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Wybrane aspekty rozwoju współpracy transgranicznej  

na wschodnich granicach Ukrainy  

Integracja rozumiana jako proces tworzenia �cisłych wi�zi pomi�dzy obiek-

tami, w tym przypadku regonami, cz�sto doprowadza do ich zbli�enia i pojawie-

nia si� nowych cech charakterystycznych.  

Termin integracja pochodzi od łaci�skiego słowa integratio, oznaczaj�cego 

tworzenie poł�czenia. Procesy integracyjne prowadz� do powstania nowej cało-

�ci, w której zmianie ulega charakter istniej�cych poł�cze� pomi�dzy tworz�cy-

mi j� elementami,  

We współczesnej literaturze w ostatnich latach zaszła zmiana dotycz�ca po-

j�cia integracji mi�dzyregionalnej. Zgodnie z podej�ciem rynkowym, dominuj�-
cym jeszcze 10–15 lat temu, proces integracji składał si� przede wszystkim 

z usuni�cia przeszkód, utrudniaj�cych integracj� narodowych rynków towarów, 

usług, kapitału i siły roboczej. 

Nale�y zauwa�y�, �e kraje kontynentu europejskiego, z powodu obiektyw-

nych przyczyn historycznych, najmocniej wdro�yły proces integracji regional-

nej. W chwili obecnej to europejskie podej�cie do integracji regionalnej jest 

uwa�ane za zasadnicze. 

Zgodnie z podej�ciem instytucjonalnym, proces integracji regionalnej w cz�-
�ci europejskiej był rozumiany jako stopniowe przekazywanie ze strony władz 

narodowych pełnomocnictw w sprawach administracyjnych i do tworzenia pra-

wa organom ponadnarodowym (w tym konkretnym przypadku – instytucjom 

europejskim). Model ten, charakteryzuj�cy cz�sto strategi� integracji propono-

wan� przez Komisj� Europejsk�, za podstawowy instrument zmniejszenia ró�nic 

regionalnych przyjmuje technokratyczny (eurokratyczny) i scentralizowany 

proces rozdzielenia zasobów finansowych. 

Trzecie, tzw. podej�cie sieciowe, rozpatruje przestrze� społeczno-ekono-

miczn� jako system krzy�uj�cych si� „makroregionów” transnarodowych, 

w którym liczne i ró�ne obszary administracyjne (wł�czone w ten makroregion) 

współdziałaj� i konkuruj� zarazem z jednostkami nale��cymi do innych makro-

regionów. Te makroregiony mo�na przedstawia� jako sie� przecinaj�cych si�
małych i du�ych centrów miejskich,  które pełni� rol� uzupełniaj�c� jak i koor-

dynuj�c� w skali europejskiej.  
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Przykładami takich makroregionów s�: basen Morza 	ródziemnego i Bałtyc-

kiego, Rejon Alp, Europa 	rodkowa i stolice Europy Północno-Zachodniej.  

Model 

Rysunek 1. Teoretyczne podstawy kształtowania i rozwoju modeli integracji 

regionalnej 

�ródło: opracowanie własne. 

Zgodnie z tym podej�ciem granice regionów i krajów nie tylko rozdzielaj�
poszczególne regiony i kraje, ale równie� tworz� sztuczne bariery dla integracji 

społecznej i gospodarczej, a nast�pnie przekształcaj� si� w swoiste mosty ł�cz�-
ce makroregiony. Dzieje si� tak w wyniku ogólnej integracji. Oprócz tego, nie-

które z tych europejskich makroregionów s� regionami – ł�cznikami mi�dzy 

regionami Unii Europejskiej i krajami Europy 	rodkowo-Wschodniej, Półwyspu 

Bałka�skiego Południowego Obszaru Morza 	ródziemnego, nie wychodz�cymi 

w skład UE.  

Podstawy metodologiczne pierwszego podej�cia nale�� do teorii neoliberal-

nych, interpretuj�cych ingerencj� pa�stwa jako „mieszanie si�” w funkcjonowa-

nie rynku i informacj� rynkow� przeznaczon� dla podmiotów gospodarczych.  

W przypadku procesu integracji jako te zniekształcenia rozpatrywane s� granice 

mi�dzynarodowe i mi�dzyregionalne. 

Drugie podej�cie opiera si� na próbie syntezy teorii instytucjonalnej oraz na-

uki o zarz�dzaniu. Zakłada ono pryncypialn� konieczno�� aktywnej roli pa�-
stwa, pa�stwowych i niepa�stwowych instytucji w regulacji procesów rynko-

wych. 
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W przypadku UE podej�cie to koncentruje si� na optymalizacji podziału 

funkcji i rodzaju zwi�zków pomi�dzy organami ponadnarodowymi, rz�dami 

narodowymi i regionalnymi, lokalnymi organami zarz�dzaj�cymi przy udziale 

wszelkiego rodzaju stowarzysze� skupiaj�cych przedsi�biorców, zwi�zki zawo-

dowe, partie i optymalizacji procesu przekazywania kompetencji do podejmo-

wania okre�lonych decyzji.   

W przypadku podej�cia „sieciowego”, bariery w postaci granic i ró�nic 

w prawie s� rozpatrywane nie jedynie jako przeszkody na drodze do nawi�zania 

ró�norodnych, trwałych relacji pomi�dzy rynkami i regionami, lecz równie�
cz�sto s� traktowane przez podmioty gospodarcze, jako �ródło dodatkowych, 

czasem nieusprawiedliwionych korzy�ci, w nast�pstwie czego, staj� si� bod�cem 

dla wymiany transgranicznej.  

Powy�sze podej�cia nie nale�y rozpatrywa� jako ewolucj� pogl�dów w za-

kresie problematyki stosunków mi�dzyregionalnych, gdy� one, pomimo i� nie s�
wobec siebie całkowicie przeciwstawne, to jednak znacznie ró�ni� si� mi�dzy 

sob� pod k�tem przesłanek wyj�ciowych i konkluzji praktycznych.   

Pierwsze podej�cie jest najbardziej adekwatne dla dominuj�cego systemu 

ekonomicznego pierwszej połowy XX wieku, kiedy podstaw� produkcji była 

standardowa produkcja masowa, ograniczona popytem i mo�liwo�ci� przyci�ga-

nia podstawowych zasobów kapitału i pracy. Drugie podej�cie odpowiada poli-

tyce lat 50.-70., z wielkimi  programami pa�stwowymi, cz��ciow� nacjonaliza-

cj�, pi�cioletnim planowaniem, regulacj� cen i popytu, walk� z inflacj� i bezro-

bociem. Trzecie podej�cie jest charakterystyczne dla czasów współczesnych, dla 

zaawansowanej technologicznie produkcji, gdy przedsi�biorstwa nastawiaj� si�
na produkcj� niewielkich partii towaru i usług, a ich struktury organizacyjne 

i same przedsi�biorstwa budowane s� „pod projekt” a nie odwrotnie, a głównym 

zasobem jest informacja.  

Analiza procesów integracyjnych w Europie, prowadzona w kontek�cie mo�-
liwego wykorzystania tych do�wiadcze� na Ukrainie, pozwoliła na wyci�gni�cie 

nast�puj�cych wniosków: je�eli mówi si� o integracji europejskiej 

w cało�ci, a szczególnie o integracji mi�dzyregionalnej, to we współczesnej 

Europie zauwa�amy, �e najwi�ksze wsparcie finansowe i instytucjonalne uzy-

skała integracja mi�dzyregionalna nie wewn�trz poszczególnych krajów, lecz 

regionów nale��cych do ró�nych krajów.  

Szczególnie jaskrawo proces ten jest widoczny we współpracy przygranicz-

nej regionów s�siaduj�cych, korzystaj�cych ze wsparcia Programu S�siedztwa 

UE „Interreg II”. Program ten obejmuje Zachodnie obszary Morza 	ródziemne-

go, Alpy, obszar Morza Północnego, Południowo-Zachodni� Europ� itd. Głów-

nym zadaniem tego Programu jest wspomaganie współpracy mi�dzynarodowej 

przez instrumenty polityki strukturalnej, rozwój systemów komunikacji, zarz�-
dzanie zasobami wody i innymi. Jednym  z wa�nych deklarowanych celów Pro-
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gramu jest zmniejszenie nierówno�ci o charakterze społeczno-ekonomicznym 

w rozwoju przygranicznych regionów s�siaduj�cych pa�stw. 

Taka stymulacja współpracy mi�dzyregionalnej zwi�zana jest z procesami 

globalizacji gospodarki �wiatowej i polityki, co zostało jaskrawo wyra�one 

w koncepcji i praktyce kształtowania euroregionów. 

Faktycznie mówi si� o nieformalnym poł�czeniu terenów kilku s�siaduj�cych 

pa�stw w du�e makroregiony, na zasadzie jedno�ci ekonomicznej lub specjali-

zacji, zwi�zków kulturowych i historycznych, wykorzystywania dogodnego 

poło�enia ekonomiczno-geograficznego, itp. (Bardzo interesuj�ce jest do�wiad-

czenie euroregionu obejmuj�cego hiszpa�sk� prowincj� Katalonia i francuski 

region Lan�edok –Russylon.) 

W celu regulacji procesów współpracy mi�dzyregionalnej tworzone s� struk-

tury informacyjne i rozliczeniowe, struktury współdziałania i kooperacji 

w sferze przemysłu, rolnictwa, transportu, itd.    

Innym, bardzo wyrazistym przykładem jest sformalizowana współpraca naj-

bardziej rozwini�tych przemysłowo regionów niemieckich, francuskich, wło-

skich i hiszpa�skich. Mowa o „czterech motorach Europy” – nieformalnym po-

ł�czeniu takich regionów jak Badenia-Wirtenbergia (Niemcy), Lombardia (Wło-

chy), Rony Alpy (Francja) i Katalonia (Hiszpania). Charakterystyczne jest to, �e 

wszystkie te regiony chocia� le�� w „sercu” Europy, bezpo�rednio nie granicz�
ze sob�. Idea mi�dzyregionalnej kooperacji i współpracy czterech „elitarnych” 

regionów europejskich, zainicjowana przez koła biznesowe oraz przedstawicieli 

władzy, jest oczywi�cie bardzo przyszło�ciowa, zwłaszcza w przypadku, gdy 

b�dzie wdra�ana poprzez poł�czenie wysiłków tych najbardziej rozwini�tych 

obszarów kontynentu europejskiego w zakresie realizacji nowej przemysłowej 

i naukowo-technicznej polityki UE.         

Inaczej mówi�c w ramach europejskiej polityki regionalnej wystarczaj�co ak-

tywnie realizowana jest idea budowania ponadnarodowych makroregionów 

w formie „mi�kkich” struktur. W cz��ci przypadków, jest to oczywi�cie d��e-

nie niektórych regionów do zmniejszenia wpływu nadmiernej centralizacji 

rz�dowej poprzez samodzielne nawi�zanie relacji integracyjnych z regonami 

innych krajów. 

Je�li chodzi o prawne, finansowe i instytucjonalne wsparcie dla integracji 

mi�dzyregionalnej wewn�trz pa�stw europejskich, to w obecnych warunkach nie 

jest ono odpowiednio rozwini�te, zarówno ze wzgl�du na wyst�powanie stosun-

kowej jednolito�ci regionów wewn�trz poszczególnych krajów, jak i z powodu 

nieaktualno�ci danego problemu. Z reguły bowiem, ró�nego rodzaju projekty 

oraz programy inwestycyjne w poszczególnych krajach Europy, obejmuj�ce 

swym działaniem kilka s�siednich obszarów tych pa�stw (na przykład w zakre-

sie infrastruktury transportowej) albo ju� zostały zrealizowane, lub funkcjonuj�
na poziomie ponadnarodowym (tak jak w przypadku europejskich korytarzy 

transportowych). Najcz��ciej tego typu integracja tworzona jest w nowych for-
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mach, w ramach trzeciego „sieciowego” podej�cia i zwi�zana jest ze współcze-

snymi formami współdziałania miast i aglomeracji. Pa�stwa Europy i ich regio-

ny przeszły dług� drog� rozwoju cywilizacyjnego, rozwoju gospodarki rynko-

wej, zakładania nowych trwałych federacji, mocnych tradycji w dziedzinie two-

rzenia prawa. Jednak�e wszystkie te procesy zachodziły w warunkach stabilno-

�ci politycznej i wzrostu ekonomicznego – dwóch absolutnie nieodzownych 

atrybutów integracji. Zjawiska zachodz�ce obecnie w zjednoczonej Europie 

winne zosta� głównym drogowskazem dla Ukrainy w zakresie rozwoju wszech-

stronnej integracji mi�dzyregionalnej.  

Jednak�e w ka�dym przypadku na rozwój współpracy transgraniczanej na 

Ukrainie b�d� wpływa� nast�puj�ce obiektywne warunki, zasadniczo odró�nia-

j�ce j� od innych pa�stw:  

− du�e terytorium kraju, co wymaga �cisłej współpracy i współdziałania grani-

cz�cych regionów chocia�by z jednego powodu – potrzeby zmniejszenia wy-

datków zwi�zanych z transportem;   

− ró�norodno�� zasobów klimatyczno-przyrodnicznych, zasobów bogactw 

naturalnych, struktury demograficznej, kulturowo-etnicznej i innych warun-

ków i czynników rozwoju, znacz�ca asymetria w rozwoju społecznym i eko-

nomicznym regionów;  

− asymetryczno�� ukrai�skiej polityki unitaryzmu (faktycznie niejednakowy 

status prawny ró�nych jednostek terytorialnych Ukrainy - wschodnich i za-

chodnich obwodów Ukrainy, ?utonomicznej Republiki Krym i Sewastopo-

la), sprzeczna struktura administracyjno-terytorialna kraju (ogłoszony 

w Konstytucji unitaryzm przy jednoczesnym istnieniu jednostki autonomicz-

nej);  

− brak do�wiadczenia i mentalno�ci współpracy w�ród elit regionalnych i poli-

tycznych;  

− słabo�� regionalnej polityki pa�stwa ukrai�skiego.  

Przestrzenna skala integracji dzieli si� na: globaln�, postsowieck� (WNP) 

ogólno ukrai�sk� mi�dzyregionaln� oraz wewn�trzregionaln�. Aktywna integra-

cja Ukrainy ze  �wiatow� i gospodark� i społeczno�ci� jest szersza w swoim 

zasi�gu ni� w przypadku innych, nowych suwerennych pa�stw, zwi�zanych ze 

„swoim” makroregionem. Dla Ukrainy zawsze było wa�ne europejskie ukierun-

kowanie jej kontaktów zewn�trznych. W Ukrainie na poziomie ogólnokrajowym 

oraz wewn�trzregionalnym obserwuje si� jednoczesne wyst�powanie takich 

sprzecznych zjawisk jak integracja i dezintegracja; integracja wyst�puje na po-

ziomie politycznych procesów pa�stwotwórczych. Natomiast poziom WNP 

i ukrai�ski mi�dzyregionalny wyra�nie ucierpiał, ze wzgl�du na dominacj�
w tym przypadku procesów dezintegracyjnych.  

We wszystkich latach niepodległo�ci Ukrainy istnieje problem, jak utrzyma�
jedno�� kraju przy równoległym prowadzeniu restrukturyzacji. Sfera pa�stwowa 

obejmuje ró�ne dziedziny (polityczna, obronna, gospodarcza, kulturowo – in-
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formacyjna) lecz charakter problemu zawsze pozostaje ten sam. W sposób lo-

giczny da si� wyodr�bni� dwa składniki: kompozycyjny i komunikacyjny albo, 

inaczej, problem dyferencjacji (regionalizacji) i integracji. Pierwszy dotyczy 

składu i struktury kraju, zmian nieformalnych i normatywnych regionów, ich 

specjalizacji, proporcji mi�dzyregionalnych. Drugi bezpo�rednio dotyczy zawar-

to�ci i formy mi�dzyrejonowej koncentracji wi�zi i wzajemnych działa�, prze-

budowy ich zasad i mechanizmów działania w nowych warunkach.   

Je�li europejskie do�wiadczenie i przedstawione powy�ej podej�cia do inte-

gracji spróbowa� przenie�� na zachodz�ce w Ukrainie w ci�gu ostatniego dzie-

si�ciolecia procesy społeczno-gospodarcze, to mo�na doj�� do wniosku, i�
w przypadku podej�cia pierwszego, przewa�ała tu tendencja dezintegracji: wiel-

ko�� mi�dzyregionalnej wymiany towarów i usług oraz przepływu kapitału spa-

dała z powodu spadków produkcji i wyst�powania kryzysu inwestycyjnego.  

 Z punktu widzenia drugiego podej�cia rysuje si� bardziej optymistyczna wi-

zja. Ukształtował si� nowy system organów zarz�dzania na poziomie pa�stwo-

wym i cz��ciowo municypalnym, zachodzi stopniowe uszczegółowienie ich 

pełnomocnictw, kształtuje si� formalny system prawny w odniesieniu do elit 

politycznych i zarz�dzaj�cych gospodark�, system zasad post�powania dla pod-

miotów gospodarczych.  

Z punktu widzenia trzeciego podej�cia w latach ubiegłych na Ukrainie za-

szedł znacz�cy post�p w dziedzinie integracji. Szereg miast i regionów okazało 

si� �ci�le zintegrowanymi z ekonomicznymi strukturami europejskimi i �wiato-

wymi. Jako przykłady mog� posłu�y� Kijów, Donieck, Lwów, Odessa, U�horod 

oraz inne miasta. W tym sensie uwidacznia si� analogia do zachodnioeuropej-

skich form integracji mi�dzyregionalnej i transnarodowej, chocia� wi�ksze na-

stawienie regionów ukrai�skich na eksport i import ma inny charakter – nie jest 

wzmocnione systemem współpracy przygranicznej i kooperacji. W tym samym 

czasie prognozy ekonomiczne i zapotrzebowania działalno�ci praktycznej wska-

zuj�, i� ze współpracy przygranicznej zarówno wschodnich jak i zachodnich 

regionów Ukrainy płynie wiele korzy�ci o charakterze gospodarczym. 

Procesowi integracji Ukrainy z europejskimi sieciami infrastrukturalnymi 

towarzyszyło przyj�cie ogólnych planów działa� i zrealizowanie konkretnych 

projektów. Szczególnie nale�y wspomnie� o planie działa� w dziedzinie trans-

portu, o opracowaniu koncepcji korytarza czarnomorskiego i wł�czeniu niektó-

rych krajów OCZWE (Organizacja Czarnomorskiej Współpracy Gospodarczej)

do programu PETRA i TRASEKA, w celu zaspokojenia potrzeb region. 

W zwi�zku z tym, zrealizowano trzy projekty: INTUR (Włochy – Turcja – 

Ukraina – Rosja), KAFOS (Turcja – Bułgaria – Rumunia – Mołdawia), Linia 

transbałka�ska (�BL) (Włochy – była Jugosłowia�ska Republika Macedonii – 

Albania – Bułgaria – Turcja). Poł�czenie systemów energetycznych, obejmuj�-
cych wszystkie kraje członkowskie, okazuje si� jeszcze jednym projektem b�d�-
cym w opracowaniu i pod kontrol� ministrów energetyki pa�stw członkowskich.  
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Zbadanie zale�no�ci gospodarczych prowadzi do wniosku, �e procesy współ-

pracy transgranicznej rozpocz�te w latach 50. XX wieku odegrały znacz�c� rol�
w realizacji inicjatyw o charakterze transgranicznym w Europie. Nie mniejsze 

znaczenie ma ta współpraca na pocz�tku XXI w., szczególnie w zwi�zkach Unii 

Europejskiej z krajami Europy Wschodniej, wł�cznie z Ukrain�.  
Wyniki Spotkania Rady Europejskiej (10-11grudnia 1999 &.), w cz��ci przy-

j�tej dotycz� o�ywienia i intensyfikacji współpracy z krajami Europy Centralnej. 

Współpraca przygraniczna jest ró�norodna. Funkcjonuje wiele definicji wyra�a-

j�cych zasadno�� tych zwi�zków, jednak�e nale�y wyró�ni� w pierwszej kolej-

no�ci okre�lenia empiryczne i prawne.  

Pierwsze okre�la współprac� jako kontakty przygraniczne, realizowane przez 

ró�ne podmioty przygranicznej współpracy regionalnej, uznane albo przez ofi-

cjalne władze albo chocia� publicznie. Drugie podej�cie, w odró�nieniu od 

pierwszego – to okre�lenie współpracy przygranicznej, która realizowana jest 

przez regiony lub tereny przygraniczne w najbardziej �cisłym i formalnym sen-

sie tego słowa. Ta współpraca transgraniczna jest uznana przez prawo mi�dzyna-

rodowe jako zwi�zki mi�dzy krajami w regionach i terenach przygranicznych. 

Współpraca przygraniczna z punktu widzenia jej zastosowania powinna si� od-

nosi� do działa� władz regionalnych i organów samorz�du miejscowego zainte-

resowanych ni� pa�stw.   

Rysunek 2. Euroregiony na Ukrainie 

�ródło: opracowanie własne. 
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Rozwój euroregionów – to jedna z najwa�niejszych kwestii polityki współ-

pracy transgranicznej.  

Na Ukrainie funkcjonuje 6 euroregionów: Euroregion Bug, Karpacki, Dniepr, 

Słobo�anszczyna, Górny Prut oraz Dolny Dunaj. Na etapie tworzenia s� Azow-

Meotyda, Donbas oraz Jarosławna.  

Du�a koncentracja przemysłu w Donbasie oraz znacz�ca g�sto�� zaludnienia 

spowodowały znacz�ce zanieczyszczenie �rodowiska. Ka�dego dnia do atmosfe-

ry dostaje si� 30% ogólnej ilo�ci emitowanych zanieczyszcze� całego kraju. 

Na podstawie tych danych, formułowane s� cele z euroregionu „Azow-

Meotyda”:  

− aktywizacja zwi�zków o charakterze społeczno-ekonomicznym, naukowo-

technicznym i innych mi�dzy jednostkami terytorialno-administracyjnymi 

Ukrainy, Rosji i Grecji w procesie rozwi�zywania problemów ogólnych; 

− zachowanie, zwi�kszenie i racjonalne wykorzystanie zasobów Morza Azow-

skiego; 

− zachowanie unikalnej przyrody Przyazowia; 

− podwy�szenie jako�ci �ycia Ukrai�ców, Rosjan, Greków i mieszka�ców 

innych narodowo�ci zamieszkuj�cych Przyazowie. 

Wybór Grecji jako partnera został dokonany ze wzgl�du na nast�puj�ce oko-

liczno�ci: 

− praktyka europejska dopuszcza zało�enie euroregionu mi�dzy jednostkami 

administracyjno-terytorialnymi nie maj�cymi wspólnej granicy, ale maj�cymi 

dost�p do morza i mo�liwo�� poł�czenia morskiego; 

− w Obwodzie Donieckim 9 rejonów i miasto Mariupol s� zamieszkiwane 

przez mniejszo�� greck�; 
− mniejszo�� grecka jest dobrze zorganizowana i posiada swoje struktury; 

− w Obwodzie Donieckim jest zlokalizowany konsulat Grecji; 

− Uniwersytet Pa�stwowy w Mariupolu – to jedyne w �wiecie centrum naucza-

nia j�zyka nowogreckiego, znajduj�ce si� po za granicami Grecji; 

− Grecja od wielu lat udziela ró�norodnej pomocy swojej mniejszo�ci; 

− Grecja jest członkiem UE i Organizacji Czarnomorskiej Współpracy Gospo-

darczej. 

Współpraca transgraniczna z Rosj� (regiony współpracuj�ce: Obwód Do-

niecki i Ługa�ski z Obwodem Rostowskim) ma na celu: 

− Budow� przej�� granicznych, 

− popraw� przygranicznej infrastruktury transportowej, 

− ochron� �rodowiska naturalnego, 

− rozwój turystyki ekologicznej (parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody), 

− rozwój infrastruktury wzdłu� magistrali tranzytowych Rostow-Odessa i Ro-

stow-Charkow, 



Wybrane aspekty rozwoju współpracy transgranicznej na wschodnich… 431

− budow� obwodnicy Mariupola i drogowej magistrali tranzytowej Rostow –

Odessa, 

− budow� sieci kolejowej Taganróg- Marioupol, 

− opracowanie programu działa� i pomocy w przypadku wyst�pienia katastrof 

o charakterze przemysłowym i przyrodniczym. 

W przyszło�ci planuje si� zwi�kszenie ilo�ci członków (Obwody Doniecki, 

Zaporo�ski, Cherso�ski, Autonomiczna Republika Krym, Obwód Rostowski 

i Kraj Krasnodarski) oraz rozszerzenie dziedzin współpracy o: 

− ochron� i racjonalne wykorzystanie zasobów Morza Azowskiego i terenów 

przyległych; 

− rozwój infrastruktury transportowej, komunalnej, telekomunikacyjnej tere-

nów nadmorskich Morza Azowskiego; 

− utylizacj� i oczyszczanie �cieków oraz odpadów komunalnych i przemysło-

wych; 

− monitoring ekologiczny basenu Morza Azowskiego; 

− rozwój turystyki morskiej, morskich sportów wodnych , budowa sieci klu-

bów jachtowych i aquaparków. 

Regionalne organy władzy wykazuj� du�e zainteresowane w zakresie okre-

�lenia celów społeczno-gospodarczych pod k�tem priorytetowego pozyskania 

zagranicznych partnerów. Przykładowo, Chi�ska Republika Ludowa jest gotowa 

wzi�� udział w budownictwie nowej magistrali Ługa�sk-Donieck w ramach 

realizacji projektu budowy w systemie koncesyjnym drogi Lwów- Ługa�sk. 

Na drodze rozmów ze specjalistami chi�skimi zawarto umowy wst�pne na 

temat planów na przyszło��. Strona Chi�ska jest bardzo zainteresowana tym, 

aby odnowi� „Szlak jedwabny” i w ten sposób stworzy� mo�liwo�� poł�czenia 

transportowego „?zja-Europa”. W chwili obecnej dla realizacji tego projektu 

konieczne jest przyj�cie nowej ustawy w sprawie koncesji na budow� dróg. 

W pierwszym czytaniu ju� jest przyj�ta ustawa o koncesji, brane s� pod uwa-

g� propozycje korzystaj�cych z koncesji. Głównym powodem opó�nienia jest to, 

�e je�li korzystaj�cy z koncesji buduje drog�, to powinien on by� pewny, �e 

zwróc� mu si� poniesione nakłady.   

Jak wcze�niej informowano, w kwietniu 2007 r. Rada Najwy�sza przyj�ła 

w pierwszym czytaniu zmiany wniesione do ustawy „� koncesjach na budow�
i eksploatacj� dróg”. 

Zgodnie z tym dokumentem dla zako�czenia procedury opisu obiektu i prze-
prowadzenia przetargu przewidziana jest konieczno�� opracowania techniczno-

ekonomicznych podstaw projektu. W celu rozdzielenia ryzyka finansowego pro-
ponuje si� obowi�zkowy udział pa�stwa w finansowaniu budowy, odbudowy, 
remontu, obiektu, na który udzielana jest koncesja. Równie� ustawa b�d�ca 
w fazie projektu proponuje zwrot inwestycji przez płatn� eksploatacj� drogi, obiek-
tów serwisowych drogi, udzielenia odszkodowa� pa�stwowych osobom, którym 
udzielono koncesji, a wykazuj�cym straty lub maj�cym nisk� rentowno��.  
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Prawne podstawy współpracy transgranicznej na Ukrainie stanowi�: 
− europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej mi�dzy spo-

łeczno�ciami terytorialnymi i władzami (ratyfikowana przez Ukrain�), 
− Ustawa Ukrainy „� współpracy transgranicznej”, 

− rozporz�dzenie o procedurze przeprowadzenia wyboru projektów (progra-

mów) współpracy transgranicznej, które mog� by� wł�czone do pa�stwowe-

go programu współpracy transgranicznej (zatwierdzono postanowieniem Ga-

binetu Ministrów), 

− procedura przygotowania projektów (programów) współpracy transgranicz-

nej (zatwierdzona nakazem ministra gospodarki), 

− program współpracy mi�dzyregionalnej i przygranicznej Ukrainy i Federacji 

Rosyjskiej 2010 roku ( zatwierdzony postanowieniem Gabinetu Ministrów), 

− pa�stwowy program rozwoju współpracy transgranicznej na lata 2007-2010 

(zatwierdzony postanowieniem Gabinetu Ministrów). 

Zadaniem integracji jest: kształtowanie jednorodnego społeczno-ekono-

micznego �rodowiska na podstawie pogł�bienia mi�dzynarodowej kooperacji 

mi�dzy przedsi�biorstwami krajów uczestników, rozwój współczesnej działalno-

�ci gospodarczej, kształtowanie jednoczesne systemu bankowego, transportowe-

go, infrastruktury, utworzenie spójnej przestrzeni rynkowej, systemu finansowe-

go, uzgodnienie polityki przepływu siły roboczej, wyrównywanie poziomu roz-

woju gospodarczego i społecznego terenów wchodz�cych w skład Euroregionu, 

Wspólnego Obszaru Gospodarczego, WNP, GUAM (Organizacja na Rzecz De-

mokracji i Rozwoju Gospodarczego. 

Integracja mi�dzyregionalna na Ukrainie była i pozostaje wa�nym wska�ni-

kiem ogólnej sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju i jednocze�nie wa�nym 

mechanizmem wpływaj�cym na jej popraw�. Współpraca mi�dzynarodowa po-

winna sta� si� jednym z najwa�niejszych kierunków w polityce krajowej jak 

i regionalnej. Powinna równie� mie� na celu tak uzdrowienie sytuacji społeczno-

ekonomicznej, jak i utworzenie instytucjonalnych podstaw dla nowej ukrai�skiej 

pa�stwowo�ci. 

Streszczenie

W opracowaniu została dokonana analiza procesów integracyjnych w Europie (z perspektywy 

trzech modeli kształtowania integracji regionalnej: podej�cie instytucjonalne, sieciowe oraz model 

strefy wolnego handlu), w kontek�cie mo�liwego wykorzystania tych do�wiadcze� na Ukrainie. 

Szczególn� uwag� po�wi�cono euroregionom działaj�cym na wschodnich granicach Ukrainy, 

w tym tworz�cemu si� euroregionowi „Azow-Meotyda” (współpraca Ukrainy, Grecji i Rosji). 

Integracja mi�dzyregionalna powinna sta� si� jednym z najwa�niejszych kierunków w polityce 

krajowej, jak i regionalnej Ukrainy. Mo�e bowiem przyczyni� si� do uzdrowienia sytuacji spo-

łeczno-ekonomicznej i tworzenia instytucjonalnych podstaw dla nowej ukrai�skiej pa�stwowo�ci. 
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Selected Aspects of Transborder Cooperation Development on the East 

Border of Ukraine 

Summary 

The analysis of integration processes in Europe (from the point of view of three models of 

shaping regional integration: an institutional concept, a network concept and a model of free-trade 

area) was conducted in the study in the context of potential usage of the experience in Ukraine. 

A special attention was paid to euroregions functioning on the East border of Ukraine, among 

others to the just created euroregion “Azow-Meotyda” (cooperation between Ukraine, Greece and 

Russia). Interregional integration should become one of the most important directions in national 

as well as in regional policy of Ukraine. It could contribute to enhancement of socio-economic 

conditions and to creation of institutional basis for a new Ukrainian state. 
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