wymiar przestrzenny (definiowany odległością od centrów rozwojowych Polski i Unii Europejskiej), ale 
także społeczno-gospodarczy. Poziom rozwoju gospodarczego tych terenów należy do najniższych w Unii 
Europejskiej. Bardzo niska jest innowacyjność, konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjna. Zapóźnienia 
rozwojowe makroregionu mają głębokie korzenie historyczne i są przykładem procesów długiego trwania2.  

Przygraniczne położenie stwarza zarówno ograniczenia, jak i szanse dla rozwoju. W przypadku 
makroregionu Polski Wschodniej ze względu na obecne uwarunkowania geopolityczne dominują jednak 
ograniczenia. Wynika to przede wszystkim z tego, że prawie cała wschodnia granica Polski (oprócz krótkiego 
fragmentu granicy polsko-litewskiej) ma twardy charakter i małą przenikalność, co jest związane z tym, że 
jest to zewnętrzna granica Unii Europejskiej. Ponadto po drugiej stronie granicy znajdują się regiony 
biedniejsze niż Polska Wschodnia3, co ogranicza możliwości współpracy. Niemniej jednak Rosja, Białoruś 
i Ukraina są istotnymi partnerami gospodarczymi dla przedsiębiorstw z Polski Wschodniej4, zwłaszcza 
w powiatach położonych bezpośrednio przy granicy5. Polska Wschodnia wyróżnia się w skali krajowej pod 
względem jakości środowiska przyrodniczego. W skali makroregionu większy niż przeciętnie w kraju odsetek 
jego powierzchni objęty jest różnymi formami prawnej ochrony środowiska (39,4%, przy średniej krajowej 
wynoszącej 32,5%). W Polsce Wschodniej większy jest również udział obszarów Natura 2000. W przypadku 
obszarów specjalnej ochrony siedlisk było to w makroregionie 14,8%, a w kraju 11%, natomiast 
w przypadku obszarów specjalnej ochrony ptaków odpowiednio: 20,4% oraz 15,7. Na terenie Polski 
Wschodniej znajduje się 9 parków narodowych (Biebrzański, Białowieski, Narwiański i Wigierski 
w podlaskim,  Poleski i Roztoczański w lubelskim, Świętokrzyski w świętokrzyskim, Bieszczadzki i Magurski 
w podkarpackim). W warmińsko-mazurskim obecnie nie ma żadnego parku narodowego (mimo 
wyjątkowych walorów przyrodniczych Wielkich Jezior Mazurskich). Środowisko naturalne jest 
wartościowym zasobem makroregionu jednak wobec braku rozwiniętych produktów turystycznych jedynie 
w ograniczonym stopniu przekłada się na rozwój sektora turystycznego6. 

Potencjał demograficzny  

W 2012 r. ludność makroregionu wynosiła ponad 8,2 mln osób – co piąty (21,3%) mieszkaniec kraju 
mieszkał w Polsce Wschodniej. Gęstość zaludnienia w Polsce Wschodniej jest zdecydowanie mniejsza niż 

                                                 
1
 Diagnoza... stanowi część dodatkową POPW, która nie jest przedmiotem negocjacji z KE. Niniejsza część diagnostyczna 

przygotowana została na podstawie A. Płoszaj Diagnoza sytuacji społeczno–gospodarczej wraz z analizą SWOT dla Programu 

Operacyjnego Polska Wschodnia. Ekspertyza na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Warszawa 2013 r. 
2
 Kukliński A. (2010). Problem Polski Wschodniej. Doświadczenia i perspektywy [w:] Błaszczuk D.J., Stefański M. (red.) Strategiczna 

problematyka polski Wschodniej. Lublin: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.  
3 Por. np. Celińska-Janowicz D., Herbst M., Płoszaj A., Smętkowski M. (2010) Zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru 

wsparcia Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 w latach 2004-2008/2009. 
Warszawa: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, s. 67. 

4 Komornicki T., Miszczuk A. (2011). Transgraniczne powiązania województw Polski wschodniej. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, s. 83. 

5
 Krok K., Smętkowski M. (red.) (2006) Cross-Border Co-operation of Poland after EU Enlargement. Focus on Eastern Border. 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 
6
 Kozak M. (2011) Turystyka jako czynnik rozwoju regionów Polski Wschodniej. Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego na potrzeby aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. 
Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, s. 90. 



2 
 

średnia krajowa. W makroregionie na jeden kilometr kwadratowy przypadają 83 osoby, podczas gdy 
średnia dla Polski wynosi 123,2 osoby na km2. Należy jednak zwrócić uwagę, że Polska Wschodnia nie jest 
jednolita pod tym względem. Część województw odznacza się bardzo małą gęstością zaludnienia (podlaskie: 
59,4 osób na km2, warmińsko-mazurskie: 60,1, lubelskie: 86,3), w pozostałych zaś wartość tego wskaźnika 
zbliża się do średniej krajowej (świętokrzyskie: 108,9) lub jest jej prawie równa (podkarpackie: 119,3). 
Według oficjalnych danych w latach 2002-2012 całkowita liczba ludności makroregionu nie zmieniła się 
w znaczący sposób (minimalny spadek o 0,2%). Jednak sytuacja kształtowała się odmiennie 
w poszczególnych województwach. W świętokrzyskim, lubelskim i podlaskim nastąpił dość wyraźny spadek 
liczby ludności (odpowiednio o 1,7%, 1,4%, 0,7%). Natomiast w podkarpackim i warmińsko-mazurskim 
liczba mieszkańców wzrosła (odpowiednio o 1,2% i 1,6%). Regiony są także zróżnicowane wewnętrznie (por. 
Rysunek 1). Warto zwrócić uwagę na dwa zjawiska widoczne na mapie zmian zaludnienia. Po pierwsze 
widoczne jest zjawisko suburbanizacji występujące w obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich. Liczba 
ludności w powiatach otaczających Białystok, Lublin, Kielce i Olsztyn istotnie zwiększyła się w latach 2002-
2011. W przypadku Olsztyna i Białegostoku wystąpił także przyrost liczby mieszkańców w ośrodku 
centralnym. Inaczej było w Lublinie i Kielcach – w tych miastach nastąpił spadek liczby mieszkańców. 
Osobnym przypadkiem jest Rzeszów, gdzie nastąpił duży przyrost liczby ludności w mieście centralnym, 
a w jego otoczeniu istotny spadek. Wynikało to jednak w znacznej mierze ze zmian granic Rzeszowa, do 
którego w latach 2006-2010 zostało przyłączonych kilka znajdujących się w pobliżu miejscowości (zatem 
wzrosty i spadki liczby ludności w mieście i jego otoczenie w tym przypadku są do pewnego stopnia 
pochodną przesuwania granic administracyjnych). 

Po drugie, należy zwrócić uwagę na zjawisko depopulacji występujące na znacznym obszarze województw 
lubelskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego, a także na północy warmińsko-mazurskiego przy granicy 
z obwodem kaliningradzkim (por. Rysunek 1). Powodem wyludniania się niektórych obszarów są zarówno 
migracje, jak i bardzo niski przyrost naturalny. Ubytek liczby ludności jest często połączony z niekorzystnymi 
zmianami struktury wiekowej, tj. starzeniem się populacji. Koncentracja negatywnych zjawisk 
demograficznych występuje w szczególności w podlaskim, południowo-wschodniej części lubelskiego 
i niektórych powiatach świętokrzyskiego7. 

                                                 
7 Por. szerzej: Miszczuk A., Smętkowski M., Płoszaj A., Celińska-Janowicz D. (2010) Aktualne problemy demograficzne regionu Polski 

wschodniej. Raporty i Analizy EUROREG 5/2010, s. 65. 
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Rysunek 1. Zmiany zaludnienia powiatów Polski wschodniej w latach 2002-2012 [%] 

 

 

Źródło: opracowanie  na podstawie danych GUS, zob. A. Płoszaj, Diagnoza sytuacji społeczno–gospodarczej wraz z analizą SWOT dla 

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Ekspertyza na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Warszawa 2013 r, s. 7.  

W skali makroregionu struktura wieku ludności nie odbiega znacząco od średniej krajowej. Istotne różnice 
pojawiają się na poziomie województw. Podkarpackie i warmińsko-mazurskie mają wyraźnie wyższy niż 
średnia krajowa udział ludności w wieku przedprodukcyjnym. W lubelskim i podlaskim udział tej grupy 
wiekowej jest zbliżony do średniej dla Polski. Natomiast w świętokrzyskim udział osób w wieku 
przedprodukcyjnym jest wyraźnie niższy niż przeciętnie w kraju. Ludność w wieku produkcyjnym we 
wszystkich województwach makroregionu, poza warmińsko-mazurskim, stanowi mniejszy niż średnia 
krajowa odsetek ogółu mieszkańców. Pod względem udziału osób w wieku poprodukcyjnym 
najkorzystniejsza sytuacja występuje w warmińsko-mazurskim i podkarpackim, gorsza w podlaskim 
i lubelskim, a najgorsza w świętokrzyskim (por. Tabela 1). Warto zaznaczyć, że w grupie ludności w wieku 
poprodukcyjnym dominują kobiety (z powodu dłuższego życia). W 2012 r. stanowiły one 69,1% osób w 
wieku poprodukcyjnym w Polsce Wschodniej, co jest wartością zbliżoną do średniej krajowej wynoszącej 
69,5%.  
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Tabela 1. Struktura demograficzna – ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym* 
w 2012 r. [%] 

 Ludność według grup wieku [%] 

przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny 

Polska 18,3 63,9 17,8 

Polska Wschodnia 18,7 63,7 17,6 

Lubelskie 18,6 63,0 18,4 

Podkarpackie 19,5 63,8 16,7 

Podlaskie 18,2 63,7 18,1 

Świętokrzyskie 17,6 63,2 19,2 

warmińsko-mazurskie 19,3 65,0 15,7 

* wiek przedprodukcyjny – 17 lat i mniej; wiek poprodukcyjny: mężczyźni – 65 lat i więcej, kobiety – 60 lat i więcej. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Z punktu widzenia potencjału rozwojowego makroregionu niekorzystnym uwarunkowaniem jest stały 
odpływ jego mieszkańców do innych regionów w kraju, a także za granicę. Od wielu lat saldo migracji 
krajowych makroregionu jest stale ujemne. W okresie 2002-2012 w wyniku migracji do innych części kraju 
w regionie ubyło 145,9 tys. osób, co stanowi około 1,8% jego ludności (średnio w wieloleciu). Największy 
odpływ migracyjny dotyczył lubelskiego (-2,4%), świętokrzyskiego (-2%), i warmińsko-mazurskiego (-1,9%), 
nieco mniejszy odnotowano natomiast w podlaskim (-1,6%) oraz podkarpackim (-1,1%). Saldo migracji 
zagranicznych także było ujemne i wyniosło w latach 2002-2012 -18,1 tys. osób. Oficjalne dane GUS 
dotyczące migracji zagranicznych (wymeldowań za granicę) nie oddają jednak w pełni skali zjawiska, 
ponieważ nie wszystkie wyjazdy są rejestrowane nawet jako migracje czasowe, choć często dotyczą 
długiego okresu8. Zjawisko migracji jest zróżnicowane ze względu na płeć. W przypadku migracji krajowych 
kobiety odpowiadają za 57,5-59,1% (w zależności od województwa) odpływu migracyjnego z Polski 
Wschodniej w wieloleciu 2002-2012, natomiast w przypadku migracji zagranicznych w skali makroregionu 
udział płci był mniej więcej równy (należy pamiętać, że taki wynik może być pochodną niedoskonałości 
pomiaru migracji zagranicznych). Odpływ migracyjny z Polski Wschodniej jest wynikiem przed wszystkim 
mniej atrakcyjnego rynku pracy w makroregionie oraz lepszych perspektyw kariery zawodowej w najlepiej 
rozwiniętych polskich metropoliach oraz za granicą. Jednocześnie odpływ migracyjny ogranicza potencjał 
rozwoju regionu, choćby dlatego, że migracje dotyczą w znacznej mierze ludzi młodych, a także lepiej 
wykształconych9. 
 

                                                 
8 

Por. np. Zdrojewski E.Z., Guzińska M. (2012) Regionalne zróżnicowanie sald migracji w Polsce (1999–2009) [w:] Kaczmarczyk P., 
Lesińska M. (red.) Krajobrazy migracyjne Polski. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 
163-186. 

9
 Por. np. Miszczuk A., Smętkowski M., Płoszaj A., Celińska-Janowicz D. (2010) Aktualne problemy demograficzne regionu Polski 

wschodniej. Raporty i Analizy EUROREG 5/2010, ss. 65; Herbst M. (2009) Tworzenie i absorpcja kapitału ludzkiego w polskich 
miastach akademickich. Studia Regionalne i Lokalne, nr 4 (38), ss. 21-38. 
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Potencjał gospodarczy makroregionu  

Polska Wschodnia charakteryzuje 
się niskim poziomem rozwoju 
gospodarczego w skali krajowej, 
a jej regiony należą do grupy 
najsłabiej rozwiniętych 
gospodarczo regionów Unii 
Europejskiej. W 2010 r. wartość 
produktu krajowego brutto (PKB) 
przypadająca na jednego 
mieszkańca w województwach 
Polski Wschodniej stanowiła 42-
47% średniej dla 27 krajów Unii 
Europejskiej (UE27)10. Najsłabszy 
wynik zanotowały lubelskie 
i podkarpackie, w których PKB 
per capita stanowiło około 42% 
średniej UE-27, co lokowało je na 
13.-14. miejscu w rankingu 
regionów NUTS2 Unii 
Europejskiej o najniższym PKB na 
mieszkańca. Słabsze wyniki 
osiągnęły jedynie niektóre 
regiony Bułgarii, Rumunii 
i Węgier. Jedynie nieco lepszy 
wynik niż lubelskie i podkarpackie 
odnotowały: podlaskie (PKB per 
capita na poziomie 45,3% 
średniej UE-27; 17. miejsce), 
warmińsko-mazurskie (45,6% 
średniej UE-27, 19. miejsce) 
i świętokrzyskie (47,3% średniej 
UE27, 20. miejsce). 

 

Makroregion Polski Wschodniej odpowiadał za nieco ponad 15% krajowego PKB w 2010 r. Wkład 
makroregionu w tworzenie produktu krajowego był zatem mniejszy niż wynikałoby z jego potencjału 
ludnościowego (przypomnijmy, że mieszkańcy makroregionu stanowią 21,4% ludności kraju). Co więcej, 
udział Polski Wschodniej w krajowym PKB w ostatniej dekadzie stopniowo zmniejszał się. Po początkowym 
nieznacznym wzroście w latach 2000-2003, z 15% w 2000 r. do 16% w 2003 r., następował systematyczny 
spadek aż do 15,1% w 2010 r. Stopniowe zwiększanie dystansu, jaki dzieli makroregion i jego województwa 
od średniej krajowej pokazuje także odniesienie regionalnego PKB per capita do średniej krajowej. W latach 
2000-2010 PKB per capita makroregionu w relacji do średniej krajowej osiągnęło najwyższy poziom w 2003 
r. - 74,3% średniej, następnie wartość tego wskaźnika zmniejszyła się do 70,6% w 2010 r. Wyraźny spadek 
występował we wszystkich województwach regionu, z wyjątkiem województwa świętokrzyskiego (por. 
Rysunek 2). 

                                                 
10

 Dane z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej; źródło danych: EUROSTAT. 
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Rysunek 2. PKB per capita w relacji do średniej krajowej w latach 2000-2010 [Polska=100] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Zmniejszanie udziału Polski Wschodniej w krajowym PKB oraz zwiększenie dystansu PKB per capita 
względem średniej krajowej nie oznacza, że makroregion nie rozwijał się. W ostatnich latach 
w makroregionie Polski Wschodniej występował stały wzrost PKB11. Jednak jego dynamika była mniejsza niż 
w lepiej rozwiniętych województwach i mniejsza niż średnia krajowa. W latach 2003-2010 realny wzrost 
PKB w Polsce wyniósł 137,3 (2003=100), natomiast w Polsce Wschodniej wartość wzrostu była niższa 
i wyniosła 128,6. Makroregion nie był jednolity pod względem dynamiki PKB w tym okresie. Najniższą 
dynamikę zanotowały podlaskie i warmińsko-mazurskie, natomiast lubelskie i świętokrzyskie miało 
dynamikę zbieżną ze średnią makroregionu. Na tym tle pozytywnie wyróżnia się podkarpackie z dynamiką 
nieco lepszą niż średnia krajowa (por. Rysunek 3). Relatywnie słaba dynamika wzrostu powoduje, że 
makroregion nie zmniejsza dystansu, jaki dzieli go od lepiej rozwiniętych regionów Polski, tzn. nie 
występuje efekt konwergencji12. 

                                                 
11 Jednie w kryzysowym 2009 r. odnotowano nieznacznie ujemną dynamikę PKB w przypadku woj. lubelskiego i świętokrzyskiego 

(odpowiednio 99,4 i 99,3; 2008=100). 
12 Por. szerzej.: Herbst Mikołaj, Wójcik Piotr (2011) Efekty przestrzenne w konwergencji polskich podregionów [w:] Budowanie 

spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów  problemowych, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego; Herbst Mikołaj, Wójcik Piotr (2012) Wzrost gospodarczy i dywergencja poziomów dochodu w polskich 
podregionach – niektóre determinanty i efekty przestrzenne. Ekonomista 2/2012. 
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Rysunek 3. Dynamika PKB w latach 2003-2010, ceny stałe [2003=100] 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Dla poziomu rozwoju gospodarczego mierzonego PKB per capita istotne znaczenie mają największe miasta 
makroregionu. Wszystkie podregiony obejmujące stolice województw Polski Wschodniej osiągnęły 
wyraźnie wyższy poziom rozwoju (od 29,7 tys. zł per capita w rzeszowskim do 32,5 w lubelskim) niż ich 
otoczenia regionalne, przy czym szczególnie duża różnica występuje w lubelskim oraz podkarpackim. 
Jednakże, ogólnie rzecz biorąc, poziom PKB per capita w centralnych podregionach województw Polski 
Wschodniej jest wyraźnie niższy niż w wielu polskich podregionach. Jednocześnie niektóre podregiony 
makroregionu cechują się najniższymi w skali krajowej poziomami PKB na mieszkańca (por. Rysunek 4). 
Podobnie niekorzystnie wygląda porównanie dynamiki PKB. W makroregionie jedynie podregion rzeszowski 
osiągnął w latach 2000-2010 dynamikę PKB wyższą niż średnia krajowa – rzeszowski: 156,6 wobec średniej 
krajowej 146,4 (2000=100). Pozytywnie wyróżnia się także podregion tarnobrzeski z dynamiką bliską 
średniej krajowej (144,6). Pozostałe podregiony Polski Wschodniej, nawet te obejmujące największe 
miasta, odnotowały zdecydowanie mniejsze wzrosty (por. Rysunek 5). 
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Rysunek 4. PKB per capita w podregionach w 2010 r. 
[zł] 

Źródło: opracowanie  na podstawie danych GUS, zob. A. Płoszaj, 

Diagnoza…, op. cit., s. 25 

Rysunek 5 Dynamika PKB w latach 2000-2010 
[2000=100] 

Źródło: opracowanie  na podstawie danych GUS, zob. A. Płoszaj, 

Diagnoza…, op. cit., s. 25

 

Struktura gospodarki w makroregionie Polski Wschodniej, mierzona wartością dodaną brutto (WDB), jest 
podobna do struktury krajowej, tzn. największe znaczenie ma sektor usługowy (62,3% WDB, 2010 r.), 
natomiast sektor przemysłu, włączając budownictwo, odpowiada za około jedną trzecią WDB (31,4%). 
Polska Wschodnia stereotypowo postrzegana jest jako obszar słabo uprzemysłowiony, gdzie przemysł nie 
odgrywa istotnej roli w rozwoju gospodarczym. Jednak jest to obszar bardzo zróżnicowany zarówno pod 
względem dotychczasowego uprzemysłowienia, jak i warunków i perspektyw rozwoju przemysłu 
w przyszłości. Stosunkowo najbardziej uprzemysłowionymi regionami Polski Wschodniej są województwa 
podkarpackie, warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie, najmniej – podlaskie i lubelskie. Przemysł odgrywa 
największą rolę na rynkach pracy dwóch pierwszych województw, a w dalszej kolejności – świętokrzyskiego. 
Przemysł Polski Wschodniej cechuje równocześnie większa pracochłonność i relatywnie niższa wydajność 
pracy niż przemysł całego kraju, co związane jest z jego strukturą branżową. Charakteryzuje ją duża rola 
przemysłu spożywczego oraz stosunkowo duży udział produkcji wyrobów z drewna, mebli, wyrobów z gumy 
i tworzyw sztucznych, jak również wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych, produkcji maszyn 
i urządzeń oraz środków transportu (przede wszystkim lotniczego. Inwestycje greenfield (nowe fabryki) 
nawiązują przy tym w znacznym stopniu do specjalizacji branżowej każdego z województw, utrwalając 
w ten sposób ich ukształtowaną w przeszłości strukturę, a zarazem różnice między regionami. 
Najkorzystniejsze ogólne warunki dla rozwoju działalności przemysłowej oraz usługowej występują z punktu 
widzenia jakości kapitału ludzkiego oraz obecności usług dla przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu 
w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej13. 

Tym, co wyróżnia Polskę Wschodnią, jest stosunkowo duże znaczenie sektora rolnego, który w 2010 r. 
odpowiadał za 6,3% makroregionalnej WDB. W skali kraju rolnictwo dawało zdecydowanie mniejszy wkład 
do WDB: 3,7%. Ponadto, w przypadku niektórych województw Polski Wschodniej udział rolnictwa znacząco 
przekraczał średnią makroregionalną – najwyższą wartość odnotowały podlaskie (10,4%), warmińsko-
mazurskie (8,2%) oraz lubelskie (7,4%). W świętokrzyskim udział rolnictwa w WDB wynosił 7,1%. 

                                                 
13

 Dej M., Domański B., Działek J., Gwosdz K., Sobala-Gwosdz A. (2011) Znaczenie przemysłu dla „inteligentnego i trwałego” rozwoju 
regionu Polski Wschodniej oraz podejmowanych działań dotyczących jego restrukturyzacji i modernizacji. Warszawa: 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
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Zdecydowanie odmiennie prezentuje się sytuacja podkarpackiego, w którym rolnictwo stanowi 2,3% WDB, 
czyli dużo poniżej średniej krajowej (por. Rysunek 6). 

Rysunek 6. Struktura wartości dodanej brutto w 2010 r. [%]* 

 
* Rolnictwo = sekcja A (PKD); przemysł = sekcje B-F; usługi = sekcje G-T. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Mimo że rolnictwo odpowiada za jedynie 6,3% wartości dodanej brutto w makroregionie Polski 
Wschodniej, to koncentruje ono znaczące zasoby pracy. W 2011 r. 22,7% pracujących w makroregionie 
zatrudnionych było w rolnictwie (włączając w to leśnictwo), podczas gdy w skali kraju było to 12,9% 
zatrudnionych (por. Rysunek 7), a średnio w UE-27 zaledwie 5%. Duży udział rolnictwa w zatrudnieniu 
w makroregionie świadczy o przestarzałej strukturze gospodarki. Ponadto, duże zatrudnienie rolnicze, przy 
stosunkowo małej wartości dodanej brutto w tym sektorze, szczególnie w zestawieniu z dużą skalą 
zatrudnienia, przekłada się na nieefektywne zagospodarowanie zasobów pracy i jej niską wydajność 
(w sektorach przemysłowych i usługowym wartość dodana w przeliczeniu na jednego pracownika jest 
zdecydowanie wyższa niż w sektorze rolniczym – por. niżej). 

Rysunek 7. Struktura zatrudnienia według sektorów gospodarki w 2011 r. [%]* 

 
* Rolnictwo = sekcja A (PKD); przemysł = sekcje B-F; usługi = sekcje G-T. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 



10 
 

Wydajność pracy w Polsce Wschodniej jest wyraźnie mniejsza od przeciętnej krajowej. W 2010 r. w Polsce 
na jednego pracownika przypadało ponad 80 tys. zł wartości dodanej brutto. Natomiast w makroregionie 
Polski Wschodniej było to około 54,4 tys. zł., przy czym najmniejszą produktywnością zasobów pracy 
cechowało się lubelskie (48,3), a najwyższą warmińsko-mazurskie (62,4). Makroregion Polski Wschodniej 
charakteryzuje się niższą niż średnia krajowa wydajnością pracy w każdym z trzech sektorów gospodarki. 
W sektorze usług wydajność pracy w skali krajowej wynosiła 90,6 tys. zł, a w makroregionie było to tylko 
66,6 tys. zł. Podobne różnice występują w przypadku sektora przemysłowego - Polska: 87,1 tys. zł, Polska 
Wschodnia: 64,8 tys. zł, a także sektora rolnego - Polska: 22,8 tys. zł, Polska Wschodnia: 15,1 tys. zł. 
Wydajność pracy w rolnictwie jest jednak bardzo zróżnicowana w makroregionie. Województwa lubelskie 
i świętokrzyskie cechują się wydajnością pracy w sektorze rolnym nico niższą niż średnia dla makroregionu 
(odpowiednio 12,4 tys. zł i 11,6 tys. zł). Wydajność pracy rolniczej w podlaskim jest nieco wyższa niż średnia 
krajowa (26,3). Na tym tle pozytywnie wyróżnia się warmińsko-mazurskie, w którym wydajność pracy 
w rolnictwie osiągnęła w 2010 r. wartość prawie dwukrotnie wyższą niż średnia krajowa (44,3 tys. zł). 
Wyższa niż przeciętnie w kraju wydajność pracy w sektorze rolnym w podlaskim i warmińsko-mazurskim 
wynika m.in. z relatywnie dużej jak na polskie warunki średniej wielkości gospodarstw. W 2012 r. przeciętne 
gospodarstwo w Polsce miało powierzchnię 9,2 ha, w podlaskim było to 13,3 ha, a w warmińsko-mazurskim 
aż 20,6 ha (w 2012 r. większą średnią powierzchnię gospodarstw rolnych odnotowano jedynie 
w zachodniopomorskim, wynosiła 22,4 ha). 

Rysunek 8. Wydajność pracy w 2010 r. [tys. zł]* 

 
* Rolnictwo = sekcja A (PKD); przemysł = sekcje B-F; usługi = sekcje G-T. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Najniższą wydajnością pracy w rolnictwie cechuje się podkarpackie – w 2010 r. wynosiła jedynie 5,6 tys. zł. 
Wyjątkowo niska produktywność rolnictwa na Podkarpaciu jest wynikiem rozdrobnienia gospodarstw 
(w 2011 r. przeciętna wielkość gospodarstwa rolnego w podkarpackim wynosiła 4 ha, podczas gdy średnia 
krajowa wynosiła 8,3 ha), małym udziałem gospodarstw towarowych (sprzedających swoje produkty na 
rynku), co z drugiej strony oznacza duży udział gospodarstw quasi-chłopskich (samozaopatrzeniowych), 
produkujących jedynie na własne potrzeby. Według szacunku z 2007 r. w podkarpackim 2/3 gospodarstw 
rolnych miało charakter samozaopatrzeniowy, przy średniej krajowej na poziomie około 41%14. Duże 
zatrudnienie w małych, nietowarowych gospodarstwach związane jest ze zjawiskiem ukrytego bezrobocia 
(tzw. bezrobocia agrarnego), które w Polsce występuje najsilniej w podkarpackim, ale także 

                                                 
14  

Zegar J. (2007) Kwestia gospodarstw samozaopatrzeniowych w Polsce, Wieś i Rolnictwo, nr 1, ss. 33-57. 
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w świętokrzyskim15. W Polsce Wschodniej obserwujemy ogólnie niską wydajność czynników produkcji, nie 
tylko pracy, ale także kapitału. Sytuacja ta wskazuję na potrzebę dalszych zmian w strukturze gospodarki 
makroregionu, w szczególności rozwoju sektora usług, a także intensywnego inwestowania w kapitał 
ludzki16.Kolejną cechą wyróżniającą niekorzystnie Polskę Wschodnią na tle całego kraju jest bezrobocie. 
W 2012 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w makroregionie Polski Wschodniej wynosiła 16,2% i była 
wyższa o 2,8 punktu procentowego od średniej krajowej (wynoszącej 13,4%). Mimo zmiany poziomu stopy 
bezrobocia w makroregionie w ostatnich latach, tj. zmniejszenia w okresie 2004-2008 z 20,5% do 12,8%, 
i następnie wzrostu do nieco ponad 16% w latach 2009-2012, niekorzystna różnica względem średniej 
krajowej stale się utrzymuje, a nawet się powiększa: z 1,5 pkt proc. w 2004 r. do około 3 pkt. proc. w latach 
2007-2011 (por. Rysunek 9.). Wśród województw makroregionu relatywnie najlepszą sytuację pod 
względem bezrobocia ma lubelskie: stopa bezrobocia w 2012 r. na poziomie 14,1%. Podlaskie osiągnęło 
wynik nieco gorszy, ze stopą bezrobocia wynoszącą 14,6%. Natomiast w podkarpackim i świętokrzyskim 
stopa bezrobocia była na poziomie średniej dla makroregionu. Najgorszą sytuacją na rynku pracy 
charakteryzowało się  województwo warmińsko-mazurskie, w którym stopa bezrobocia rejestrowanego 
w 2012 r. kształtowała się na poziomie 21,2%. Istotnym problemem makroregionalnego rynku pracy jest 
niskie efektywne wykorzystanie podaży pracy związane z przerostem zatrudnienia w sektorze rolniczym. 
Aktywność ekonomiczna tych osób jest bardzo niska we wszystkich pięciu województwach. W szczególności 
problem bierności zawodowej dotyczy województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie odsetek osób w wieku 
produkcyjnym, ale niepracujących należy do najwyższych w kraju17. 

Rysunek 9. Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 2004-2012  

 

 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

                                                 
15 Por. szerzej: Halamska Maria (2010) Zmiany polskiej wsi. Dynamika dwudziestolecia 1989-2009 i jej regionalne odmiany [w:] 

Tucholska Anna (red.): Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
16 

Herbst M., Wójcik P. (2011) Procesy zróżnicowań terytorialnych w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski w latach 2000–2009, 
ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej oraz korelacji przestrzennych. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego. 

17
 Broniatowska P., Gajewski P., Rogut A. (2011) Rynek pracy w makroregionie wschodnim. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego. 



12 
 

Przedsiębiorczość 

Pod względem rozwoju przedsiębiorczości Polska Wschodnia wyraźnie odstaje od polskiego standardu. 
W 2011 r. na 1000 mieszkańców makroregionu przypadało jedynie 36,3 aktywnych przedsiębiorstw18. 
W tym samym czasie średnia krajowa była znacząco wyższa i wynosiła 46,3. Najsłabszy wynik zanotowały 
podkarpackie, i lubelskie – w tych województwach wskaźnik przedsiębiorczości jest najniższy w kraju. 
Jedynie nieco lepszą sytuację odnotowano w podlaskim i warmińsko-mazurskim oraz świętokrzyskim (por. 
Rysunek 10). 

Rysunek 10. Liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność niefinansową na 1000 mieszkańców w 
2011 r.  

        

 

Źródło: opracowanie  na podstawie danych GUS, zob. A. Płoszaj, Diagnoza…, op. cit., s. 31  

Kondycja przedsiębiorstw w makroregionie jest słabsza w porównaniu z ogólnokrajowymi tendencjami. 
Świadczą o tym wyraźnie niższe niż średnia krajowa przychody. W 2011 r. średnia wielkość przychodów 
przedsiębiorstw z Polski Wschodniej wynosiła 1,4 mln. zł, natomiast średnia krajowa była wyraźnie wyższa 
i liczyła 2,1 mln. zł (por. Rysunek 11). Relatywnie niskie przychody idą w parze z wyraźnie mniejszymi niż 
średnia krajowa nakładami inwestycyjnymi. W makroregionie w 2011 r. przeciętne przedsiębiorstwo 
zainwestowało około 69 tys. zł, podczas gdy średnia krajowa wynosiła 90 tys. zł (por. Rysunek 12). 

 

                                                 
18 

Zgodnie z przyjętymi standardami GUS uwzględniono „podmioty niefinansowe prowadzące działalność gospodarczą”. 
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Rysunek 11. Średnie przychody przedsiębiorstw w 
2011 r. [mln. zł] 

 

Źródło: opracowanie  na podstawie danych GUS 

 

Rysunek 12. Średnie nakłady inwestycyjne w 2011 r. 
[tys. zł] 

 

 

Źródło: opracowanie  na podstawie danych GUS
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Relatywnie zły stan przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej potwierdza także ujęcie syntetyczne 
wykorzystujące złożony wskaźnik przedsiębiorczości opracowany przez PARP19 i oparty na dziewięciu 
zmiennych osobno dla trzech typów przedsiębiorstw: mikro, małych i średnich20. W tym rankingu trzy 
regiony Polski Wschodniej – lubelskie, warmińsko-mazurskie i podkarpackie – zajmują najniższe 
pozycje. Podlaskie zajmuje dwunaste miejsce w kraju wyprzedzając nieznacznie lubuskie. Na tym tle 
zdecydowanie lepiej wypada świętokrzyskie, które ulokowało się na siódmej pozycji w kraju (por. 
Rysunek 13). Poprawa stanu rozwoju przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej wymagać będzie 
przede wszystkim zwiększenia nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw, zwłaszcza małych 
i średnich, w szczególności nakładów o charakterze proinnowacyjnym. W efekcie powinny poprawić 
się ich przychody i rentowność. 

Rysunek 13. Poziom przedsiębiorczości w regionach w 2010 r. – wskaźnik syntetyczny  

       

Źródło: Tarnawa A., Zadura-Lichota P. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010–
2011, zob. A. Płoszaj, Diagnoza…, op. cit., s. 32 

Makroregion Polski Wschodniej charakteryzuje się małą liczbą firm z udziałem kapitału 
zagranicznego. W 2011 r. było to 1400 podmiotów, co stanowiło jedynie 5,6% takich jednostek 
w kraju. Co więcej sytuacja makroregionu pod tym względem stopniowo się pogarsza. W latach 2003-
2011 udział firm z kapitałem zagranicznym działających w makroregionie w ogólnej liczbie takich 
podmiotów w kraju zmniejszył się o 1,5 punktu procentowego: z 7,1% do 5,6%. Było to 
spowodowane mniejszą niż średnia krajowa dynamiką przyrostu liczby jednostek podmiotów 
z kapitałem zagranicznym. W latach 2003-2011 liczba takich podmiotów w makroregionie Polski 
Wschodniej wzrosła o 29%, podczas gdy wzrost w skali krajowej był dwukrotnie wyższy (około 62%). 
W efekcie w 2011 r. w Polsce Wschodniej na 100 tys. mieszkańców przypadało 17 podmiotów 

                                                 
19

 Tarnawa A., Zadura-Lichota P. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010–2011. 
Warszawa: PARP, s. 210. 

20
 Zmienne wykorzystane do konstrukcji tego wskaźnika to: (1) liczba przedsiębiorstw aktywnych na 1000 mieszkańców (dla 
przedsiębiorstw mikro, małych i średnich); (2) liczba pracujących na aktywny podmiot w firmach mikro, małych i średnich; 
(3) pracujący w przedsiębiorstwach aktywnych (mikro, małych i średnich) na 1000 mieszkańców; (4) przychody na 
aktywne przedsiębiorstwo mikro, małe i średnie; (5) przychody na pracującego w aktywnej firmie mikro, małej, średniej; 
(6) udział kosztów w przychodach w aktywnych przedsiębiorstwach mikro, małych i średnich; (7) przeciętne 
wynagrodzenie w przedsiębiorstwach aktywnych, małych i średnich; (8) nakłady inwestycyjne na mikro-, małe i średnie 
przedsiębiorstwo aktywne; (9) nakłady inwestycyjne na pracującego w aktywnym przedsiębiorstwie mikro, małym i 
średnim. 
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z kapitałem zagranicznym – prawie cztery razy mniej niż wynosi średnia krajowa (64,7). W skali 
makroregionu najsłabszy wynik zanotowały podlaskie (13,2) oraz świętokrzyskie (14,1), a najlepszy 
warmińsko mazurskie (22). Słaba pozycja makroregionu pod względem inwestycji zagranicznych jest 
wynikiem małej – w porównaniu z innymi regionami kraju – atrakcyjności inwestycyjnej. 
W rankingach atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów prowadzonych przez Instytut Badań nad 
Gospodarką Rynkową województwa Polski Wschodniej zajmują rokrocznie najniższe pozycje21. 
 

Rysunek 14. Podmioty gospodarcze z udziałem kapitału zagranicznego na 100 tys. mieszkańców w 2011 r. 

         

 

 

Źródło: opracowanie  na podstawie danych GUS, zob. A. Płoszaj, Diagnoza…, op. cit., s. 28 

Zagraniczna wymiana handlowa jest w Polsce Wschodniej zdecydowanie mniejsza niż w innych 
regionach kraju. W 2009 r. wartość eksportu z makroregionu wynosiła prawie 10,5 mld. USD co 
stanowiło jedynie 9% eksportu krajowego. Skala importu była jeszcze mniejsza: wyniósł on 7,3 mld 
USD, co odpowiadało 5,6% importu krajowego22. Większa wartość eksportu oznacza pozytywne saldo 

                                                 
21 

Nowicki M., Hildebrandt A., Susmarski P., Tarkowski M., Woźniak W., Wandałowski M. (2012). Atrakcyjność inwestycyjna 
województw i podregionów Polski 2012. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, s. 72. 

22 Informacje o handlu zagranicznym pochodzą z ekspertyzy: Komornicki T., Szejgiec B. (2010) Handel zagraniczny. 
Znaczenie dla gospodarki Polski Wschodniej. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, s. 54. 
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obrotów zagranicznych, co można uznać za pozytywną cechę makroregionu (w skali krajowej saldo 
jest ujemne). Niemniej trzeba pamiętać, że w Polsce import jest bardziej skoncentrowany niż eksport, 
co jest wynikiem lokowania się przedsiębiorstw importowych w największych ośrodkach i centrach 
logistycznych (z Warszawą i jej obszarem metropolitalnym na czele), z których następnie towary są 
dystrybuowane do innych ośrodków. W przeliczeniu na mieszkańca wartość eksportu z Polsce 
Wschodniej w 2009 r. wynosiła prawie 1,3 tys. USD, jednak było to 2,4 razy mniej niż średnia krajowa, 
która wyniosła ponad 3 tys. USD. Najniższą wartość eksportu per capita miały lubelskie (0,9 tys. USD) 
i podlaskie (1 tys. USD), jedynie nieco lepszą świętokrzyskie (1,2 tys. USD). Z kolei średnią 
makroregionalną przekroczyły warmińsko-mazurskie (1,5 tys. USD) i podkarpackie (1,7 tys. USD). 
Relatywnie małe znaczenie wymiany handlowej z zagranicą, także w relacji do PKB, jest jednym 
z przejawów słabego osadzenia makroregionu w europejskich i globalnych sieciach gospodarczych. 
Nie zmienia to faktu, że w makroregionie funkcjonują firmy i branże z dużymi osiągnięciami 
eksportowymi. Przykładowo makroregion ma duży udział w krajowym eksporcie w dziale „pozostały 
sprzęt transportowy” – do tego działu należy np. sprzęt lotniczy – widoczne jest w tym znaczenie 
podkarpackiej Doliny Lotniczej23. Zwiększenie skali eksportu jest jednym z ważniejszych wyzwań dla 
makroregionalnej gospodarki.  

Rysunek 115. Wartość eksportu na 1 mieszkańca w 2009 [USD]  

        

Źródło: opracowanie  na podstawie Komornicki T., Szejgiec B. (2010) Handel zagraniczny. Znaczenie dla gospodarki Polski 
Wschodniej, zob. A. Płoszaj, Diagnoza…, op. cit., s. 29. 

Istotnym elementem stymulującym rozwój przedsiębiorczości są działania nakierowane na rozwój 
powiązań kooperacyjnych. W 2012 r. w Polsce Wschodniej funkcjonowały 72 klastry i inicjatywy 
klastrowe24, z czego w podlaskim 16, w świętokrzyskim 15, w lubelskim i podkarpackim po 14, a 13 w 
warmińsko-mazurskim. Klastry i inicjatywy klastrowe z makroregionu stanowiły ponad 35% tego typu 
przedsięwzięć w skali kraju. Aktywność w tworzeniu i prowadzeniu klastrów jest w makroregionie 
zdecydowanie większa niż wynikałoby to z jego potencjału gospodarczego (w makroregionie 
powstaje 15% polskiego PKB) i ludnościowego (mieszkańcy makroregionu stanowią nieco ponad 21% 
ludności kraju). To ponadprzeciętne zaangażowanie w inicjatywy klastrowe jest w pewnej mierze 
wynikiem współfinansowania tego typu projektów ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej 2007-2013, w ramach którego wsparto rozwój 15 inicjatyw klastrowych (łączna wartość 

                                                 
23 Por. szerzej: Komornicki T., Szejgiec B. (2010) Handel zagraniczny. Znaczenie dla gospodarki Polski Wschodniej. 

Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, s. 54. 
24  

Dane według mapy klastrów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: www.pi.gov.pl/PARP/data/klastry 
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projektów przekroczyła 60 mln zł). Pod względem ilościowym rozwój klastrów w makroregionie Polski 
Wschodniej można uznać za dobry. Choć pojawiają się także głosy, że duża liczba inicjatyw 
klastrowych może rodzić zagrożenie nadmiernego skupiania się na wzajemnej konkurencji ich 
uczestników o ograniczone środki przeznaczane na rozwój klastrów25. 

Najaktywniejsze obecnie klastry makroregionu reprezentują bardzo zróżnicowane branże. Od 
stosunkowo prostych sektorów (przemysł drzewny, meblarski, odzieżowy) aż po zaawansowane 
usługi (usługi dla biznesu) oraz przemysły wysoce wiedzochłonne (branża lotnicza, ICT). Najwięcej 
klastrów działa w obszarze szeroko pojętej turystyki, w tym turystyki biznesowej (Grono Targowe 
Kielce). Stosunkowo licznie reprezentowana jest także branża budowlana. W kilku innych 
przypadkach klastry działające w podobnych branżach funkcjonują w co najmniej dwóch 
województwach makroregionu. Ponadto klastry często wykraczają poza granice wojewódzkie (takim 
przykładem jest m.in. Dolina Lotnicza). Można na tej podstawie wnioskować, że w makroregionie 
istnieje potencjał do tworzenia i umacniania powiązań kooperacyjnych przekraczających granice 
regionalne, zarówno w ramach makroregionu, jak i powiązań wykraczających poza makroregion. 
Współpraca z podmiotami spoza regionu może być szczególnie istotna w przypadku działalności 
badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, ponieważ najsilniejsze pod tym w tym zakresie jednostki 
znajdują się poza makroregionem i są skupione w największych krajowych metropoliach (Warszawa, 
Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Trójmiasto). 

Zdecydowanie ważniejsze są jednak jakościowe aspekty działania klastrów, a w szczególności efekty 
takich inicjatyw. To ujęcie jest zarazem zdecydowanie trudniejsze do analizy. Niemniej dostępne 
opracowania wskazują na liczne problemy i wyzwania stojące przed klastrami zarówno 
w makroregionie, jak i w całej Polsce. Przede wszystkim wskazuje się, że o ile polskie klastry dobrze 
wypadają pod względem wspólnej identyfikacji i promocji, udziału w targach, konferencjach (itd.) 
oraz dostępu do infrastruktury (biurowa, konferencyjna, także laboratoria), o tyle największą 
słabością jest małe zaangażowanie w prace B+R i współpracę z instytucjami badawczymi oraz 
stosunkowo niska innowacyjność firm działających w klastrach26. Klastry Polski Wschodniej nie 
odbiegają znacząco od tych ogólnokrajowych tendencji. Dodatkowo można wskazać, że 
w makroregionie duża część klastrów działa w dziedzinach o stosunkowo niskim zaawansowaniu 
technologicznym (przemysł spożywczy, drzewny, meblarski, turystyka, itd.), natomiast klastry 
w branżach wysokotechnologicznych są mniej liczne27. Niewątpliwie na szczególną uwagę zasługują 
inicjatywy klastrowe w branży lotniczej. Najbardziej znany klaster lotniczy to Dolina Lotnicza 
z siedzibą w Rzeszowie. W makroregionie działają jeszcze dwie inne inicjatywy w tej branży: w Mielcu 
(Sieć Porozumienia Lotniczego AVIA-SPLot) oraz w podlubelskim Świdniku (Lubelski Klaster Lotniczy). 
Inne wyróżniające się inicjatywy klastrowe w makroregionie to m.in.: Innowacyjny Klaster 
Przemysłowy Stowarzyszenie Producentów Komponentów Odlewniczych KOM-CAST, Podlaski Klaster 
Obróbki Metali, Lubelski Klaster Ekoenergetyczny, Warmińsko-Mazurski Klaster Razem Cieplej, 
Podlaski Klaster Bielizny28. Najlepiej rozwinięte klastry stanowią niewątpliwie ważny, endogeniczny 
potencjał rozwojowy makroregionu29 istotny także z punktu widzenia polityki rozwoju bazującej na 
inteligentnych specjalizacjach. 

Pod względem innowacyjności przedsiębiorstw Polska Wschodnia nie odbiega znacząco od średniej 
krajowej. W skali kraju w 2011 r. odsetek przedsiębiorstw (małych, średnich i dużych), które 

                                                 
25 

Citkowski M. (2011) Polityka klastrowa a rozwój klastrów w Polsce Wschodniej [w:] Stefański M. (red.) Strategiczna 
problematyka rozwoju regionu lubelskiego. Lublin: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ss. 159-194. 

26  
Hołub J. (2012) Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012. Raport ogólny. Warszawa: PARP. 

27
 PARP (2012) Klastry w Polsce. Warszawa: PARP. 

28
 Dej M., Domański B., Działek J., Gwosdz K., Sobala-Gwosdz A. (2011) Znaczenie przemysłu dla „inteligentnego i trwałego” 
rozwoju regionu Polski Wschodniej oraz podejmowanych działań dotyczących jego restrukturyzacji i modernizacji. 
Kraków: Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

29
 Gorzelak G. (2007) Strategiczne kierunki rozwoju Polski Wschodniej. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
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wprowadziły innowacje wynosił w przypadku przedsiębiorstw przemysłowych 16,1%, a dla 
przedsiębiorstw z sektora usług 11,6%. W makroregionie Polski Wschodniej mniejszy odsetek 
przedsiębiorstw usługowych wprowadził w 2011 r. innowacje – od 7,7% w świętokrzyskim, do 11,4% 
w podkarpackim (ten ostatni region prawie osiągnął średnią krajową). Nieco inaczej kształtowała się 
sytuacja przedsiębiorstw przemysłowych. Podlaskie (17,1%), świętokrzyskie (15,6%) i warmińsko-
mazurskie (15,5%) odnotowały wartości zbliżone do średniej krajowej. Natomiast lubelskie 
i podkarpackie osiągnęły wynik wyraźnie lepszy od średniej: odpowiednio 19,3% oraz 21%. O ile 
w przypadku lubelskiego jest to nowe zjawisko – w poprzednich latach notowało wyniki zbieżne ze 
średnią krajową – o tyle podkarpackie od kilku lat cechuje się większym niż przeciętnie w kraju 
odsetkiem przedsiębiorstw innowacyjnych (Rysunek 28). Innowacyjność przedsiębiorstw w znacznej 
mierze jest związana z ich wielkością. Podczas gdy w przypadku dużych przedsiębiorstw 
przemysłowych (zatrudniających 250 i więcej osób) ponad połowa (57,8%) wprowadziła innowacje 
w 2011, to w przypadku średnich (50-249 pracowników) było to już tylko 30,1%, a w przypadku 
małych (10-49 pracowników) jedynie 8,9%. Regiony Polski Wschodniej nie odbiegają znacząco od 
tych ogólnokrajowych tendencji. 

Rysunek 28. Przedsiębiorstwa innowacyjne (małe, średnie i duże) w latach 2008-2011 [%] 

         

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Analizując te relatywnie pozytywne dla makroregionu dane należy pamiętać, że oficjalne statystyki 
stwierdzają jedynie fakt wprowadzenia innowacji, ale nie mówią nic o ich zaawansowaniu 
technologicznym oraz – co ważniejsze – ich skali, tj. innowacje w skali przedsiębiorstwa czy 
innowacyjność w skali międzynarodowej traktowane są tak samo. Skala wprowadzanych innowacji 
stanowi o ich rynkowej atrakcyjności i konkurencyjności. Jak pokazują pogłębione analizy 
innowacyjności polskich przedsiębiorstw innowacje w skali krajowej i ponadkrajowej są 
wprowadzane bardzo rzadko. Przykładowo wśród przedsiębiorstw realizujących  projekty w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury (2007-2013) dominowały innowacje na 
poziomie przedsiębiorstwa (procesowe 44%, produktowe 40%) lub w skali lokalnej (odpowiednio 
26% i 30%). Rzadziej była to skala regionalna (odpowiednio: 16% i 18%), bardzo rzadko krajowa 
(odpowiednio: 7% i 7%) oraz światowa (odpowiednio: 7% i 5%)30. Relatywnie mała skala 
wprowadzanych innowacji w pewnej mierze wynika z wysokości nakładów przedsiębiorstw na 
działalność innowacyjną. W 2011 r. na jen podmiot gospodarczy przypadało średnio prawie 18 tys. zł 
nakładów na działalność innowacyjną. Natomiast w przypadku podmiotów z makroregionu Polski 

                                                 
30 Kupiec T., Miller A., Płoszaj A., Wojtowicz D., (2012) Ewaluacja RPO WiM w kontekście konkurencyjności firm, produktów 

i usług.  
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Wschodniej było to jedynie 5,5 tys. zł. Przy czym sytuacja w regionie była bardzo zróżnicowana – 
z jednej strony lubelskie i podlaskie zanotowały bardzo niskie poziomy tego wskaźnika (odpowiednio: 
2 i 4,4 tys. zł), w warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim sytuacja była jedynie nieco lepsza 
(odpowiednio: 6,3 i 9,3 tys. zł), a z drugiej strony w podkarpackim wartość wskaźnika była zbliżona do 
średniej krajowej. Podobne zróżnicowanie widoczne jest w przypadku udziału przychodów netto ze 
sprzedaży produktów innowacyjnych w ogólnych przychodach ze sprzedaży. W 2011 r. wartość tego 
wskaźnika na poziomie krajowym wynosiła 8,9%.  W większości regionów Polski Wschodniej sytuacja 
pod tym względem była zdecydowanie niekorzystna. W lubelskim, podlaskim i świętokrzyskim udział 
przychodów ze sprzedaży produktów innowacyjnych wynosił od 3,6% (lubelskie) do 4,7% 
(świętokrzyskie), a w warmińsko-mazurskim 6,7%. Na tym tle wyraźnie wyróżniało się podkarpackie, 
gdzie zanotowano wartość tego wskaźnika na pozie 10,5%, czyli powyżej średniej krajowej. 

Niezadowalająca aktywność innowacyjna przedsiębiorstw w pewnej mierze związana jest z tym, że 
firmy w bardzo ograniczonym zakresie współpracują w zakresie działalności innowacyjnej z innymi 
podmiotami (zarówno przedsiębiorstwami, jak i instytucjami niekomercyjnymi). W Polsce 
Wschodniej ta niekorzystna tendencja jest wyraźniejsza niż przeciętnie w kraju. W 2012 r. 
współpracę w zakresie działalności innowacyjnej deklarowało 5,5% przedsiębiorstw przemysłowych 
w Polsce. W czterech województwach makroregionu wskaźnik ten był niższy (świętokrzyskie: 4%, 
podlaskie 4,8%, lubelskie i warmińsko-mazurskie: 4,9%). Na tym tle bardzo pozytywnie wyróżnia się 
podkarpackie, które pod względem odsetka przedsiębiorstw przemysłowych współpracujących 
w zakresie działalności innowacyjnej (7,6%) zajmuje najlepszą pozycje nie tylko w Polsce Wschodniej, 
ale też w całym kraju. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku przedsiębiorstw z sektora usług. 
W skali ogólnopolskiej w 2011 r. współpracę w zakresie działalności innowacyjnej deklarowało 3,5% 
z nich. W Polsce wschodniej w przypadku dwóch województw wskaźnik ten jest wyraźnie niższy 
(podlaskie: 2,3%, świętokrzyskie: 2,4%), natomiast warmińsko-mazurski oraz lubelskie i podkarpackie 
osiągają wynik zbliżony do średniej krajowej (na poziomie 3,4-3,6%). 

Dostępność przestrzenna i infrastruktura transportowa  

Przestrzenna dostępność Polski Wschodniej jest relatywnie słaba. Świadczą o tym niskie wartości 
wskaźników dostępności potencjałowej, zarówno w wariancie multimodalnym, jak i w wariancie 
tylko drogowym31. W 2010 r. wartości Wskaźnika Międzygałęziowej Dostępności Transportowej 
(WMDT) w województwach makroregionu wschodniego należały do najniższych w kraju. Podobnie 
niekorzystny obraz rysuje się na podstawie wskaźnika uwzględniającego jedynie dostępność drogową 
(zob. Rysunek 29).  

                                                 
31 Szczegółowe informacje na temat metodologii tych wskaźników można znaleźć np. w.:  Komornicki T., Śleszyński P., Rosik 

P., Pomianowski W. (2010) Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, 
Biuletyn KPZK, nr 241. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, s. 167. 
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Rysunek 29. Dostępność  drogowa potencjałowa Polski. Stan w roku 2012 

 

Źródło: Rosik P., Komornicki T., Stępniak M., Pomianowski W., (2012) Ocena wpływu projektów drogowych realizowanych w 
ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na zwiększenie dostępności transportowej województw. Warszawa: 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, s. 103. 

WMDT w stosunku do średniej krajowej (Polska=100) wynosił w podlaskim 73,3, w warmińsko-
mazurskim 77,1, w lubelskim 81,7, w podkarpackim 82,3. Te regiony zajęły 12-15 miejsca w kraju. 
Gorszy wynik zanotowało jedynie zachodniopomorskie. Na tle Polski Wschodniej wyróżnia się 
natomiast świętokrzyskie z wartością WMDT wyraźnie przekraczającą średnią krajową (108,7). Lepsza 
pozycja świętokrzyskiego wynika zarówno jego położenia (bardziej centralne niż inne regiony Polski 
Wschodniej, bliższa odległość do ośrodków o największym w kraju potencjale demograficznym 
i gospodarczym), jak i z relatywnie dużego zaawansowania budowy drogi ekspresowej S7 łączącej 
Kielce z Krakowem i Warszawą32. Relatywnie słaba dostępność transportowa Polski Wschodniej jest 
z jednej strony powiązana z peryferyjnym położeniem (względem krajowych i europejskich centrów 
rozwoju), a z drugiej jest wynikiem słabego rozwoju infrastruktury transportowej łączącej 
makroregion (a zwłaszcza jego główne ośrodki miejskie) z najważniejszymi ośrodkami krajowymi 
(Warszawa, Kraków, Trójmiasto). 

Gęstość sieci drogowej w Polsce Wschodniej jest mniejsza niż przeciętnie w kraju. W całej Polsce 
w 2011 r. na 100 km2 przypadało 89,7 km na 100 km2 dróg o twardej nawierzchni. Natomiast 
w makroregionie Polski Wschodniej  było to jedynie 75,8 km na 100 km2. Sytuacja w makroregionie 
jest jednak bardzo zróżnicowana. W lubelskim i podkarpackim gęstość sieci drogowej jedynie 
nieznacznie ustępowała średniej krajowej. W świętokrzyskim sieć drogowa była znacznie gęstsza niż 
średnia krajowa (114,7 km na 100 km2). Natomiast podlaskie i warmińsko-mazurskie charakteryzują 
się bardzo niską gęstością infrastruktury drogowej (odpowiednio: 61 i 53,3 km na km2) (por. Rysunek 
30). W tym przypadku różnice między regionami powiązane są w znacznej mierze ze strukturą sieci 
osadniczej i rozmieszczeniem ludności. Ogólna długość dróg nie jest kluczowym problemem 
makroregionu. Niedobory infrastruktury drogowej polegają przede wszystkim na bardzo słabym 
wyposażeniu w drogi o lepszej jakości, w tym zwłaszcza drogi dwujezdniowe, ekspresowe 
i autostrady. Istotne potrzeby w zakresie infrastruktury drogowej są widoczne mimo dość znaczących 

                                                 
32 Komornicki T., Rosik P., Stępniak M. (2011) Dostępność transportowa w Polsce Wschodniej. Warszawa: Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego, s. 86. 
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inwestycji realizowanych od 2004 r. przede wszystkim w ramach programów finansowanych ze 
środków UE (w latach 2004-2011 gęstość sieci drogowej w Polsce Wschodniej wzrosła o 12 %)33. 

Rysunek 30. Długość dróg o twardej nawierzchni na 100 km2 w 2011 r. [km] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Także sieć kolejowa jest w Polsce Wschodniej gorzej rozwinięta niż w innych częściach kraju. 
W makroregionie w 2011 r. na 100 km2 przypadało 4,8 km linii kolejowych, natomiast średnia 
krajowa wynosiła 6,5 km na 100 km2. Makroregion był jednak w tym aspekcie bardzo zróżnicowany 
wewnętrznie. W lubelskim i podlaskim gęstość linii kolejowych należała do najniższych w kraju. 
W warmińsko-mazurskim i podkarpackim sytuacja była nieco lepsza niż średnia makroregionalna, 
natomiast świętokrzyskie osiągnęło wynik zbliżony do średniej krajowej (por. Rysunek 31). 
Relatywnie słaby rozwój infrastruktury kolejowej w Polsce Wschodniej ma głębokie historyczne 
korzenie sięgające czasów przed drugą wojną światową34 i jest widoczny zwłaszcza w porównaniu 
z najlepiej rozwiniętymi pod tym względem województwami (śląskie: 17,4, opolskie: 9,2, 
dolnośląskie: 8,9, małopolskie 7,4 km na 100 km2). Według danych Urzędu Transporty Kolejowego35 
w 2011 r. w Polsce Wschodniej z transportu kolejowego skorzystało 21,6 mln. pasażerów (liczba osób 
odprawionych). Stanowiło to 8,2% wszystkich pasażerów w transporcie kolejowych w Polsce, czyli 
zdecydowanie mniej niż wynikałoby z potencjału ludnościowego makroregionu (skupiającego ponad 
1/5 ludności kraju). W efekcie podczas gdy w ujęciu ogólnokrajowym na jedną osobę przypada 6,9 
podróży pociągiem, to w Polsce Wschodniej jest to jedynie 2,7 podróży na mieszkańca (podlaskie 
i podkarpackie: po 2,2; świętokrzyskie: 2,5; lubelskie: 2,7; warmińsko-mazurskie: 3,8). Mała, 
w porównaniu ze średnią krajową, intensywność kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce 
Wschodniej jest wynikiem rzadszej niż w innych częściach kraju sieci kolejowej, a także stanu 
infrastruktury, która na wielu odcinkach jest zaniedbana, co zmniejsza maksymalną prędkość 
pociągów oraz obniża komfort podróży. Powoduje to obniżony standard połączeń kolejowych w 
ramach makroregionu z obszarów subregionalnych do głównych ośrodków miejskich Polski 
Wschodniej oraz w wymiarze zewnętrznym połączeń kolejowych stolic regionów z najważniejszymi 
ośrodkami w kraju. Słaby stan infrastruktury kolejowej nie tylko wpływa negatywnie na możliwości 
przewozów pasażerskich, ale także na potencjał do rozwijania przewozów towarowych. 

                                                 
33

 Por. szerzej.: Komornicki T. (2012). Analiza potrzeb inwestycyjnych i uzasadnienie założeń operacyjnych programu dla 
Polski Wschodniej na lata 2014-2020 w obszarze „infrastruktura drogowa”.  

34
 Por. szerzej: Taylor Z. (2007) Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce. PAN IGiPZ. 

35
 Urząd Transportu Kolejowego (2012) Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w 2011 r. Warszawa: Urząd 
Transportu Kolejowego. 
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Rysunek 31. Długość linii kolejowych na 100 km2 w 2011 r. [km] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W makroregionie działają dwa lotniska obsługujące transport pasażerski - w Rzeszowie (Rzeszów-
Jasionka) i w Lublinie. Port Lotniczy Lublin jest najmłodszym polskim lotniskiem pasażerskim, 
pierwsze samoloty przyjął w czwartym kwartale 2012 r., w związku z czym lotnisko odnotowało 
stosunkowo niski ruch lotniczy w 2012 r. z wynikiem 5 697 pasażerów. Natomiast Port Lotniczy 
Rzeszów-Jasionka w 2012 r. obsłużył  562 934 pasażerów, co stanowiło 2,3% pasażerskiego ruchu 
lotniczego w Polsce36. Niemniej pod względem liczby pasażerów w 2012 r. zajął 8 miejsce wśród 
polskich lotnisk wyprzedzając lotniska w Łodzi, Szczecinie i Bydgoszczy. Podrzeszowskie lotnisko 
niewątpliwie podnosi atrakcyjność miasta i regionu, a także ułatwia funkcjonowanie Doliny Lotniczej 
oraz rozwijającego się wokół lotniska Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis. 

Istotne znaczenie dla jakości życia, ale także dla tworzenia potencjału rozwojowego ma transport 
publiczny. Szczególnie istotne jest zapewnienie dobrego dostępu do lokalnych, subregionalnych 
i regionalnych ośrodków usług publicznych37. Ponadto transport publiczny jest istotnym czynnikiem 
budowania potencjału metropolitalnego stolic regionów Polski Wschodniej (por. niżej część 
dotycząca miast). Rozwój miejskiego transportu publicznego dodatkowo ma walor proekologiczny. 
Syntetyczna analiza stanu transportu publicznego jest trudna, ponieważ dostępne w tym zakresie 
dane statystyczne są bardzo ograniczone. Dane z 2008 r. dotyczące liczby mieszkańców miast, 
w których działa komunikacja publiczna, przypadającej na miejsca w wozach świadczą, że miasta 
Polski Wschodniej dysponowały skromniejszym taborem (77,4 miejsc na 1 tys. ludności) komunikacji 
publicznej niż średnia krajowa (99,1 miejsc na 1 tys. ludności). W ostatnich latach stolice regionów 
Polski Wschodniej dokonały dużych inwestycji w rozwój transportu publicznego – projekty te 
realizowane były przede wszystkim w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (wartość zrealizowanych projektów w 5 stolicach wyniosła 
prawie 2,1 mld zł). Mimo tych inwestycji strategie rozwoju Białegostoku, Kielc, Lublina, Olsztyna 
i Rzeszowa wskazują na potrzebę rozbudowy transportu publicznego, także w kontekście ochrony 
środowiska i przechodzenia do modelu gospodarki niskoemisyjnej. 

                                                 
36 Dane według Urzędu Lotnictwa Cywilnego (www.ulc.gov.pl). 
37 Trammer K. (2012) Dostępność komunikacyjna i mobilność w polskich regionach. Infos, nr 6(120), 29 marca 2012. Biuro 

Analiz Sejmowych. 
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Realizowane obecnie inwestycje w zakresie infrastruktury transportowej (przede wszystkim 
drogowej, ale także kolejowej) będą mieć pozytywny wpływ na dostępność regionów i miast Polski 
Wschodniej, jednakże wobec tego, że inwestycje są realizowane w całym kraju, relatywna pozycja 
makroregionu nie ulegnie zasadniczej zmianie38. Cały czas istnieją duże potrzeby infrastrukturalne 
(budowa nowych tras i modernizacja istniejących) zwłaszcza w zakresie zapewnienia zewnętrznej 
dostępności makroregionu, jak również usprawnienia systemów transportowych największych 
miast39. 

Miasta 

Sieć miejska w makroregionie Polski Wschodniej jest słabiej rozwinięta w porównaniu z innymi 
regionami kraju, co jest w znacznej mierze wynikiem historycznych procesów urbanizacji, która na 
ziemiach polskich przebiegała z zachodu na wschód. Poza stolicami województw (por. niżej) 
w makroregionie w zasadzie nie ma większych miast. Jedynym ośrodkiem miejskim niebędącym 
stolicą województwa i liczącym ponad 100 tys. mieszkańców jest Elbląg (124 tys. mieszkańców), 
położony w północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, i ze względu na 
przestrzenną bliskość ciążący ku Trójmiastu40. W pozostałych regionach kolejne miasta pod względem 
liczby mieszkańców po stolicach wojewódzkimi mają 60-70 tys. mieszkańców (z tych miast 
najludniejszy jest położony w świętokrzyskim Ostrowiec Świętokrzyski – 73 tys. mieszkańców). 
Stosunkowa mała liczba ludności41, połączona dodatkowo z peryferyjnym położeniem, sprawia że 
potencjał rozwojowy tych ośrodków jest relatywnie mały. O pozycji miast w Polsce Wschodniej, także 
miast średnich i małych, świadczy niski współczynnik urbanizacji. W 2012 r. nieco mniej niż połowa 
ludności Polski Wschodniej mieszkała w miastach (49,2%) – średnia krajowa była o ponad 11 pkt. 
proc. wyższa i wynosiła 60,6%. Przy czym w podlaskim i warmińsko-mazurskim współczynnik 
urbanizacji był zbliżony do średniej krajowej (odpowiednio: 60,3% oraz 59,3%). W pozostałych 
województwach Polski Wschodniej ludność miejska stanowi zdecydowanie mniej niż połowę 
mieszkańców (lubelskie: 46,5%, świętokrzyskie: 45%, podkarpackie: 41,4%) (por. Rysunek 32). 

                                                 
38 Komornicki T., Rosik P., Stępniak M. (2011) Dostępność transportowa w Polsce Wschodniej. Warszawa: Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego, s. 86. 
39 Komornicki T. (2012). Analiza potrzeb inwestycyjnych i uzasadnienie założeń operacyjnych programu dla Polski 

Wschodniej na lata 2014-2020 w obszarze „infrastruktura drogowa”. 
40 Por. mapy na ss. 230-231 w: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2012) Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania 

Kraju. Wydanie II zmienione po reasumpcji w dniu 21 marca 2012 r. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, s. 
290. 

41 Analizy odwołujące się do tzw. reguły Zipfa o liniowej zależności między logarytmem rangi i wielkości ośrodka miejskiego 
dają przyczynek do twierdzenia, że w przypadku Polski miasta poniżej 90 tys. mieszkańców pełnią wyraźnie mniejszy 
zakres funkcji niż ośrodki większe (w przypadku tych ostatnich zakres funkcji miejskich i metropolitalnych rośnie wraz z 
liczbą ludności). Por. Smętkowski M., Gorzelak G., Jałowiecki B. (2009) Obszary metropolitalne w Polsce – diagnoza i 
rekomendacje. Studia Regionalne i Lokalne, nr 1(35)/2009, ss. 52–73. 
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Rysunek 32. Współczynnik urbanizacji w 2012 r. [%] 

          

Źródło: opracowanie  na podstawie danych GUS, zob. A. Płoszaj, Diagnoza…, op. cit., s. 18. 

 

Duże miasta, a w szczególności metropolie są obecnie miejscami kluczowymi dla rozwoju zarówno 
gospodarczego, jak i społecznego42. Metropolizacja rozwoju jest zjawiskiem globalnym, widocznym 
także w Polsce43. W tym kontekście stan największych miast makroregionu Polski Wschodniej określa 
w znacznej mierze zarówno potencjał rozwojowy regionów, jak i bariery dla rozwoju. Szczególnie 
istotne znaczenie mają stolice województw makroregionu, które są zarazem najludniejszymi 
miastami w tym obszarze. Największym miastem makroregionu jest Lublin, w którym w 2012r. 
mieszkało 348 tys. osób. Najludniejsze miasto makroregionu jest zarazem dopiero dziewiątym 
miastem w Polsce pod względem liczby mieszkańców. W Białymstoku, stolicy podlaskiego, mieszkało 
295 tys. osób (11 lokata w kraju). Pozostałe trzy stolice miały wyraźnie mniejszą liczbę ludności: 
Kielce (świętokrzyskie) – 201 tys. mieszkańców, Rzeszów (podkarpackie) – 182 tys. mieszkańców, 
Olsztyn (warmińsko-mazurskie) – 175 tys. osób. 

Stolice województw Polski Wschodniej są relatywnie słabo rozwinięte zarówno na tle największych 
polskich miast, jak i w szczególności na tle miast europejskich. W klasyfikacji metropolii europejskich 
sporządzonej w 2005 r. w ramach programu ESPON, żadna ze stolic regionów Polski Wschodniej nie 
została uznana za tzw. Europejski Metropolitalny Obszar Wzrostu (ang. Metropolitan European 
Growth Areas – MEGA)44. Warszawa została uznana za MEGA trzeciego stopnia, a Katowice wraz 
z aglomeracją, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Trójmiasto i Wrocław zostały zaklasyfikowane jako 
MEGA czwartego, najniższego, stopnia. 

W ujęciu krajowym stolice województw Polski Wschodniej także klasyfikowane są niżej niż 
największe i najlepiej rozwinięte miasta. W wielkokryterialnej klasyfikacji ośrodków miejskich 
w Polsce wykonanej w 2009 roku45 żadna ze stolic makroregionu nie została uznana za ośrodek 
metropolitalny. Najwyższą lokatę uzyskał Lublin, który został zaklasyfikowany jako ośrodek 
regionalny klasy A. Białystok, Kielce, Rzeszów i Olsztyn zostały uznane za ośrodki regionalne klasy B. 
Dosyć podobny obraz wyłania się z Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przyjętej 

                                                 
42 

Por. np.: Sassen S. (1991) The Global City. Princeton: Princeton University Press. 
43

 Por. np.: Jałowiecki B. (2005) Polskie miasta w procesie metropolizacji. Studia Regionalne i Lokalne, nr 1(19), ss. 5-15. 
44

 ESPON Project 1.1.1. (2005) Potentials for polycentric development. Potentials for polycentric development in Europe, 
NORDREGIO, Sztokholm http://www.espon.lu/online/documentation/projects/thematic/ 

45
 Smętkowski M., Gorzelak G.z, Jałowiecki B. (2009) Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja. 
Raporty i Analizy EUROREG 1/2009, s. 97. 
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w 2011 r. Białystok, Kielce, Rzeszów i Olsztyn wskazane zostały w niej jako ośrodki krajowe pełniące 
niektóre funkcje metropolitalne. Natomiast wyżej został zaklasyfikowany Lublin, który został 
wskazany jako jeden z jedenastu ośrodków metropolitalnych46. 

Relatywnie słaba pozycja największych miast Polski Wschodniej wynika nie tylko z ich mniejszego 
potencjału ludnościowego względem największych miast Polski, mają one również mniejszy potencjał 
gospodarczy i w małym stopniu pełnią funkcje kontrolne w gospodarce47, ponadto charakteryzują się 
słabiej rozwiniętą infrastrukturą, a także są słabiej powiązane z głównymi polskimi i europejskimi 
ośrodkami metropolitalnymi (czemu sprzyja zarówno słaby rozwój infrastruktury transportowej, jak 
i peryferyjne położenie). W efekcie stolice regionów Polski Wschodniej charakteryzują się relatywnie 
małą atrakcyjnością inwestycyjną, zwłaszcza dla inwestorów zagranicznych48. Mimo to, należy 
podkreślić, że ośrodki wojewódzkie są kluczowe dla rozwoju makroregionu. Wynika to z tego, że 
koncentrują one (wraz z obszarami funkcjonalnymi) znaczą części potencjału gospodarczego 
regionów, a w szczególności potencjału innowacyjnego49 (w szczególności instytucji badawczych 
i szkół wyższych i IOB). Stolice zapewniają także szereg usług wyższego rzędu (edukacja, kultura, 
ochrona zdrowia, itd.)50.  

Jednym z istotnych czynników wpływających na niską pozycję największych miast makroregionu 
w krajowej sieci miejskiej jest ich relatywnie słaba dostępność komunikacyjna. Infrastruktura 
drogowa oraz kolejowa łącząca stolice województw Polski Wschodniej z najważniejszymi ośrodkami 
krajowymi nie jest rozwinięta w wystarczającym stopniu. Mimo pewnej poprawy w tym względzie 
będącej wynikiem inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych od 2004 r. trudno mówić 
o radykalnej zmianie sytuacji. Konieczne jest zapewnienie lepszego skomunikowania stolic 
makroregionu z Warszawą. W szczególności dotyczy to Białegostoku (droga S8), Lublina (S17), 
Olsztyna (S7) i Kielc (S7). Z punktu widzenia Rzeszowa i południowej części makroregionu kluczowe 
jest natomiast połączenie z Krakowem (dokończenie budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów-
Tarnów). Ponadto istotne jest również doprowadzenie do lepszego skomunikowania z Warszawą 
poprzez budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku Rzeszów-Lublin i S17 na odcinku Lublin-
Warszawa. Poprawa skomunikowania z Krakowem jest także istotna dla Kielc (S7). Z kolei dla 
Olsztyna znaczenie ma udrożnienie połączenia z Trójmiastem (S7 i dojazd do tej trasy drogą krajową 
nr 16). Rozwojowi infrastruktury drogowej powinna towarzyszyć poprawa połączeń kolejowych, 
a w szczególności skomunikowania stolic makroregionu z Warszawą i innymi głównymi polskimi 
metropoliami za pomocą szybkiego transportu pasażerskiego51. Rozwój transportu kolejowego ma 
znaczenie nie tylko dla poprawy dostępności stolic makroregionu, ale także jest istotny z punktu 
widzenia ochrony środowiska, procesu dostosowywania do gospodarki niskoemisyjnej czy mówiąc 
szerzej rozwoju zrównoważonego. 

W tym kontekście istotny jest także rozwój transportu publicznego52, w szczególności w stolicach 
makroregionu oraz w ich obszarach funkcjonalnych. Sprawny transport publiczny jest jednym 

                                                 
46 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2012) Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Wydanie II zmienione po 
reasumpcji w dniu 21 marca 2012 r. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, s. 290. 

47
 Śleszyński P. (2007) Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski, Prace Geograficzne, nr 213, Warszawa: Instytut 
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, s. 320. 

48
 Wodnicka M. (2011) Atrakcyjność inwestycyjna przestrzeni miejskiej w dobie globalizacji gospodarki [w:] Namyślak B. 
Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Zmiany funkcjonalno-przestrzenne miast i obszarów 
wiejskich. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, nr. 20. Wrocław: 
Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 53-63. 

49
 Domański R., 2000, Miasto innowacyjne, Studia KPZK PAN, t. CIX. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 

50
 Markowski T. (2007) Funkcje metropolitalne pięciu stolic województw wschodnich. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju 
regionalnego. 

51
 Komornicki T. (2007) Stan i perspektywy rozwoju kolei w Polsce Wschodniej. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego. 

52
 Then R. (2012) Transport publiczny jako element polityki zrównoważonego rozwoju  ss. 129-150. Zarządzanie i Edukacja, 
nr 84, wrzesień-październik 2012. 
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z czynników budujących konkurencyjność danego ośrodka53. Badania z 2009 r. roku pokazują, że 
mieszkańcy stolic województw Polski Wschodniej powszechnie korzystają z transportu publicznego 
(od 71% w przypadku Kielc, do 77% w przypadku Białegostoku i Lublina). Ponadto duża grupa 
ludności korzysta z transportu publicznego codziennie (od 26% w Rzeszowie do 38% w Białymstoku). 
Przy czym widoczna jest pewna zależność między rozwojem transportu publicznego (liczba pojazdów, 
przystanków, linii, kursów) a częstotliwością i powszechnością korzystania. W opinii mieszkańców 
stolic Polski Wschodniej najsłabszym elementem transportu publicznego jest stan techniczny dróg, 
który przekłada się na wygodę przejazdu (szczególnie w przypadku Lublina, Olsztyna i Kielc). Innym 
elementem ocenianym przeciętnie nieco gorzej niż inne (stan techniczny pojazdu, częstotliwość 
kursowania w godzinach szczytu) jest częstotliwość kursowania poza godzinami szczytu. Relatywnie 
najwyższe oceny uzyskała łatwość zakupu biletu54. Dostępne dane nie pozwalają jednak 
w syntetyczny sposób ocenić stopnia rozwoju transportu publicznego w miastach makroregionu 
w odniesieniu do innych polskich i europejskich miast. Analizy o charakterze jakościowym świadczą 
jednak o dużych potrzebach rozwojowych w zakresie transportu publicznego w polskich miastach55. 
W szczególności istotne jest zapewnienie wysokiej jakości (np. punktualność), dostępności (w tym 
także dla osób niepełnosprawnych), efektywności i konkurencyjności względem prywatnego 
transportu samochodowego (czas przejazdu, częstotliwość, wygoda, koszty, zasięg sieci, itd.). Jednym 
z elementów tworzenia takiego sprawnego systemu jest zapewnienie intermodalności, tj. 
zintegrowanie różnych rodzajów komunikacji publicznej (kolej, autobus, tramwaj, trolejbus) oraz 
stworzenie dogodnych możliwości łączenia transportu publicznego z prywatnym (parkingi typu 
„parkuj i jedź”, infrastruktura transportu rowerowego). 

 

 

                                                 
53

 Por. np. Smętkowski M. (2011) Polityka spójności a konkurencyjność dużych polskich miast. Studia Regionalne i Lokalne, 
wydanie specjalne 2011. 

54
 PARP (2010) Systemy miejskiego transportu zbiorowego w Polsce Wschodniej. Warszawa: PARP, s. 10. 

55
 Beim M. (2011) Sprawny transport publiczny w polskich miastach. Raport Instytutu Sobieskiego, nr 40, wrzesień 2011 r. 
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Analiza SWOT 

Atuty Szanse 

• Specjalizacja i koncentracja potencjału (skupiska 
usługowo-produkcyjne oraz klastry i inicjatywy 
klastrowe) w wybranych branżach gospodarki z 
dobrymi perspektywami rozwojowymi 

• Specjalizacja i koncentracja potencjału w wybranych 
dziedzinach nauki w tym odpowiadających 
specjalizacji gospodarczej makroregionu 

• Ponadregionalne funkcje miast wojewódzkich 

• Duża liczba instytucji otoczenia biznesu z dobrym 
zapleczem infrastrukturalnym i kadrowym 

• Pozytywne trendy w zakresie zwiększania poziomu 
innowacyjności Polski Wschodniej (wzrost wartości 
nakładów na badania i rozwój, sukces pojedynczych 
ośrodków badawczych, potencjał infrastrukturalny 
uczelni wyższych i ośrodków badawczych, ewolucja 
struktury przemysłu w Polsce Wschodniej w kierunku 
branż bardziej zaawansowanych) 

• Pozytywne doświadczenia współpracy w relacjach 
między województwami Polski Wschodniej w wyniku 
realizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 
2007-2013 

• Napływ środków zewnętrznych na cele rozwojowe 

• Poprawa dostępności transportowej do głównych 
makroregionalnych rynków pracy i dobre 
perspektywy dalszego zwiększenia dostępności 
transportowej makroregionu w wyniku zakończenia 
inwestycji realizowanych w perspektywie finansowej 
2007-13 oraz podjęcia kolejnych w okresie 2014-
2020  

• Napływ bezpośrednich inwestycji przedsiębiorstw 
spoza makroregionu, w tym zza granicy 

• Przejście gospodarki światowej i europejskiej do 
wzrostowej fazy cyklu rozwoju gospodarczego 

Słabości Zagrożenia 

• Wysokie zatrudnienie w niskowydajnym rolnictwie 

• Niska wydajność pracy 

• Niska innowacyjność gospodarki  

• Niski poziom rozwoju przedsiębiorczości 

• Niski poziom wewnętrznej I zewnętrznej dostępności 
transportowej 

• Niedostatecznie rozwinięte funkcje metropolitalne 
stolic makroregionu 

• Pogłębienie się kryzysu gospodarczego w Europie 

• Nasilenie odpływu migracyjnego, zwłaszcza 
młodszych i lepiej wykształconych osób oraz inne 
niekorzystne trendy demograficzne związane z 
kurczeniem się zasobów pracy 

• Wzrost pozycji konkurencyjnej innych polskich oraz 
europejskich regionów 

• Petryfikacja niekorzystnej struktury gospodarki (duży 
udział nieefektywnego rolnictwa) 

• Pogłębianie się dystansu rozwojowego Polski 
Wschodniej wobec średniej krajowej  

• Silna presja konkurencyjna województw spoza Polski 
Wschodniej oraz ze strony regionów zagranicznych  

 

 

 


