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Tomasz Kamusella

PERSPEKTYWY ROZWOJOWE REGIONU SLJ\SK OPOLSKI

Kontekst polityczno-gospodarczy

Upadek komunizmu w 1989 r., rozpad ZSRR (1991) i wycofanie wojsk sowiec-

kichJrosyjskich w 1993 r. z Polski oraz przeprowadzenie transformacji politycznej jak i go-

spodarczej stworzylo nowe podstawy zycia politycznego i gospodarczego w RP. Charaktery-

zuje sie ono postepujaca demokratyzacja oraz rozwojem wolnego rynku eo umozliwilo Polsce

stanie sie czlonkiem Rady Europy, WTO (Swiatowej Organizacji Handlu), OECD (Organiza-

cji Wspolpracy Gospodarczej i Rozwoju), a w marcu 1999 r. takze przystapienie do NATO.

Tak wiec stopniowo Polska wraca do glownego nurtu zycia politycznego i gospodarczego w

Europie i swiecie,

W kontekscie Europy oznacza to coraz pelniejsze uczestnictwo w procesie integracji

europej skiej poprzez dostosowywanie prawodawstwa i gospodarki polskiej do standard6w

Unii Europejskiej. Ow proces rozpoczal sie w 1991 r. podpisaniem Ukladu Europejskiego

(czyli umowy stowarzyszeniowej ze Wsp61notami Europejskimi '), kt6ry docelowo ma do-

prowadzic do utworzenia strefy wolnego handlu miedzy UE a Polska w okresie 2001-2003 r.

W miedzyczasie Polska zlozyla oficjalny wniosek 0 czlonkostwo w UE w 1994 jako drugie

panstwo postkomunistyczne, tj. tydzien po Wegrzech. Po zakonczeniu Konferencji Miedzy-

rzadowej (1996-1997), ktora wstepnie zaaprobowala przeprowadzenie wewnetrznych reform

bez ktorych niemozliwe by bylo rozszerzenie DE2, Polska wraz z czterema'' innymi krajami

postkomunistycznymi oraz Cyprem rozpoczela w marcu 1998 r. negocjacje czlonkowskie z

DE, ktore otwarto przegladern zgodnosci prawodawstwa i standardow gospodarczych kandy-

datow z acquis communautaire oraz gospodarczymi standardami DE. Owe negocjacje winny

potrwac ok. 2-3 hit, i zakonczyc sie wejsciem do UE w/w panstw kandydujacych do czlonko-

stwa. W polityce RP, zaklada sie, 1Z1 stycznia 2003 Polska bedzie gotowa do wstapienia do

DE. Wystepuje tu zbieznosc z dzialaniami unijnymi, jako ze w przyjetej w maju 1999 r. na

szczycie berlinskim perspektywie finansowej DE na lata 2000-2006 zarezerwowano dla

panstw kandydujacych pomoc przedakcesyjna" oraz kilkakrotnie wieksze srodki pomocowe z

Fundusz6w Strukturalnych i Funduszu Kohezyjnego (dostepne tylko dla czlonkow UE) jesli-

by w tym okresie jakiekolwiek z panstw kandydujacych (lub nawet wszystkie z nich) zostaly

przyjete do DE.
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Ponadto warto pamietac, iz Traktat z Maastricht uznal zasade subsydiarnosci (pomoc-

niczosci) za konstytucyjna w systemie prawno-politycznym DE. Mowi ona, ze problemy win-

ny bye rozwiazywane na najnizszym mozliwym poziomie eo winno wiazac sie z przekazywa-

niem odpowiednich srodkow finansowych na owe poziomy. W UE wyroznia sie 3 poziomy:

poziom ogolnounijny, poziom panstw narodowych i poziom regionow'', Docelowo rozdzial

finans6w i prerogatyw suwerennosci pomiedzy tymi trzema poziomami winien bye relatyw-

nie rowny tak aby doprowadzic do ich efektywnego rownowazenia" w mysl podstawowej

zasady demokracji, ktorej wyrazem jest przyjety w kazdym demokratycznym kraj~ tr6jpo-

dzial wladzy na ustawodawcza, wykonawcza i sadownicza,

Zgodnie z tym paradygmatem organizacyjnym UE, 1 stycznia 1999r. Polska wprowa-

dzila poziom regionow rzadowo-samorzadowych, kt6re w zakresie ludnosci i powierzchni

odpowiadaja srednim regionom w UE (Kulesza, 1998: 4). Obecnie zalezy w duzej mierze od

samorzadow nowopowstalych regionow do jakiego stopnia poszerza one swa niezaleznosc

decyzyjno-finansowa od centrum panstwa, Jednak mozna mniemac na podstawie przykladow

z UE, ze im bardziej polskie regiony beda swobodne decyzyjnie i finansowo tym wieksze

korzysci rozwojowe Polska jako calosc odniesie w okresie przedakcesyjnym i po wejsciu do

UE, bowiem to wladze regionu w glownej mierze sa odpowiedzialne za absorbcje srodkow

pomocowych udzielanych przez UE. Ponadto bez poziomu silnych region6w uczestnictwo

Polski byloby ograniczone w procesach decyzyjnych, politycznych i gospodarczych UE prze-

biegajacych coraz wyrazniej takze ina poziomie regionow.

Slgsk Opolski w regionalizujacej si~ Po)sce oraz integruj,!cej sie Europie

Region Slask Opolski, gdzie w wyniku wprowadzenia trzech poziom6w samorzadno-

sci w gminach, powiatach i regionie wszyscy jego mieszkancy niezaleznie od miejsca za-

mieszkania CZ'} pochodzenia uzyskali rowny dostep do uczestnictwa w zyciu polityczno-

administracyjnym regionu, w kontekscie powyzej przedstawionej sytuacji musi sam okreslic

najwazniejsze linie rozwojowe, kt6re by z jednej strony spelnialy oczekiwania jego miesz-

kancow, a z drugiej byly zgodne z tendencjami rozwojowymi calego panstwa oraz UE.

Slask Opolski jest malym terytorialnie i ludnosciowo regionem rolniczo-

przemyslowym. W zwiazku z przemianami gospodarczymi, kt6re od kilku dziesiecioleci wy-

stepuja w rozwinietych krajach zachodnich nalezy sie spodziewac coraz znaczniejszego spad-

ku znaczenia i dochodowosci produkcji rolnej oraz przernyslu ciezkiego reprezentowanego

przez duze zaklady panstwowe. Na niwie rolnictwa winno to spowodowac komasacje grun-
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tow w duze obszarowo farmy produkcyjne oraz ich postepujaca specjalizacje przy jednoczs, stn

snym spadku zatrudnienia w tym sektorze gospodarki. Co sie tyczy przemyslu ciezkiego, po- sov

stepujace zmiany ogranicza zatrudnienie w tym obszarze gospodarki na skutek likwidacji za- sro

kladow lub/i ich parcelacji na mniejsze firmy wraz z jednoczesna prywatyzacja. Tak wiec

docelowo udzial przemyslu ciezkiego w dochodach i zatrudnieniu regionu takze bedzie sie nu,

zmniejszal zwlaszcza w obliczu konkurencji relatywnie nowoczesniejszych i geograficznie zac

bliskich zakladow chemicznych i petrochemicznych z terenu Polski oraz Czech, Niemiec i P61

Slowacji jako ze na poczatku XXI w. znikna miedzy tymi panstwarni a RP bariery celne w

zwiazku z finalizacja Ukladow Europejskich oraz Porozumienia CEFTA, na kt6rych bazie

zostanie utworzona strefa wolnego handlu miedzy panstwami srodkowoeuropejskimi, oraz

pomiedzy tymi panstwami a UE. Ponadto nieodlegle w czasie wejscie panstw srodkowoeuro-

pejskich do UE, de facto wlaczy ich gospodarki w jednolita gospodarke UE eo tym bardziej

uniemozliwi stosowanie eel, taryf i kwot w celu ochrony gospodarki narodowej.

Nalezy sadzic, ze po modemizacji i dostosowaniu do standardow UE, przemyslami

kt6re winny przetrwac w regionie (zwlaszcza jesli dostosuja sie do szybko zrnieniajacych sie

oczekiwan i wymogow rynku europejskiego i swiatowego) Set przemysly: budowlany, pro-

dukcji samochod6w, papiemiczy, przetworstwa zywnosci, produkcji drzewnej oraz aparatury

chemicznej, precyzyjnej, mechanicznej ielektrycznej, obuwniczy iodziezowy.

Powyzej nakreslone zmiany uwolnia na rynku pracy spore zasoby sily roboczej oraz

ogranicza dochod regionu jesli nie podejmie sic decyzji eo do konkretnych przyszlosciowych

linii rozwojowych Slaska Opolskiego, ktore by zapewnily prace wiekszosci mieszkancow

regionu oraz staly wzrost dochcdow odzwierciedlajacy przynajmniej sredni wzrost gospodar-

czy calego panstwa,

Podstawy rozwoju regionu

Istotnym jest aby w trakcie przemian gospodarczych i strukturalnych region mial so-

lidne oparcie w instytucji finansowej, najlepiej regionalnym banku, ktory by nie tylko zabez-

pieczal plynnosc finansowa i stabilnosc gospodarki Slaska Opolskiego, aletakze dopomagal

w budowaniu tozsamosci regionalnej takjak to sie dzieje np. w Hiszpanii lub Niemczech.

Z drugiej strony, decyzje 0 przemianach gospodarczego oblicza regionu mUSZqbye

poparte odpowiednim kapitalem, ktory w obliczu braku znaczacego jego wolumenu na Slasku

Opolskim bedzie rnusial naplynac do regionu z zewnatrz. Mozna liczyc, ze przy pewnym wy-

silku finansowym regionu, mala acz istotna pomoc finansowa zwlaszcza na inwestycje infra-
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Inwestorom zagranicznym spoza jak i z UE, nalezy dopom6c w wykupie ziemi pod

stawiane zaklady bowiem bez posiadania gruntu nie beda oni mogli w pelni korzystac z uslug

finansowych, a ryzyko zwiazane z mozliwoscia zwyzek w oplatach za dzierzawe gruntu na

kt6rych beda postawione budynki moze zniechecic ich do inwestowania na Slasku Opolskim.

Innym istotnym czynnikiem przyciagania inwestycji byloby wprowadzenie na wz6r i

przy pomocy zaprzyjaznionego regionu Galicji systemu obslugi inwestor6w typu "one win-

dow", tzn. ze wszystkie formalnosci zwiazane z inwestycja i rozpoczeciem produkcji poten-

cjalny inwestor moglby zalatwic w jednym pokoju jakiegos urzedu (najprawdopodobniej w

Urzedzie Marszalkowskim). Ponadto istotnym jest rozw6j infrastruktury transportowej do

czego moze silt przyczynic ukonczenie budowy opolskiego odcinka autostrady A4, otwarcie

lotniska w Brzegu (ewentualnie podpisania umowy 0 uprzywilejowanym korzystaniu z lotni-

ska we Wroclawiu lub Pyrzowicach) oraz uczynienie z Odry na powr6t atrakcyjnego szlaku

spedycyjnego na rynki Europy Zachodniej.

Co sie tyczy naplywu kapitalu na Slask Opolski, nalezy rozpoczac dzialania majace na

celu nawiazanie/intensyfikacje oraz formalizacje kontakt6w miedzy regionem, a diaspora jego

mieszkaricow obecnie przebywajacych przewaznie w Niemczech oraz innych krajach Europy

0- Zachodniej. Owa diaspora to potencjalnie kilkaset tysiecy osob, kt6re moglyby przybywac na

2- Slask Opolski w ce1ach sentymentalno-turystycznych, promowac region w Niemczech i UE,

.al dopomagac w nawiazywaniu uprzywilejowanych kontakt6w gospodarczych producent6w ze

Slaska Opolskiego z kontrahentami/partnerami w Niemczech i UE, osiedlac sie w regionie

ye celem spedzenia jesieni zycia w swych rodzinnych stronach lub, nade wszystko, rozpoczecia

ill na Slasku Opolskim powaznych inwestycji. Stosunkowo latwa by byla akomodacja potencjal-

y- nych inwestor6w z diaspory do warunk6w administracyjnych, gospodarczych i spolecznych

a- panujacych w regionie bowiem wiekszosc z nich posiada w regionie rodziny, sprawnie po-
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strukturalne oraz na rzecz przemian gospodarczych na wsi naplynie w postaci srodkow finan-

sowych z UE 0 ile administracje samorzadowe Slaska OpoIskiego beda potrafily siegac po te

srodki ije efektywnie wykorzystywac.

Najwazniejszym zrodlem kapitalu winny bye inwestycje przedsiebiorcow spoza regio-

nu, a zwlaszcza z zagranicy. W tym wzgledzie, przed przystapieniem RP do UE nalezaloby

zachecac duzych inwestor6w spoza UE (zwlaszcza z Azji, Australii i Oceanii oraz Ameryki

P6lnocnej, Chile i Argentyny) do otwierania zakladow produkcyjnych na Slasku Opolskim,

tak aby po wejsciu Polski do UE, owe firmy mogly produkowac na rynek UE bez konieezno-

sci ponoszenia kosztow taryf i eel zwiazanych z naplywaniem ieh produkt6w do UE spoza

terenu Unii.
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sluguje sie jezykiem polskim i niemieckim, a nade wszystko duza ich liczba posiada podw6j-

ne polskie i niemieckie obywatelstwo dzieki czemu przy zakupie ziemi mogliby bye trakto-

wani jak inwestorzy krajowi.

Mimo relatywnej slabosci ekonomicznej regionu oraz zwolnienia z pracy wielu

mieszkancow Slaska Opolskiego, kt6rzy pracowali w przemysle wydobywczo-

metalurgicznym znajdujacym sie na terenie obecnego Regionu Slaskiego, bezrobocie w re-

gionie nie odbiega od sredniej krajowej. Jest to spowodowane tym, iz wielu mieszkancow

Slaska Opolskiego posiada podw6jne obywatelstwo, i dzieki temu sezonowo podejmuje prace

w Niemczech, ale takze w innych panstwach DE (poprzez obywatelstwo niemieckie automa-

tycznie uzyskuje sie obywatelstwo unijne). Nalezy podjac dzialania rnajace na celu zaintere-

sowanie tych os6b otwieraniem wlasnych przedsiebiorstw korzystajac przy tym z osobistych

kontakt6w w Polsce i Niemczech, lub/i inwestowaniernllokowaniem srodkow pienieznych w

regiome.

Mozliwe nowe kierunki rozwoju regionu

W zwiazku z ograniczeniem zatrudnienia iog6lnej rentownosci w zakresie przemyslu

ciezkiego i produkcji rolnej oraz innych tradycyjnych przemysl6w znajdujacych sie na terenie

Slaska Opolskiego, powstaje pytanie jakie linie rozwojowe bylyby potencjalnie najkorzyst-

niejszymi dla regionu biorac pod uwage jego specyfike, czyli: niewielkie rozmiary terytorial-

ne i demograficzne, przygraniczne polozenie na splocie szlak6w komunikacyjnych 0 europej-

skim znaezeniu, oraz wielokulturowosc szczeg6lnie objawiajaca sie w tym, ze eo najmniej 1/3

mieszkancow Slaska Opolskiego to Niemcy/Slazacy,

Jest rzecza w duzej mierze oczywista, ze przy braku znaczacego kapitalu w regionie i

w obliczu schylkowosci produkeji rolnej i przemyslowej, warto postawic nacisk na rozw6j

sektora uslug ina podnoszenie poziomu kwalifikaeji zasob6w ludzkich.

W zakresie uslug mozna promowac rozw6j szkolnietwa wyzszego stale przystosowu-

jacego sift do zmiennych wyrnogow rynku oraz stworzenie dobrych warunk6w dla firm typu

e-business, tj. takieh, ktore swiadczylyby rozmaite uslugi oraz sprzedaz za posrednictwem

intemetu.

c
zwiazku

nierniecl

Ramowe

o mniejs

alny/niei

Uniwers

dla wszy

edukacy'

oswiatoi

l

niej, a t,

ruajac si

go.

I

sie mm.

ee, kuln

od kilkr

tak aby

go obok

ka angi

podobn

zycznyi

przez u

uznawa

j«zyczn

Wsp6lr

s



Region Slask Opolski Rok IV Nr 2-3 (11-12) 1999

Iwoj- Co sie tyczy szkolnictwa wyzszego, to najprawdopodobniej w najblizszym czasie w

.akto- zwiazku ze zobowiazaniami podjetymi na rzecz mniejszosci niemieckiej w polsko-

niemieckim Traktacie 0 wspolpracy i dobrym sasiedztwie (1991), podpisaniem przez Polske

wielu Ramowej konwencji ochrony praw mniejszosci narodowych (1995), oraz pracami nad ustawa

vczo- 0 mniejszosciach, najprawdopodobniej powstanie na terenie Slaska Opolskiego pelny bilingu-

w re- alny/niemieckojezyczny system oswiatowy od przedszkoli po niemieckojezyczne oddzialy na

ncow Uniwersytecie Opolskim i innych wyzszych uczelniach. Ow system bedzie zapewne otwarty

prace dla wszystkich zainteresowanych, a nie tylko os6b pochodzenia niemieckiego, eo uczyniloby

oma- edukacyjny system Slaska Opolskiego kompatybilny z niemieckojezycznyrni system ami

itere- oswiatowymi w Niemczech, Austrii, Luxemburgu, a takze w Liechtensteinie i Szwajcarii.

stych

'ch w Ulatwiloby to dostep student6w ze Slaska Opolskiego do edukacji w Europie Zachod-

niej, a takze dopomoglo w uznaniu dyplom6w uczelni opolskich przez panstwa UE przyczy-

niajac sie do wiekszej mobilnosci przestrzenno-zawodowej absolwentow ze Slaska Opolskie-

go.

nyslu Pomimo tego, ze jezyk niemiecki legitymuje sift najwieksza liczba os6b poshigujacych

.reme sie nim jako pierwszym jezykiem w UE, jednak jezykiem dominujacym w businessie, polity-

.zyst- ce, kulturze i nauce swiatowej jest jezyk angielski. Zauwazono to takze w Niemczech, gdzie

orial- od kilku lat na renomowanych uniwersytetach organizuje sie cale toki studi6w w tym jezyku,

'opej- tak aby absolwenci owych uniwersytet6w mogli podejmowac prace na calym swiecie. Dlate-

~j1/3 go obok systemu edukacji niemieckojezycznej nalezy r6wnolegle rozszerzyc nauczanie jezy-

ka angielskiego w szkolach podstawowych i srednich oraz doprowadzic do wyksztalcenia

podobnych tok6w studi6w w jezyku angielskim na uczelniach opolskich.

onie i

-zwoj W perspektywie nalezaloby doprowadzic do wspolpracy z uczelniami niemieckoje-

zycznymi i anglojezycznymi, tak aby stopnie naukowe atrakcyjnych kierunkow nadawane

przez uczelnie opolskie byly poparte akredytacja z tychze uniwersytet6w, a przez to byly

owu- uznawane nie tylko na terenie calej UE, ale w przypadku akredytacji z uniwersytet6w anglo-

typu jezycznych, rowniez w Ameryce Polnocnej oraz na obszarze wiekszosci czlonkow Brytyjskiej

twem Wsp61noty Narod6w.

Gdyby doszlo do wypracowania niemiecko i angielskojezycznych tok6w studi6w na

Slasku Opolskim akredytowanych przez uznane uczelnie zachodnie, zapewne na uczelniach
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opolskich pojawilaby sie rosnaca grupa studentow z Europy i calego swiata bowiem mogliby

uzyskac tutaj uznawane na Zachodzie dyplomy placac "polskie", tj. nizsze czesne za nauk~

oraz koszty zwiazane z pobytem. Wraz ze zwiekszajaca sie liczba studentow mogloby tez

dojsc do centralizacji urbanistycznej szkol wyzszych w formie duzego miasteczka studencko-

uniwersyteekiego lub do ich decentralizacji i lokalizacji filii i rnniejszych uczelniach w rna-

Iych miastach regionu lub nawet na wsi (tzw. woodstick universities) eo byloby mozliw-

zwlaszcza przy rozwoju wysokoprzeplywowych laczy telekomunikacyjnych internetu.

Co sie tyczy e-businessu, nalezy podjac decyzje 0 ulatwieniach inwestycyjnych dla te-

go typu firm, ktore korzystajac z szybkich laczy telekomunikacyjnych, dostepnych swiatlo-

wodow oraz polaczen satelitarnych rnoglyby otwierac swoje siedziby na terenie calego regio-

nu, a nie tylko w Opolu i innych wiekszych miastach. Mogloby to doprowadzic do dywersy-

fikacji gospodarczej terenow wiejskich i wlaczenia Slaska Opolskiego w nurt najnowszych

trendow gospodarczych w skali globu. Ponadto rozwoj e-businessu doprowadzilby do roz-

woju i zroznicowania infrastruktury telekomunikacyjnej eo umozliwiloby rosnacej grupie

mieszkancow regionu regularny iw rniare tani (zwlaszcza po szykujacej sie dernonopolizacji i

deregulacji uslug telekornunikacyjnych) dostep do intemetu, oraz wprowadzenie codziennego

uzywania internetu w kazdej szkole i uczelni na terenie Slaska Opolskiego. W dluzszej per-

spektywie mialoby to dodatni wplyw na jakosc sily roboczej w regionie, bowiem obecnie

obok takich umiejetnosci jak umiejetnosc pisania i czytania oraz operowania na liczbach, pra-

. codawcy coraz czesciej beda oczekiwali pelnej zdolnosci obslugi komputera i internetu.
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Gdyby wieksza ilosc firm tego rodzaju otwarla siedziby w regionie nalezaloby w kon-

sekwencji oczekiwac powstania wiekszej ilosci hurtowni, stalego przeplywu towarow, a przez

to zwiekszenia obrotu ilosci przesylek powierzanych poezeie i innym pocztowym firmom ul

spedycyjnym, jak i towarow powierzanych samochodowym, kolejowym oraz rzeeznym fir- ty

mom transportowym. Nastepnie zwiekszony zysk firm typu e-business jak i spedycyjnych

powodowalby akumulacje kapitalu w regionie jak i zwiekszona podaz na wysoko wykwalifi- Si

kowanych absolwentow uczelni opolskich z biegla znajomoscia niemieckiego i angielskiego.

W konsekwencji najprawdopodobniej wytworzylaby sie synergia miedzy e-business a szkol-

nietwem wyzszym eo by tym bardziej wzmacnialo gospodarke Slaska Opolskiego i zapew- gs

nialo jej staly wzrost oraz konkurencyjnosc po akcesji RP do DE. P(

pl

w
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W tym kontekscie nie nalezy zapominac 0 innych mozliwych polach rozwojowych dla

gospodarki regionu. Np. warto promowac atrakcje turystyczne Slaska Opolskiego (np. Pacz-

kow, zamki, palace, Brzeg, kalwarie na Gorze sw. Anny, Gory Opawskie, zbiomiki wodne) w

powiazaniu z korzystnie centralnym polozeniem regionu dla jedno- lub dwudniowych wypa-

dow lub wycieczek objazdowych w Sudety i Beskidy oraz do Wroclawia, Krakowa, Berlina,

Warszawy, Pragi, Wiednia, Lwowa lub Budapesztu. Ponadto na miejscu nalezaloby rozwijac

odpowiednia baze hotelowa oraz zaplecze turystyki wiejskiej aby umozliwic pobyty tury-

styczno-sentymentalne dla czlonkow diaspory Slaska Opolskiego. Gdyby wrazenia po takich

pobytach byly korzystne mozna by sie spodziewac podejmowania decyzji przez starszych

czlonkow tej diaspory aby przeniesc sie do swoich ziem rodzinnych na stale po uzyskaniu

wieku emerytalnego, lub w przypadku mlodszych osob - aby inwestowac na Slasku Opol-

skim.

Poza tym, nalezy umiejetnie wykorzystac fakt, ze duza grupa mieszkancow regionu

wyjezdza sezonowo lub na stale do pracy w Niemczech korzystajac z podwojnego obywatel-

stwa. Tzn. nalezaloby w porozumieniu z TSKMN stworzyc siec biur doradztwa, ktore ula-

twialyby znalezienie korzystnej pracy nie tylko w Niernczech, ale na terenie calej UE oraz

dbaly 0 interesy pracownikow w zakresie poprawnego naliczania podatkow i poprawnosci

zawieranych umow 0 prace, eo szczeg6lnie jest wazne jako ze wystepuja przypadki wykorzy-

stywania takowych pracownikow, bowiem nie tylko nie znaja oni lokalnych przepisow, ale

rowniez w niedostatecznym stopniu posluguja sie niemieckim lub innymi jezykami aby sku-

tecznie dochodzic swych praw.

W przyszlosci, zwlaszcza po przystapieniu Polski do UE, biura doradztwa moglyby

ulatwiac eksport nadwyzki sily roboczej ze Slaska Opolskiego na teren calej UE. W perspek-

tywie dlugofalowej umacnialoby to kohezje spoleczna regionu.

SUa robocza ipolityka imigracyjna

Rozw6j e-business oraz szkolnictwa szczegolnie na poziomie wyzszym bedzie wyrna-

gal srednio iwysoko wykwalifikowanej sily roboczej, ktora czesciowo bedzie mozna uzyskac

poprzez przekwalifikowanie/podniesienie kwalifikacji wprzypadku stosunkowo mlodych

pracownik6w z wyksztalceniern wyzszym i srednim. Rozwijajace sie szkolnictwo wyzsze

winno w najblizszej przyszlosci zapewnic odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow,
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Kolejnym zrodlem wykwalifikowanej sily roboczej wraz z odpowiednim doswiadczenis--,

rnoglyby bye osoby z diaspory powracajace na Slask Opolski. dol

Jednak biorac pod uwage "demografieznctleciwose" ludnosci regionu spowodowanq

stalym odplywem wielu tysiecy mlodych i dynamicznychjednostek w okresie 1975-1991 oraz

fakt, iz po przemianaeh gospodarezych i polityeznyeh wprowadzonych po upadku komuni-

zmu, wiekszosc malzenstw zawartych po 1989 decyduje sie jedynie na jedno dziecko, nalezy

sie liczyc z tym ze populacja Slaska Opolskiego eoraz bardziej bedzie sie starzala (Rauzinski,

1999). Tak wiec w przypadku pornyslnego rozwoju gospodarki regionu rownego eo najmniej

sredniemu wzrostowi calej gospodarki RP, w niedalekim okresie moze dojsc do niedoboru

rnlodej sily roboezej z perspektywa dlugiego okresu zatrudnienia (eo jest istotne dla praeo-

dawcow pragnacych inwestowac w wielostronny rozwoj zasobow ludzkich).

Pewnym rozwiazaniem tego problemu byloby wspieranie i ulatwianie przez wladze

regionu imigracji wysoko wykwalifikowanych specjalist6w z krajow UE, a szczegolnie z

biednych krajow spoza UE z relatywnie wysoko wyksztalcona ludnoscia (tj. szczegolnie z

panstw postsowieckich oraz z Azji Poludniowej), Taka kadra nie tylko wsparlaby rozwoj e-

businessu, ale takze zapewnila odpowiednia liczbe wyspecjalizowanyeh wykladowcow dla

anglojezycznych tokow studiow na opolskich szkolach wyzszych. Ponadto osoby te oprocz

wyksztalcenia wnioslyby do regionu takze roznorodne powiazania gospodarcze, ktore mogly-

by doprowadzic do rozwoju bogatych kontakt6w Slctska Opolskiego z krajami ich pochodze-

ma.

Ponadto przestrzegajac prawa polskiego i acquis communautaire nie nalezaloby zwal-

czac naplywu sezonowej niskowykwalifikowanej sily roboczej z krajow bylego ZSRR bo-

wiem zapewnialaby ona zdrowa konkurencje na rynku pracy oraz wypelniala niskodochodo-

we luki w ramach kt6rych lokalna sila robocza nie podejmuje zatrudnienia. Warto monitoro-

wac i legalizowac jej naplyw, a w przypadkach cennych pracownik6w umozliwiac im osie-

dlenie na stale w Polsee (wraz z rodzinami).

Trzecia grupa imigrantow, kt6rym nalezaloby ulatwiac osiedlenie sie w Polsce winny

bye osoby pragnace zainwestowac znaczne srodki finansowe w regionie.
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ern Zapewne w poczatkowym okresie taka imigracja moglaby sie spotykac z oporami po-

dobnie jak w Europie Zachodniej wysuwanoby populistyczne twierdzenia, iz imigranci odbie-

raja prace miejscowym oraz ze oslabiaja spojnosc narodu polskiego". Mozna by temu trendo-

ma wi sie przeciwstawic organizujac stala imigracje rodzin polskich z terenu bylego ZSRR9 na

~az miare mozliwosci finansowych regionu.
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Przypisy

1 Wsp61noty Europejskie zostaly przeksztalcone w Unie Europejska 1 listopada 1993 r. na

mocy podpisanego w Maastricht Traktatu 0 Unii Europejskiej z 1992 r.

2 Ponadto Konferencja przyjela plan wprowadzenia Unii Gospodarczo WaIutowej dla kwali-

fikujacych sie panstw VE oraz poprzez Traktat Amsterdamski scalila wczesnijsze traktaty

tworzace Wspolnory Europejskie oraz UE, i wlaczyla do dorobku prawnego Wspolnot

Uklad z Schengen de facto Iikwidujacy kontroIe graniczne pomiedzy wiekszoscia czlon-

k6w UE oraz czlonkami Rady Nordyckiej, czyli panstwami skandynawskimi, z kt6rych

Norwegia i Islandia nie naleza do UE.

3 Do tej czw6rki, czyli Czech, Estonii, Slowenii i Wegier, w listopadzie 1998 r. dolaczyla

Lotwa.

4 Pomoc przedakcesyjna bedzie udzielana poczawszy od 1 stycznia 2000 wszystkim pan-

stwom negocjujacym czlonkostwo z VE (oprocz Cypru, ktory jako panstwo relatywnie do-

brze rozwiniete i nie zmagajace sie z transformacja gospodarczo-polityczna zostanie objete

innymi instrumentami pomocowymi), poprzez zreformowany PHARE (ok. 1,5 mId euro na

rok), przedakcesyjny fundusz pomocy dla rolnictwa SAP ARD (ok. 0,5 mld euro na rok) i

przedakcesyjny fundusz strukturalnego przygotowania do czlonkostwa ISP A (ok. 1 mld

euro na rok). Ponadto na szczycie berlinskim pod wplywem wojny w Kosowie osiagnieto

polityczna zgode na przyspieszenie integracji europejskiej, a miedzy innymi takze na po-

dwojenie pomocy przedakcesyjnej dla postkomunistycznych panstw kondydackich.

5 Wylonienie sie trzech poziomow w UE jest wynikiem niewydolnosci panstwa narodowego

w radzeniu sobie z problemami przekraczajacyrni jego granice (np. zanieczyszczenie sro-
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dowiska, konkurencj a gospodarcza, bezpieczenstwo), oraz ze swiadczeniem uslug 0bywa~

telom coraz bardziej swiadomym swych demokratycznych praw, kt6rzy coraz ch((tniej

chca uczestniczyc w sprawowaniu wladzy, a zwlaszcza w rozwiazywaniu lokalnych pro,

blemow jako, ze centrum (tj. administracja centralna panstwa narodowego) rzadko je do~

strzega, a niejednokrotnie nieodpowiednio rozwiazuje poglebiajac brak zaufania obywate.

lowi wzgledem centrum. Og61nie rzecz biorac, wylanianie sie struktur ponadpaitstwowych

jest wynikiern procesu globalizacji, a subpanstwowych procesu regionalizacji. Owe dwa

paralelne procesy nie Iikwiduja panstwa narodowego, jak to niekiedy alarrnistycznie sie

oznajrnia w prasie, lecz jedynie usprawniaja jego dzialanie poprzez wkomponowanie go w

struktury wyzszego i nizszego rzedu zgodnie z nowyrni wyznaniami politycznymi, gospo-

darczymi i spolecznymi wspolczesnego swiata.

6 Podobny system finansowego i decyzyjnego rownowazenia sie trzech poziomow admini-

stracyjnych dziala efektywnie juz od ponad stu lat w USA (poziom federalny, poziom sta-

now i poziom hrabstw) i Szwajcarii (poziom zwiazkowy, poziom kantonow i poziom

gmin).

7 Samorzadnosc na poziomie gminy wprowadzono juz w 1991 r., a poziom regionu i powiatu

jak i samorzadnosc na tych poziomach weszly w zycie dopiero w 1999 r.
I

8 Warto tu zauwazyc, ze pierwsza postkomunistyczna Konstytucja RP z 1997 r. odchodzi od

etnicznego pojmowania narodu polskiego na rzecz definicji, ktora okresla narod polski ja-

ko zbior wszystkich obywateli RP.

9 Takowa imigracja mialaby raczej wymiar moralny nizli gospodarczy jako, ze spoleczenstwo

Polakow etnicznych na Wschodzie jest demograficznie stare, i jako takie nie reprezentuje

soba znaczacej czy tez kwalifikacyjnie wartosciowej sily roboczej (Iglicka, 1997).
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