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Rola powiązań
• Współczesne społeczeństwo jest zorganizowane wokół przepływów,
kształtujących przestrzeń społeczno-gospodarczą.
• Struktura terytorialna jest zatem określana nie tyle przez miejsca, ile głównie
przez sieć wzajemnych powiązań.
• W analizach marki terytorialnej wychodzi się z założenia, że jednostka
samorządowa działa podobnie do przedsiębiorstwa oferując produkty i
usługi na rynku wewnętrznym lub zewnętrznym [Frankowski 1996; Brelik
2010].
• W działaniach samorządów i społeczności regionalnych kluczową rolę
odgrywa budowa marki międzynarodowej. Van Ham [2008] zauważa przy
tym, że dalszych badań wymaga zależność między marką miejsca a relacjami
międzynarodowymi.
• Dlatego trzeba spojrzeć na możliwości kreowania marki terytorialnej pod
kątem gospodarki przepływów, a konkretnie powiązań międzynarodowych
polskich regionów.
• Różne rodzaje powiązań społeczno-gospodarczych polskich regionów
oceniono pod kątem:
• a) obecnego wpływu na markę terytorialną polskich regionów;
• b) niewykorzystanego potencjału w tym zakresie.

Powiązania migracyjne
• Gwałtowne
przemiany –
Polska krajem
imigracyjnym
• Ogromne braki w
obrazie
statystycznym

Migracje rejestrowane – napływ i odpływ
2005-2017 per 1000 population in 2005

Powiązania migracyjne
• Wg NSP2011, w 683 tys. polskich gospodarstw domowych
zadeklarowano, że przynajmniej jeden z jego członków przebywa
czasowo zagranicą (powyżej 3 miesięcy), zaś w przypadku kolejnych 624
tys. stwierdzono, ze poza granicami znajduje się całe gospodarstwo
domowe (rodzina).
• Gospodarstw takich (łącznie w obu kategoriach) najwięcej było w
województwach śląskim i dolnośląskim.
• Zgodnie z badaniami GUS [Kaczorowski 2015] w 2011 r. w 29 krajach
europejskich przebywało łącznie 4,15 mln osób, które urodziły się w
Polsce, z czego jednak tylko ok. 30% to tzw. nowa emigracja (wyjazd po
roku 2000).
• Największą grupę stanowiły osoby mieszkające w Niemczech (2,7 mln, w
tym osoby, które jeszcze w okresie przed 1989 zadeklarowały
narodowość niemiecką i wyjechały do ówczesnych Niemiec Zachodnich).
• W dalszej kolejności najwięcej takich osób przebywało w Wielkiej
Brytanii (654 tys.), Irlandii (115 tys.), Francji (102 tys.), Włoszech, Szwecji
i Norwegii. Te same badania wskazują, że w 29 badanych państwach
przebywało 1,7 mln osób z obywatelstwem polskim. W tym przyypadku
dominują migranci do Wielkiej Brytanii, a następnie do Niemiec i
Irlandii.

Osoby czasowo przebywające
zagranicą wg NSP2011

Migracje a marka terytorialna
• Migracje (w tym migracje wahadłowe) mają znaczenie dla
tworzenia wizerunku kraju oraz regionu pochodzenia
• Mogą być one podstawą do nawiązywania głębszych
kontaktów, w tym gospodarczych.
• Wraz z migracjami polski region pochodzenia migranta staje się
rozpoznawalny w społeczeństwach zagranicznych.
• Odziaływanie tego typu może mieć znaczenie pozytywne lub
negatywne (regionalizacja stereotypów na temat Polski).
• Celowe wydaje się promowanie marki terytorialnej w
miejscach, do których trafiają osoby z określonego polskiego
województwa.
• Promocja ta może mieć charakter wizerunkowy (np. przekaz
skierowany do Belgów, że Podlasie to nie tylko „zagłębie”
tańszych pomocy domowych, ale także miejsce dla inwestycji
oraz region atrakcyjny turystycznie

Powiązania handlowe
• W Polsce utrzymuje się silne zróżnicowanie przestrzenne eksportu.
• Rozkład ten nawiązuje do sześciokąta, którego wierzchołkami są
Trójmiasto, Warszawa, Kraków, konurbacja górnośląska, Wrocław i
Poznań.
• Udział eksportu w PKB zmniejsza się stopniowo ze wschodu na zachód.
Do najbardziej proeksportowych podregionów należą jednostki
położone w województwach dolnośląskim, wielkopolskim i lubuskim.
• Niemcy pozostają głównym partnerem handlowym Polski i tym samym
eksport do tego kraju determinuje ogólny układ przestrzenny wywozu.
W odróżnieniu od rozmieszczenia ogółem widoczna jest ogromna rola
Poznania, Wrocławia oraz okręgów przemysłowych Polski Zachodniej.
• W ujęciu wojewódzkim uwagę zwraca dominująca rola Niemiec w
powiązaniach handlowych lubuskiego i opolskiego.
• Najbardziej zdywersyfikowaną strukturę eksportu ma województwo
mazowieckie oraz regiony Polski Wschodniej.
• W niektórych regionach zauważana jest ponadprzeciętna koncentracja
wymiany z konkretnymi partnerami. Dotyczy to np. wymiany z Holandią
(wielkopolskie), Danią (zachodniopomorskie), Stanami Zjednoczonymi
(podkarpackie), Litwą i Białorusią (podlaskie).

Powiązania handlowe - rozkład
przestrzenny eksportu
•

Rozkład przestrzenny nawiązuje
do sześciokąta, którego
wierzchołkami są Trójmiasto,
Warszawa, Kraków, konurbacja
górnośląska, Wrocław i Poznań

10

Eksport z regionów (2017)

Rola eksportu w gospodarce

Udział eksportu w produkcji
sprzedanej przemysłu

Eksport w stosunku do GDP

Handel zagraniczny a marka
terytorialna
Dwa możliwe kierunki działania:
• promocja regionalnej gospodarki (podmiotów
gospodarczych i ich produktów) w miejscach (krajach),
gdzie nie są one jeszcze obecne;
• celem jest poszerzenie rynków zbytu, a także dywersyfikacja
eksportu (jego nadmierna koncentracja na jednym lub kilku
państwach może stanowić zagrożenie);

• starania o pogłębienie współpracy gospodarczej z
krajami, gdzie związki handlowe już istnieją, a region
jest rozpoznawalny;
• celem może być np. zachęcenie do inwestowania, a także
pokazanie innych pozabiznesowych walorów województwa
(np. jako destynacji turystycznej).

Turystyka przyjazdowa
• Rozkład turystyki przyjazdowej na obszarze Polski jest skrajnie nierównomierny
• Największa koncentracja ruchu występuje w dwóch ośrodkach metropolitalnych
Warszawie i Krakowie. Na trzecim miejscu plasuje się uzdrowisko Kołobrzeg nad Morzem
Bałtyckim
• W układzie dynamicznym charakterystyczna jest rosnąca liczba cudzoziemców
odwiedzających Wrocław, Szczecin i Trójmiasto.
• Spośród regionów turystycznych turyści zagraniczni najliczniej odwiedzają zachodnie
wybrzeże Bałtyku (sąsiedztwo Niemiec, bliskość Berlina) i Sudety oraz niektóre ośrodki na
Mazurach.
• W ujęciu wojewódzkim w ruchu przyjazdowym dominują cztery regiony: mazowiecki,
małopolski, zachodniopomorski i dolnośląski. Pewne znaczenie ma także województwo
pomorskie oraz śląskie.
• Bardzo różna jest także struktura ruchu w poszczególnych jednostkach. Przyjezdni z
Niemiec całkowicie dominują w województwie zachodniopomorskim. Ich udział jest także
duży w lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim i warmińsko-mazurskim (turystyka
nostalgiczna).
• W trzech województwach przylegających do granicy wschodniej widoczny jest wyższy
udział przyjezdnych z Rosji, Białorusi i Ukrainy. Są oni także rejestrowani w Polsce
Centralnej i Zachodniej m.in. wzdłuż szlaków transportowych.
• Najbardziej zróżnicowaną strukturę ruchu przyjazdowego (ze znacznym udziałem
obywateli spoza Unii Europejskiej i Europy Wschodniej) mają województwa mazowieckie
(podróże biznesowe do Warszawy), małopolskie (turystyka zorganizowana w Krakowie) i
pomorskie (rola portów morskich).

Turyści zagraniczni wg
województw (2018)

Ruch turystyczny

Turystyka przyjazdowa a marka
terytorialna
• Turystyka przyjazdowa sama jest już w pewnej części pochodną wcześniejszego
kreowania marek terytorialnych.
• Stanowi jednocześnie dogodną miarę ukazującą zróżnicowanie przestrzenne
efektów oraz braków takich działań.
• Zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej poszczególnych województw nie
tłumaczy aż tak dużych różnic w napływie turystów zagranicznych.
• Pozostawia to duże pole do działań promocyjnych m.in. w Polsce Wschodniej i
Centralnej.
• Celem może stać się też dekoncentracja ruchu turystycznego metropolitalnego
(z Krakowa?).
• W Polsce Zachodniej, w warunkach dobrej dostępności transportowej,możliwe
jest intensywniejsze promowanie turystyczne regionów na rynkach
zachodnioeuropejskich innych niż rynek niemiecki.
• Możliwe jest podjęcie próby zatrzymania (choćby krótkotrwałego) turysty
tranzytowego z Europy Wschodniej.
• Ruch przyjazdowy to także podróże służbowe, które mogą być kanałem
przekazywania informacji np. o atrakcyjności inwestycyjnej regionu.
• W ślad za turystyką wypoczynkową (zwłaszcza niemiecką na Pomorzu i w
Sudetach) może iść próba pozyskania migranta (w tym w ramach silver economy)
oraz dalszy rozwój usług dedykowanych (sektor medyczny).

Powiązania transportowe dostępność
• Rozkłady przestrzenne wskaźnika charakteryzują się istnieniem „wysp” lepszej
dostępności.
• Wyraźnie widoczne są również niektóre korytarze transportowe, w które
zainwestowane zostały znaczne środki Unii Europejskiej. Dotyczy to zwłaszcza
dwóch równoleżnikowych korytarzy.
• Ogólnie najlepszą sytuację odnotowujemy w jednostakach sąsiadujących z
biegunami warszawsko-łódzkim, górnośląsko-krakowskim oraz berlińskim
(pogranicze niemieckie).
• Ponadto relatywnie lepsza dostępność występuje w pasie w kierunku Gdańska,
nawiązującym do przebiegu autostrady A1.
• W Polsce Południowej obszar relatywnie lepszej dostępności opiera się o granicę
Czech.
• Wzdłuż pozostałych granic ukształtowały się bardziej rozległe strefy peryferii.
• Obszar lepszej dostępności uległ w ostatnich latach powiększeniu i w coraz
większym stopniu zaczął nawiązywać do „sześciokąta” definiowanego jako
podstawowa sieć metropolii na etapie opracowywania nowej KPZK 2030
• Peryferie w rozumieniu europejskim (obszary o najniższej wartości wskaźnika
WDDT Z) koncentrują się na Ścianie Wschodniej, w województwie warmińskomazurskim oraz na Pomorzu Środkowym.

Europa dostępność potencjałowa drogowa 2015

Fast improvement

Dostępność potencjałowa
drogowa (domknięcie zagraniczne)

Poziom europejski
– dostępność
dzienna
• Transport jako miara
powiązań
• Dostępność dzienna
• Pośrednio porównanie
transportu lotniczego i
kolejowego

Dostępność a marka terytorialna
• Lepsza dostępność międzynarodowa może być
postrzegana jako czynnik sprzyjający inwestorom, a
także penetracji w ruchu turystycznym.
• Można ją traktować jako atut w promocji
poszczególnych regionów oraz ośrodków i obszarów
turystycznych (np. poprzez określony czas dojazdu z
metropolii europejskich).
• Dobra pozycja regionów turystycznych Pomorza
Zachodniego, a także Sudetów, a ponadto
atrakcyjnych pod tym względem metropolii
(zwłaszcza Wrocław, Poznań) lub obszarów
inwestycyjnych (Specjalne Strefy Ekonomiczne
Polski Zachodniej).

Podsumowanie – typologia pod
względem celów polityki promocyjnej
• województwa metropolitalne o bardzo zróżnicowanej strukturze intensywnych powiązań
międzynarodowych, z ich jednoczesną koncentracją w ośrodku rdzeniowym (przy
niewykorzystanym potencjale innych obszarów), charakteryzujące się ponadto dobrą
dostępnością transportową międzynarodową (mazowieckie, małopolskie, pomorskie); cel
– wykorzystanie zróżnicowania, promocja globalna, dekoncentracja powiązań w ramach
województwa;
• województwa metropolitalne Polski Zachodniej o silnych, ale mniej zdywersyfikowanych
relacjach międzynarodowych i dobrze wykorzystanym potencjale turystycznym
(wielkopolskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie); cel – dywersyfikacja powiązań,
przełożenie pomiędzy różnymi rodzajami interakcji;
• województwa metropolitalne o silnych, ale mniej zdywersyfikowanych relacjach
międzynarodowych oraz niewykorzystanym potencjale turystycznym (śląskie); cel –
dywersyfikacja powiązań, przełożenie pomiędzy różnymi rodzajami interakcji, promocja
potencjału turystycznego;
• województwa Polski zachodniej i centralnej o nie w pełni wykorzystanym potencjale
turystycznym i inwestycyjnym, z silną funkcją tranzytową (lubuskie, kujawsko-pomorskie,
opolskie, łódzkie); cel – promocja potencjału turystycznego i inwestycyjnego;
• województwa Polski Wschodniej o zdywersyfikowanych lecz słabych powiązaniach
międzynarodowych, z silną funkcją tranzytową i niewykorzystanym potencjałem
turystycznym i/lub inwestycyjnym (podkarpackie, lubelskie, podlaskie, warmińskomazurskie); cel – wykorzystanie zróżnicowania, promocja potencjału turystycznego i
inwestycyjnego.
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