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ANALIZA ZRÓŻNICOWANIA PRZESTRZENNEGO
ABSORPCJI FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ
PRZEZ SAMORZĄDY TERYTORIALNE W POLSCE
Streszczenie: W artykule poddano analizie zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2004-2012 oraz podjęto próbę określenia poziomu dostępności środków unijnych. W ramach postępowania badawczego zastosowano model potencjału geograficznego, który umożliwiał
uwzględnienie przestrzennego oddziaływania inwestycji realizowanych z funduszy europejskich. Na podstawie wykreślonych map potencjału stwierdzono, że dostępność funduszy UE
była zdecydowanie wyższa w Polsce Wschodniej w stosunku do centralnych i zachodnich
części kraju. Ponadto zauważono charakterystyczną konfigurację izolinii określających dostępność funduszy europejskich wokół największych miast.
Słowa kluczowe: fundusze europejskie, samorządy terytorialne, model potencjału geograficznego, Polska.

1. Wstęp
Jedną z najistotniejszych okoliczności pozwalających na pozytywną ocenę członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej jest możliwość korzystania ze środków
dystrybuowanych w ramach wspólnotowej polityki spójności. Łączny skumulowany
wymiar wsparcia pochodzącego z zasobów funduszy europejskich od momentu
akcesji do końca aktualnej perspektywy finansowej (obejmującej lata 2007-2013),
przy założeniu pełnej absorpcji przydzielonych Polsce środków, zamknie się kwotą
ok. 80 mld euro. Zdaniem J. Hellera i A.J. Szczepaniak zasoby przeznaczone na realizację polityki spójności stanowiły jedno z dwóch głównych zewnętrznych źródeł
finansowania inwestycji (obok bezpośrednich inwestycji zagranicznych), które
potencjalnie mogły mieć wpływ na zmiany w zakresie aktywności gospodarczej
w ujęciu przestrzennym1.
1
Por. J. Heller i A.J. Szczepaniak, Regionalne uwarunkowania i efekty podziału funduszy z Unii
Europejskiej, „Studia Regionalne i Lokalne” 2008, nr 2, s. 112-123.
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Do najważniejszych kategorii beneficjentów funduszy unijnych należą jednostki
samorządu terytorialnego. W perspektywie finansowej 2004-2006 samorządy wykorzystały aż 45% ogółu dostępnych środków UE, podczas gdy w okresie programowania 2007-2013 wykorzystanie to sięga 35%2. Tak znacząca skala zaangażowania
finansowego stwarza warunki do stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego
oraz poprawy jakości i warunków życia.
Dotychczasowe opracowania dotyczące wykorzystania funduszy unijnych przez
samorządy koncentrowały się głównie na zróżnicowaniu terytorialnym pozyskanych
środków finansowych, bazując w prowadzonych analizach na różnych poziomach
agregacji danych (gminnym, powiatowym, subregionalnym i wojewódzkim). Jednak jak pokazują badania m.in. zespołu ECORYS3 oraz M. Smętkowskiego4, zasięg
inwestycji realizowanych z funduszy unijnych nie ogranicza się wyłącznie do konkretnej jednostki samorządu terytorialnego. Z efektów przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich mogą korzystać również mieszkańcy innych jednostek. Zasadne zatem wydaje się badanie poziomu absorpcji funduszy unijnych
z uwzględnieniem relacji przestrzennych wpływających na ich oddziaływanie.
Celem artykułu jest analiza zróżnicowania przestrzennego wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego
w Polsce w latach 2004-2012 oraz określenie poziomu dostępności tych środków.
Praca realizuje również cel metodologiczny polegający na włączeniu modelu potencjału do badań przestrzenno-ekonomicznych związanych z wykorzystaniem funduszy europejskich. Zaleta potencjału jako miary poziomu absorpcji środków europejskich polega na tym, że jest to zmienna o ciągłym rozkładzie przestrzennym, przez
co umożliwia uwzględnienie przestrzennego oddziaływania inwestycji współfinansowanych ze źródeł UE5.

2. Teoretyczne podstawy modelu potencjału geograficznego
W ramach postępowania badawczego, mającego na celu identyfikację zróżnicowania przestrzennego pozyskanych przez samorządy terytorialne środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE, zastosowano model potencjału geograficznego.
2
Por. Raport o rozwoju i polityce regionalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament
Koordynacji Programów Regionalnych, Warszawa 2007 oraz P. Swianiewicz, Środki unijne w samorządach – kto korzysta najwięcej?, „Samorząd Terytorialny” 2012, nr 5, s. 8-24.
3
Ocena wykorzystania projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej jako czynnika rozwoju
lokalnego i regionalnego, ECORYS POLSKA, Warszawa 2011.
4
M. Smętkowski, Wpływ polityki spójności na dyfuzję procesów rozwojowych w otoczeniu dużych
polskich miast, „Studia Regionalne i Lokalne” 2011, wydanie specjalne, s. 123-154.
5
Por. B. Suchecki (red.), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 232.
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W literaturze przedmiotu model potencjału wykorzystywany był m.in. podczas
badania zróżnicowania przestrzennego poziomu dochodów6, opisu rozmieszczenia
ludności7, określania zasięgu oddziaływania ośrodków naukowych8, regionalizacji
strukturalnej Polski w aspekcie społeczno-gospodarczym9 czy też badania dostępności szkolnictwa10 i ochrony zdrowia11.
Model potencjału bazuje na założeniu, że poszczególne elementy, obiekty czy
zjawiska rozmieszczone w przestrzeni wzajemnie na siebie oddziałują (analogicznie
jak masy rozpatrywane w fizyce). Oddziaływanie takie rośnie wraz z masą obiektów
(wraz ze wzrostem wartości analizowanych zjawisk) oraz maleje w miarę wzrostu
odległości między nimi. Potencjał geograficzny jest systemową miarą intensywności
oddziaływań przestrzennych, w której każda jednostka przestrzenna charakteryzowana jest przez odniesienie do pozostałych jednostek oraz do samej siebie12.
Zapis modelu potencjału przyjmuje następującą formę:
Vj =

i

Pj
dij

β

oraz

n

Pj

j =1

dij β

Vi = ∑

(i = 1, 2, …, n), (j = 1, 2, …, n),

gdzie: iVj – potencjał wywołany w i-tym punkcie (jednostce przestrzennej) przez
masę Pj,
Vi – potencjał wywołany w i-tym punkcie (jednostce przestrzennej) przez
wszystkie masy Pj,
Pj – masa j-tego obiektu (jednostki przestrzennej),
dij – odległość pomiędzy i-tym i j-tym obiektem (jednostkami przestrzennymi),
β – wykładnik potęgi związany z oporem odległości.
Por. m.in. W. Coffey, Income relationships in Boston and Toronto: A tale for two countries?,
“Canadian Geographer” 1978, 2(22), s. 112-129; D. Keeble i in., Regional accessibility and economic
potential in the European community, „Regional Studies” 1982, 16(6), s. 419-432; T. Czyż, Zastosowanie modelu potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego Polski, „Studia Regionalne i Lokalne” 2002, 2-3, s. 5-14.
7
Por. m.in. J.Q. Stewart, W. Warntz, Phisics of population distribution, “Journal of Regional Science” 1958, 1, 1, s. 99-123; R. Vickerman i in., Accessibility and economic development in Europe,
“Regional Studies” 1999, 33, 1, s. 1-15.
8
Z. Chojnicki, T. Czyż, Struktura przestrzenna nauki w Polsce, Bugucki Wydawnictwo Naukowe,
Poznań 1997.
9
T. Czyż, Application of the population potential model in the structural regionalisation of Poland, „Geographia Polonica” 1995, 66, 1, s. 13-31.
10
R. Guzik, Przestrzenna dostępność szkolnictwa ponadpodstawowego, IGiGP UJ, Kraków 2003.
11
A.E. Joseph, D.R. Phillips, Accessibility and Utilization. Geographical Perspectives on Health
Care Delivery, Harper & Row Ltd, London 1984.
12
Por. Z. Chojnicki, Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomicznych, Studia KPZK PAN, t. 14, Warszawa 1966 oraz B. Suchecki (red.), wyd. cyt.
6
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Za pomocą pierwszej formuły (iVj) można badać siłę oddziaływania jednego
obiektu na drugi, druga formuła (Vi) pozwala określić siłę oddziaływania wszystkich
obiektów na jeden obiekt13. Całkowity potencjał i-tej jednostki przestrzennej (Vi)
stanowi sumę potencjałów cząstkowych pozostałych jednostek oraz potencjału własnego i-tej jednostki. Zatem nawet w przypadku, gdy potencjał własny danej jednostki byłby niewielki, poprzez korzystne położenie może ona znaleźć się w strefie
intensywnych oddziaływań, a tym samym znacznie powiększyć wartość swojego
całkowitego potencjału14.
Jedną z interpretacji koncepcji potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomicznych jest uznanie go za miarę dostępności rozumianej jako możliwość zaspokajania
popytu. Poprzez zestawienie w postaci ilorazu dwóch powierzchni potencjałowych,
z których jedna reprezentuje stronę podażową, a druga stronę popytową (najczęściej
jest to potencjał ludnościowy), określić można obszary o różnym poziomie dostępności. Zastosowanie ilorazu potencjałów w badaniach empirycznych popularyzowali w Polsce m.in. T. Czyż15 i R. Guzik16.

3. Przyjęty schemat postępowania badawczego
Podczas stosowania metody potencjału wymagane jest rozstrzygnięcie pewnych
problemów, które w istotny sposób wpływają na osiągane wyniki badawcze. Charakterystykę najważniejszych problemów, wraz z przyjętymi w badaniach rozwiązaniami, przedstawiono w tab. 1.
Postępowanie badawcze przyjęte w tej części opracowania składało się z kilku
etapów. W pierwszej kolejności obliczono potencjał geograficzny pozyskanych
przez samorządy funduszy europejskich (potencjał dotacyjny). W tym celu zidentyfikowano wartość dofinansowania wszystkich projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. W analizie brane były pod uwagę zarówno środki pozyskane przez samorządy w pierwszej (2004-2006), jak i drugiej
perspektywie finansowej (2007-2013), a ostateczna wartość przyjęta do badań była
całkowitą sumą dofinansowania projektów, zagregowaną do poziomu powiatowego.
Innymi słowy, każdy z 379 polskich powiatów scharakteryzowano sumą wartości
pozyskanych funduszy strukturalnych przez: (1) gminy wchodzące w skład tego powiatu, (2) właściwe starostwo powiatowe oraz (3) tą część środków z inwestycji realizowanych przez samorząd wojewódzki, która wykorzystywana była na terenie
danego powiatu.
13
Por. J.J. Parysek, L. Wojtasiewicz, Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego, Studia PAN, KPZK, Warszawa 1979.
14
Por. T. Czyż, Zastosowanie modelu potencjału...
15
Tamże.
16
R. Guzik, wyd. cyt.
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Tabela 1. Problemy wymagające rozstrzygnięcia podczas stasowania metody potencjału
Nazwa

Opis problemu

Przyjęte rozwiązania

Problem
podstawowej
jednostki
badawczej

Im większy poziom agregacji przestrzennej
danych, tym większa generalizacja danych, a tym
samym zagrożenie pominięcia zróżnicowania
lokalnego. Z drugiej strony, w miarę schodzenia
na niższe poziomy administracyjne, w znacznym
stopniu rośnie liczba niezbędnych do wykonania
pomiarów odległości, co w istotny sposób
wydłuża wykonywanie obliczeń

Przyjęto poziom
powiatowy jako
optymalny z punktu
widzenia prowadzonych
analiz

Problem przejścia
z układu
powierzchniowego
do układu
punktowego

Badając potencjał jednostek o charakterze
powierzchniowym, należy przejść do
układu punktowego. Najczęściej jako punkt
reprezentujący badaną jednostkę przestrzenną
przyjmuje się: (1) centroid danego obszaru,
(2) centroid miasta/wsi (stolicy jednostki
administracyjnej), (3) centrum miasta/wsi (stolicy
jednostki administracyjnej)

Przyjęto, że punktowym
reprezentantem
powiatów będzie ich
centroid (geometryczny
środek ciężkości), w
literaturze określany jako
przestrzenny odpowiednik
średniej arytmetycznej

Problem potencjału Potencjał własny jednostki to masa tej jednostki
własnego
podzielona przez tzw. współczynnik redukcji
(czyli odległość dii). W badaniach przestrzennych
przyjmuje się różne metody określenia tej
odległości. Przede wszystkim odległość ta musi
być różna od zera
Problem metody
pomiaru odległości
i wykładników
oporu odległości

Odległość pomiędzy punktami może być mierzona
w trzech podstawowych wymiarach: jako odległość
fizyczna, czasowa lub ekonomiczna. W przypadku
odległości fizycznej pomiar może być dokonany
w tzw. metryce euklidesowej (pomiar w linii
prostej) lub metryce miejskiej (z uwzględnieniem
ukształtowania terenu i sieci dróg)

Przyjęto, że dii = 1,
co w dużym stopniu
zredukowało czas
prowadzonych obliczeń

Przyjęto metodę pomiaru
odległości fizycznej w
metryce euklidesowej.
Jako wykładnik oporu
odległości przyjęto 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Z. Chojnicki i in., Model potencjału. Podstawy teoretyczne
i zastosowania w badaniach przestrzenno-ekonomicznych oraz regionalnych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2011 oraz R. Matykowski, Struktura przestrzenna Gniezna i
przemieszczenia jego mieszkańców, PWN, Warszawa 1990.

Przyjmując rozwiązania opisane w tab. 1, wartość potencjału pozyskanych funduszy w powiecie i obliczono według wzoru:
378

zj

j =1

dij

U=
zi + ∑
i

, (i = 1, 2, …, 379), (j = 1, 2, …, 378),

gdzie: zi – wartość dofinansowania pozyskana na terenie powiatu i,
zj – wartość dofinansowania pozyskana na terenie powiatu j,
dij – odległość powiatu i od powiatu j.
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Następnie obliczono potencjał demograficzny, którego wartość w danym powiecie, zgodnie z wcześniej opisanymi założeniami, zależy nie tylko od liczby mieszkańców danego powiatu, lecz także od liczby mieszkańców we wszystkich innych
powiatach i odległości między nimi. Potencjał demograficzny obliczono na podstawie wzoru:
378 l
j
Vi= li + ∑ , (i = 1, 2, …, 379), (j = 1, 2, …, 378),
j =1 d ij
gdzie: li – liczba ludności mieszkającej na terenie powiatu i,
lj – liczba ludności mieszkającej na terenie powiatu j,
dij – odległość powiatu i od powiatu j.
Na podstawie wartości potencjałów wyliczonych dla każdego z powiatów skonstruowano mapy potencjałów, które przedstawiają ciągłe powierzchnie o specyficznej konfiguracji wyznaczanej przez kolejne izolinie (por. rys. 1 i 2). Ostateczny obraz dostępności funduszy unijnych, uwzględniający stronę podażową w postaci
potencjału dotacyjnego oraz stronę popytową reprezentowaną przez potencjał ludnościowy, uzyskano poprzez zestawienie wartości wyliczonych potencjałów w postaci ilorazu Ui / Vi oraz wykreślenie na tej podstawie mapy ilorazu potencjałów (por.
rys. 3).

4. Interpretacja wyników badań
Na rys. 1 zobrazowano powierzchnię potencjału dotacyjnego, z wyraźnie wyodrębniającymi się wysokimi wartościami w okolicach największych polskich miast. Potencjał dotacyjny jest generalnie wyższy w centralnej i południowej Polsce, a maleje
w zachodnich i północno-zachodnich oraz wschodnich i północno-wschodnich częściach kraju. Pewien wyjątek od tej reguły zaobserwować można w okolicach Białegostoku i Gdańska, gdzie wyraźnie zaznaczają się wyższe wartości potencjału pozyskanych przez samorządy funduszy unijnych.
Obraz powierzchni potencjału dotacyjnego jest w dużym stopniu tożsamy z obrazem powierzchni potencjału demograficznego przedstawionym na rys. 2. Potwierdza to zaobserwowaną w licznych badaniach empirycznych i opisaną w literaturze
przedmiotu wysoką korelację przestrzenną zmienności potencjału demograficznego
z przestrzenną zmiennością wielu wskaźników sytuacji finansowej i poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego17.
Podobieństwo konfiguracji przestrzennej dwóch analizowanych powierzchni
potencjałów dowodzi, że co do zasady fundusze alokowane były zgodnie z rozmieszczeniem ludności. Jednak rzeczywisty obraz dostępności funduszy unijnych
Por. J. Pooler, Measuring Geographical Accessibility: a Review of Current Approaches and
Problems in the Use of Population Potentials, „Geoforum” 1987, 3, 18, s. 269-289 oraz T. Czyż, Zastosowanie modelu potencjału....
17
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Rys. 1. Potencjał pozyskanych przez samorządy funduszy europejskich w Polsce
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 2. Potencjał demograficzny w Polsce
Źródło: opracowanie własne.
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uzyskano, zgodnie z przedstawionymi wcześniej założeniami badawczymi, zestawiając wartości wyliczonych potencjałów w postaci ilorazu Ui / Vi.
W przypadku niniejszych badań należy zauważyć, że wyznaczana za pomocą
ilorazu potencjałów dostępność funduszy europejskich jest zależna, z jednej strony,
od „odgórnego” planowania przeznaczania funduszy unijnych w poszczególne regiony kraju, z drugiej strony zaś od aktywności i skuteczności poszczególnych samorządów w pozyskiwaniu tych środków. Można ją utożsamiać z szansą lub możliwością pozwalającą mieszkańcom na skorzystanie z różnego rodzaju infrastruktury
i usług, których powstanie lub funkcjonowanie finansowane było ze źródeł europejskich.

Rys. 3. Iloraz potencjałów – dostępność funduszy europejskich w Polsce
Źródło: opracowanie własne.

Przedstawiona na rys. 3 mapa ilorazu potencjałów dowodzi, że dostępność funduszy UE była zdecydowanie wyższa w Polsce Wschodniej w stosunku do centralnych i zachodnich części kraju. W dużym stopniu wynika to z większej alokacji
środków europejskich w najsłabiej rozwinięte gospodarczo regiony kraju (m.in. w
ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i regionalnych programów operacyjnych województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskie-
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go, świętokrzyskiego i podkarpackiego). Ponadto można zauważyć wyodrębnianie
się obszarów położonych wokół największych miast. Konfiguracja izolinii wskazuje
na wysoką dostępność funduszy europejskich w okolicach takich miast, jak Białystok, Lublin, Rzeszów, Gdańsk i Wrocław. Niższa dostępność środków europejskich,
niż by to wynikało z rozmieszenia ludności, cechowała obszary wokół Warszawy,
Katowic, Krakowa, Łodzi, Bydgoszczy i Torunia, Poznania oraz Szczecina.

5. Podsumowanie
Zastosowanie modelu potencjału w przeprowadzonych badaniach związanych z wykorzystaniem funduszy europejskich przez samorządy terytorialne pozwoliło na
identyfikację prawidłowości w zakresie zróżnicowania przestrzennego poziomu absorpcji środków UE w Polsce. Generalnie można było stwierdzić, że dostępność
funduszy unijnych była wyższa we wschodniej części kraju i malała w kierunku zachodnim. Wyjątek stanowiły okolice największych polskich miast, ze skrajnymi
przykładami podwyższonej dostępności we Wrocławiu, a obniżonej w Warszawie.
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SPATIAL DIFFERENCES IN THE ABSORPTION OF EU FUNDS
BY THE REGIONAL AND LOCAL GOVERNMENTS IN POLAND
Summary: The aim of the paper is (1) to analyze spatial differences in the absorption of EU
funds by the regional and local governments in Poland between 2004 and 2012 and (2) to
determine the level of accessibility to the cohesion policy financial means allocated for these
beneficiaries. Within the framework of the research the geographic potential model was used
which allowed taking into account the spatial impact of investments co-financed by EU funds.
As a result of analysis it was found that relative accessibility to EU funds was significantly
higher in eastern Poland in relation to the central and western regions. There were also noticed
differences in accessibility among surrounding areas of major Polish cities.
Keywords: EU funds, regional and local government, geographic potential model, Poland.
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