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Wstęp
Przedmiotem obserwacji, badań, analiz mogą być zarówno podmioty gospodarcze, sektory gospodarki, jak i układy terytorialne. Podstawowe kategorie ekonomiczne, jak np. gospodarka, rozwój, czynniki rozwoju, kapitał, konkurencyjność,
innowacyjność, mogą być różnie definiowane i analizowane w zależności od przedmiotu badań i przestrzennej skali jego postrzegania. Terytorialne postrzeganie kategorii, zjawisk i procesów ekonomicznych niejako wymusza kompleksowe traktowanie − kształtujących się na poziomie regionalnym i lokalnym − relacji zachodzących
między gospodarką, przestrzenią i społeczeństwem w przestrzennej skali układów
terytorialnych.
Katedra Gospodarki Regionalnej od 16 lat organizuje szerokie forum dyskusyjne pracowników naukowych i praktyków samorządowych, podejmujące aktualne
problemy gospodarki regionalnej i lokalnej. Niniejszy tom Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zawiera wybrane, zredagowane zgodnie
z wymogami Wydawnictwa referaty prezentowane na XVI Konferencji „Gospodarka lokalna w teorii i praktyce”. Uczestnikami konferencji byli pracownicy naukowi
z następujących ośrodków akademickich: Uniwersytetu J.E. Purkyněgo w Usti nad
Łabą, Ternopil National Economic University, Uniwersytetu Technicznego w Libercu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Radomskiej, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Gdańskiej, Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Lesznie, Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości
i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Prezentowana publikacja adresowana jest do pracowników nauki, studentów
kierunku ekonomia oraz gospodarka przestrzenna, a także do pracowników samorządowych oraz radnych samorządów terytorialnych. Publikacja ta zawiera referaty
naukowe będące wyrazem indywidualnych dociekań, koncepcji i ocen formułowanych przez ich autorów. Oddając do publicznej oceny kolejne opracowanie efektów
konferencji „Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce”, zapraszamy na
jej kolejne edycje.
Ryszard Brol
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Część I
Innowacyjność regionów
– gospodarka oparta na wiedzy
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2009
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce

Danuta Strahl
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

KLASYFIKACJA
EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI REGIONALNEJ
ZE WZGLĘDU NA ROZWÓJ GOSPODARCZY
I GOSPODARKĘ OPARTĄ NA WIEDZY (GOW)*

1. Wstęp
Zależności zachodzące między rozwojem gospodarczym a gospodarką opartą
na wiedzy (GOW) mają swoje odniesienia w teorii ekonomii, a szczególnie w endogenicznej teorii wzrostu. Teoria wzrostu endogenicznego zakłada, że wszystkie
czynniki produkcji, w tym zwłaszcza kapitał wiedzy, powstają w wyniku akumulacji. Z drugiej zaś strony uruchomienie procesów innowacyjnych będących efektem
gospodarki opartej na wiedzy wymaga określonych nakładów, w tym na finansowanie sektora nauki i badań, co jest możliwe wówczas, gdy dana gospodarka rozwija się dynamicznie i stwarza szansę finansowania priorytetów rozwojowych [Co
sprzyja… 2005; Howitt 1996]. Identyfikacja tych zależności nie jest łatwa, ale jak
twierdzi W. Welfe, „oznaką dominacji tego rodzaju systemu powiązań gospodarczych, gdy chodzi o wzrost gospodarczy, jest szybszy wzrost nakładów na badania
i rozwój (B+R) oraz edukację niż wzrost nakładów inwestycyjnych na środki trwałe” [Gospodarka oparta… 2007, s. 9]. Rozważania teoretyczne, a także badania empiryczne dotyczą na ogół oceny związków zachodzących między GOW a rozwojem
gospodarczym na szczeblu gospodarki państw lub przedsiębiorstw [Howitt 1996;
Knowledge Assessment… 2005; Piech 2004a; Piech 2004b]. Znacznie mniej badań
poświęconych jest analizom regionalnym.
Zasadniczym celem artykułu jest ocena relacji zachodzących między poziomem
rozwoju gospodarczego oraz poziomem GOW w europejskiej przestrzeni regionalnej na szczeblu regionów NUTS-2. Do realizacji celu zostaną wykorzystane metody
* Pracę przygotowano w ramach grantu N 111011433 „Gospodarka Oparta na Wiedzy (GOW)
a rozwój regionalny w przestrzeni europejskiej na szczeblu NUTS-2. Ekonometryczne metody pomiaru”.
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klasyfikacji ze względu na dwa wymienione kryteria, tj. poziom rozwoju gospodarczego i poziom rozwoju GOW oraz podstawowe miary zależności statystycznej, jak
współczynnik skojarzenia Yule’a.

2. Procedura analizy zależności między rozwojem gospodarczym
a poziomem gospodarki opartej na wiedzy
w wymiarze regionalnym
Badania nad związkami zachodzącymi między GOW a rozwojem gospodarczym
w wymiarze regionalnym wymagają:
• pomiaru GOW na szczeblu regionalnym,
• pomiaru rozwoju gospodarczego w wymiarze regionalnym,
• klasyfikacji regionów na klasy o określonym poziomie GOW i rozwoju gospodarczego,
• wyboru miar statystycznych oceniających siłę związku między badanymi kategoriami ekonomicznymi.
Do badania wskazanych zależności zostanie zaproponowana następująca procedura.
Wybór cech ilustrujących GOW w wymiarze regionalnym
na szczeblu NUTS-2 w europejskiej przestrzeni regionalnej
Przy wyborze cech ilustrujących gospodarkę opartą na wiedzy warto przyjąć
wskazania Banku Światowego, iż należy wyróżnić takie jej cztery filary, jak: instytucjonalno-prawny, systemy innowacji, infrastruktura informacyjna (lub rozwój
teleinformatyki), edukacja i szkolenia (lub jakość siły roboczej) (por. [Piech 2004a;
Piech 2004b]). Ponadto uważa się, iż podstawową cechą GOW jest konieczność rozwijania kształcenia ustawicznego. W badaniach empirycznych należy jednocześnie
pamiętać, iż dobór cech powinien spełniać warunki formalne, jak na przykład kompletność informacji dla jak największej liczby przyjętych do badania obiektów. Analiza zasobów informacyjnych Eurostatu pozwoliła z jednej strony na przyjęcie pięciu
cech, które nawiązują do metodologii pomiaru GOW stosowanej w skali gospodarki
kraju przez Bank Światowy, a z drugiej strony zapewniła dostępność informacji dla
regionów szczebla NUTS-2 europejskiej przestrzeni regionalnej [Knowledge Assessment… 2005]. Do badania GOW przyjęto zatem następujące cechy:
X1 – udział pracujących z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie pracujących w regionie,
X2 – kapitał ludzki w nauce i technice (HRST) jako odsetek aktywnych zawodowo,
X3 – udział ludności w wieku 25-64 lata uczestniczącej w kształceniu ustawicznym w regionie,
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X4 – udział pracujących w usługach „opartych na wiedzy” w ogólnej liczbie pracujących w usługach w regionie,
X5 – udział pracujących w przemyśle wysoko i średnio zaawansowanym technologicznie w ogólnej liczbie pracujących w przemyśle w regionie.
Wykorzystanie miar agregatowych do pomiaru zjawiska złożonego,
jakim jest GOW
Gospodarka oparta na wiedzy należy do zjawisk ekonomicznych o charakterze złożonym, co wymaga przyjęcia takich zasad pomiaru, które z jednej strony
uwzględnią na ogół dość liczny zbiór cech opisujących to zjawisko, a z drugiej pozwolą zredukować opis do jednej cechy zapewniającej pomiar GOW. Właściwości
takie posiadają miary agregatowe. Zastosowana zostanie tu jedna z wielu znanych
w literaturze miar agregatowych (por. [Strahl 2006; Strahl 2001; Strahl, Walesiak
1997; Strahl 1978; Walesiak 2006]), która zapewnia porównywalność wyrażonych
w różnych mianach wartości cech przez zastosowanie formuły normalizacji opartej na unitaryzacji, miarę zaś buduje się poprzez uśrednienie znormalizowanych
wartości cech. Wartości miary należą do przedziału liczbowego [0,1], a bliższe
jedności wartości miary oznaczają wyższy poziom gospodarki opartej na wiedzy
w regionie.
Pomiar rozwoju gospodarczego
Przy pomiarze rozwoju gospodarczego ograniczono się do przyjęcia syntetycznego, a jednocześnie uniwersalnego miernika, jakim jest produkt krajowy brutto
przypadający na jednego mieszkańca regionu. W gospodarce rynkowej to właśnie
regionalny PKB zestawiany w ramach rachunków regionalnych uwzględnia całokształt warunków, w jakich przebiega działalność gospodarcza w regionie, szczególnie strukturę działalności gospodarczej, relacje cen produktów i usług wytwarzanych przez różne działalności, strukturę nakładów czynników produkcji i relację
cen, koszty ochrony środowiska ponoszone przez przedsiębiorców itp. PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca uwzględnia również elementy struktury demograficznej [Czyżewski 2002; Siedlecki 2000; Zienkowski 2001].
Klasyfikacja regionów ze względu na poziom rozwoju gospodarczego i GOW
Identyfikacja związku poziomu GOW oraz rozwoju gospodarczego w regionach wymaga klasyfikacji, która określi poziom badanych kategorii ekonomicznych
w poszczególnych grupach regionów. Do tego celu zostanie wykorzystana klasyfikacja pozycyjna przedstawiona np. w pracach [Markowska, Strahl 2003; Strahl
2002]. Z uwagi na ograniczone ramy artykułu zostaną opisane te klasy regionów,
które powstaną przy przyjęciu jako kryterium klasyfikacji: poziomu rozwoju gospo-
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darczego regionu ilustrowanego wartością PKB per capita oraz poziomu rozwoju
GOW ilustrowanego wartością miary agregatowej.
Procedura klasyfikacji pozycyjnej przyniesie podział regionów na cztery klasy.
Klasa I obejmie regiony, w których wartość miary agregatowej GOW oraz wartość PKB per capita jest wyższa od mediany – będą to zatem regiony, w których
występuje wysoki poziom rozwoju gospodarczego mierzony PKB per capita oraz
wysoki (według przyjętego kryterium medianowego) poziom GOW.
Klasa II obejmie regiony, w których wartość miary agregatowej GOW jest niższa od mediany, a wartość PKB per capita jest wyższa od mediany – będą to regiony,
w których występuje relatywnie niski poziom GOW, a jednocześnie wartość PKB
per capita jest relatywnie wysoka.
Klasa III obejmie regiony, w których wartość miary agregatowej GOW jest wyższa od mediany, a wartość PKB per capita jest niższa od mediany – będą to regiony,
w których występuje relatywnie wysoki poziom GOW, a jednocześnie wartość PKB
per capita jest relatywnie niska.
Klasa IV obejmie regiony, w których wartość miary agregatowej GOW oraz
wartość PKB per capita jest niższa od mediany – będą to regiony o niskich poziomach zarówno GOW, jak i rozwoju gospodarczego.
Wykorzystanie współczynnika skojarzenia do określenia zależności
między rozwojem gospodarczym a poziomem GOW w regionach
Ostatni krok zaproponowanej procedury to zastosowanie, do oceny związku
między poziomem rozwoju gospodarczego a poziomem GOW na szczeblu regionalnym, współczynnika skojarzenia Yule’a. Z trzech znanych współczynników Yule’a
wykorzystany zostanie współczynnik o postaci [Sobczyk 2002; Statystyczne metody… 1999]:
(1)
gdzie: a – liczba regionów posiadających cechę X i cechę Y,
b – liczba regionów posiadających cechę X, a nie posiadających cechy Y,
c – liczba regionów nie posiadających cechy X, a posiadających cechę Y,
d – liczba regionów nie posiadających cechy X i nie posiadających cechy Y.

3. Klasyfikacja europejskiej przestrzeni regionalnej ze względu
na poziom GOW oraz poziom rozwoju gospodarczego
W zbiorowości regionów UE szczebla NUTS-2, z powodu braku danych, nie
uwzględniono w badaniu żadnego z regionów rumuńskich (8) i bułgarskich (6) oraz
dwóch brytyjskich (North Eastern Scotland, Highlands and Islands), zamorskich
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francuskich (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Reunion), portugalskich (Região
Autónoma dos Açores, Região Autónoma da Madera) i hiszpańskich (Ciudad Autónoma de Ceuta, Ciudad Autónoma de Melilla). Natomiast Danię i Słowenię ujęto,
ze względu na brak przeliczonych danych, w starym układzie NUTS [Regions in
the European… 2007; Rozporządzenie Parlamentu… 2007]. Oznacza to, że analiza
dotyczy 242 z 271 regionów UE (89% wszystkich regionów UE szczebla NUTS-2).
Dane zarówno dla zmiennych wybranych do ilustracji GOW (zmienne X1 – X5), jak
i na temat PKB per capita dotyczą roku 2005, a własności wydzielonych klas regionów podano w tab. 1, wyniki klasyfikacji zaś zaprezentowano w tab. 2.
Tabela 1. Własności wydzielonych klas regionów
Klasa

Wartość PKB per capita

Wartość miary GOW

wyższa lub równa medianie

I

+

+

II

+

−

III

−

+

IV

−

−

Źródło: opracowanie własne.

W I klasie, tj. w zbiorowości regionów o wysokim poziomie GOW oraz wyższych od mediany wartościach PKB per capita w regionie, znalazły się regiony
14 państw, w tym 11 starej „piętnastki”. Z państw przyjętych do UE w roku 2004
znalazły się: Czechy z regionem stołecznym Praga, Węgry z regionem stołecznym
Közép-Magyarország oraz Słowacja z regionem stołecznym Bratislavský kraj. Trzeba podkreślić, że w grupie o bardzo korzystnych wartościach zarówno PKB per
capita, jak i miary agregatowej GOW, a jednocześnie wyrazistych relacjach między
badanymi kategoriami znalazły się: wszystkie regiony szczebla NUTS-2 Szwecji, aż
11 spośród 12 regionów NUTS-2 Niderlandów, 22 regiony (na 35 badanych ogółem)
Wielkiej Brytanii, co stanowi 62,8% ogółu regionów szczebla NUTS-2 tego kraju,
oraz 3 na 5 regionów Finlandii.
Należy też zauważyć, że w grupie tej znajduje się Dania oraz jeden spośród
dwóch regionów Irlandii. Interesujący jest także fakt, iż tylko jeden spośród 9 regionów Austrii należy do pierwszej grupy klasyfikacyjnej. Niemcy w I klasie mają 20
na 39 regionów, w tym nie ma wśród nich regionu stołecznego Berlina, ze względu
na niższą od mediany wartość PKB per capita.
W klasie II znalazły się regiony 9 państw UE, i to tylko starej „piętnastki”. Są
tu niemal wszystkie regiony Austrii (7/9), Luksemburg jako kraj NUTS-2, Niemcy
z 4 regionami, Włochy z 12 regionami na 21 ogółem. W klasie II znajduje się również stołeczny region Portugalii. W klasie tej, mimo niższego poziomu wartości miary agregatowej ilustrującej poziom GOW, regiony wypracowują relatywnie wysoką
wartość PKB per capita.
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Tabela 2. Klasyfikacja europejskiej przestrzeni regionalnej ze względu na poziom GOW
oraz wartość PKB per capita
Kraj
(liczba regionów
Klasa
w klasie/liczba
(liczba
badanych
regionów)
regionów
ogółem)
1

I (86)

II (35)

Regiony

2

3

Belgia (6/11)

Région de Bruxelles Capitale, Prov. Antwerpen, Prov. Oost-Vlaanderen, Prov.
Vlaams Brabant, Prov. West-Vlaanderen, Prov. Brabant Wallon

Czechy (1/8)

Praha

Dania (1/1)

Dania

Niemcy (20/39)

Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, Tübingen, Oberbayern, Köln, Mittelfranken,
Unterfranken, Schwaben, Bremen, Gießen, Hamburg, Darmstadt, Kassel,
Braunschweig, Hannover, Düsseldorf, Rheinhessen-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein

Irlandia (1/2)

Southern and Eastern

Hiszpania (6/17)

Cantabria, Pais Vasco, Comunidad Foral de Navarra, Aragón, Comunidad de
Madrid, Cataluña

Francja (4/22)

Île de France, Alsace, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur

Węgry (1/7)

Közép-Magyarország

Niderlandy (11/12) Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland,
Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
Austria (1/9)

Wien

Słowacja (1/4)

Bratislavský kraj

Finlandia (3/5)

Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Åland

Szwecja (8/8)

Stockholm, Östra Mellansverige, Småland med öarna, Sydsverige, Västsverige,
Norra Mellansverige, Mellersta Norrland, Övre Norrland

Wielka Brytania
(22/35)

Northumberland, Tyne and Wear, Cheshire, Greater Manchester, North
Yorkshire, West Yorkshire, Derbyshire and Nottinghamshire, East Wales,
Leicestershire, Rutland and Northants, Herefordshire, Worcestershire and Warks,
West Midlands, East Anglia, Bedfordshire, Hertfordshire, Inner London, Outer
London, Berkshire, Bucks and Oxfordshire, Surrey, East and West Sussex,
Hampshire and Isle of Wight, Kent, Gloucestershire, Wiltshire and Bristol,
Dorset and Somerset, Eastern Scotland, South Western Scotland

Niemcy (5/39)

Niederbayern, Oberpfalz, Oberfranken, Detmold, Arnsberg

Irlandia (1/)

Border, Midlands and Western

Grecja (2/13)

Sterea Ellada, Attiki

Hiszpania (2/17)

La Rioja, Illes Balears

Francja (4/22)

Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Aquitaine

Włochy (12/21)

Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Provincia Autonoma Bolzano-Bozen, Provincia Autonoma Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio

Luksemburg (1/1) Luxembourg (Grand-Duché)
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III (35)

IV (86)

2

21

3

Austria (7/9)

Niederösterreich, Kärnten, Steiermark, Oberösterreich, Salzburg, Tirol Vorarlberg

Portugalia (1/5)

Lisboa

Belgia (4/11)

Prov. Limburg, Prov. Hainaut, Prov. Liège, Prov. Namur

Niemcy (10/39)

Berlin, Brandenburg – Nordost, Brandenburg – Südwest, Mecklenburg-Vorpommern, Münster, Chemnitz, Dresden, Leipzig, Sachsen-Anhalt, Thüringen

Estonia (1/1)

Estonia

Francja (3/22)

Franche-Comté, Bretagne, Midi-Pyrénées

Niderlandy (1/12) Flevoland
Słowenia (1/1)

Slovenia

Finlandia (2/5)

Itä-Suomi, Pohjois-Suomi

Wielka Brytania
(13/35)

Tees Valley and Durham, Cumbria, Lancashire, Merseyside, East Yorkshire
and Northern Lincolnshire, South Yorkshire, Lincolnshire, Shropshire and
Staffordshire, Essex, Cornwall and Isles of Scilly, Devon, West Wales and The
Valleys, Northern Ireland

Belgia (1/11)

Prov. Luxembourg

Czechy (7/8)

Strední Cechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Strední
Morava, Moravskoslezsko

Niemcy (4/39)

Lüneburg, Weser-Ems, Koblenz, Trier

Grecja (11/13)

Anatoliki Makedonia, Thraki, Kentriki Makedonia, Dytiki Makedonia, Kriti,
Thessalia, Ipeiros, Ionia Nisia, Dytiki Ellada, Peloponnisos, Voreio Aigaio, Notio
Aigaio

Hiszpania (9/17)

Galicia, Principado de Asturias, Castilla y León, Castilla-la Mancha,
Extremadura, Comunidad Valenciana, Andalucia, Región de Murcia, Canarias

Francja (11/22)

Picardie, Centre, Basse-Normandie, Bourgogne, Nord - Pas-de-Calais, Corse,
Lorraine, Poitou-Charentes, Limousin, Auvergne, Languedoc-Roussillon

Włochy (9/21)

Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,
Sardegna

Cypr (1/1)

Cyprus

Łotwa (1/1)

Latvia

Litwa (1/1)

Lithuania

Węgry (6/7)

Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld

Malta (1/1)

Malta

Austria (1/9)

Burgenland

Polska (16/16)

Łódzkie, Mazowieckie, Małopolskie, Śląskie, Lubelskie, Podkarpackie,
Swietokrzyskie, Podlaskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie,
Dolnośląskie, Opolskie, Kujawsko-pomorskie, Warmińsko-mazurskie,
Pomorskie

Portugalia (4/5)

Norte, Algarve, Centro, Alentejo

Słowacja (3/4)

Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko

Czcionka pogrubioną zaznaczono regiony zawierające stolicę kraju.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.
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Charakterystyczna jest III klasa regionów, w których mimo relatywnie niższych
wartości PKB per capita odnotowano wyższą od mediany wartość miary agregatowej ilustrującej poziom GOW. Znalazły się w niej regiony 8 państw, w tym poza
regionami z krajów starej „piętnastki” tylko takie regiony, jak Estonia i Słowenia.
Znaczący udział w tej klasie mają regiony Wielkiej Brytanii (13 na 35, a więc 37%
ogółu regionów tego kraju), Belgii – 4 na 11, a więc 36,3% ogółu regionów, Niemiec
– 25,6% wszystkich regionów, Finlandii – 2 regiony na 5, czyli 40% ogółu regionów.
W grupie tej znajduje się stołeczny Berlin. Można sądzić, że są to regiony kreujące
wiedzę, które nie uzyskują jeszcze oczekiwanych efektów w sferze realnej.
Ostatnia klasa IV ma również bardzo wyraźne relacje między badanymi kategoriami, przy czym jest to klasa skupiająca regiony o niższym relatywnie poziomie
obu badanych kategorii. W klasie tej mamy 16 państw, w tym 7 spośród krajów rozszerzenia z roku 2004. Znajdują się tu wszystkie regiony Polski (16 województw),
Cypr, Litwa, Łotwa, Malta i niemal wszystkie regiony Portugalii (4/5, czyli 80%),
Słowacji (3/4, czyli 75%), 6 spośród 7, czyli 85,7% regionów węgierskich, 7 na
8 regionów czeskich, a więc 87,5% ich ogólnej liczby. Charakterystyczne jest, że aż
11 na 13 regionów greckich zostało zakwalifikowanych do klasy IV. Bardzo duży
udział w tej grupie regionów ma Francja (50% regionów), Włochy (42,8%), Hiszpania (52,9%). W ostatniej grupie dominują regiony Polski, Portugalii, Grecji, Czech,
Węgier i Słowacji oraz kraje stanowiące region NUTS-2, tj. Malta, Cypr, Łotwa
i Litwa.

4. Analiza zależności między rozwojem gospodarczym
a poziomem gospodarki opartej na wiedzy w europejskiej
przestrzeni regionalnej za pomocą współczynnika Yule’a
W celu określenia – za pomocą współczynnika skojarzenia Yule’a – zależności
między rozwojem gospodarczym a poziomem GOW w regionach szczebla NUTS-2
europejskiej przestrzeni regionalnej trzeba wprowadzić niezbędne ustalenia. We
wzorze (1) poszczególne symbole będą interpretowane następująco:
a – liczba regionów posiadających wartości PKB per capita oraz wartości miary
agregatowej GOW wyższe od mediany,
b – liczba regionów posiadających wartości PKB per capita wyższe od mediany,
a wartości miary agregatowej GOW niższe od mediany,
c – liczba regionów posiadających wartości PKB per capita niższe od mediany,
a wartości miary agregatowej GOW wyższe od mediany,
d – liczba regionów posiadających wartości PKB per capita oraz wartości miary
agregatowej GOW niższe od mediany.
Wyniki obliczeń dla wartości współczynnika Yule’a dla niektórych, wybranych
krajów UE oraz dla europejskiej przestrzeni regionalnej szczebla NUTS-2 podano
w tab. 3 i 4.
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Wartość współczynnika Yule’a (0,72) świadczy o wysokiej zależności, współzmienności dwóch badanych cech: wartości PKB per capita oraz wartości miary
agregatowej GOW. Oznacza to, że w regionach europejskiej przestrzeni regionalnej
wyższym wartościom PKB per capita towarzyszy wyższa wartość miary agregatowej GOW, czyli wyższy poziom GOW. Niższym zaś wartościom PKB per capita
towarzyszy niższy poziom rozwoju GOW.
Tabela 3. Zależność między poziomem GOW a PKB per capita w analizowanych regionach UE

Charakterystyka
Liczba regionów
o wartościach miary
agregatowej GOW

Liczba regionów o wartościach
PKB per capita

Suma

wyższych od
mediany

niższych od
mediany

wyższych
od mediany

86

35

121

niższych
od mediany

35

86

121

121

121

242

Suma
Współczynnik Yule’a

0,72

Źródło: obliczenia własne na podstawie tab. 2.
Tabela 4. Wartości współczynnika skojarzenia Yule’a w przestrzeniach regionalnych
niektórych państw UE
Kraj

Liczba regionów

Belgia
Czechy
Niemcy
Grecja
Hiszpania
Francja
Włochy
Węgry
Niderlandy
Austria
Polska
Portugalia
Słowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania

11
8
39
13
17
22
21
7
12
9
16
5
4
5
8
35

Mediana
PKB
24 054,6
14 942,7
24 607,6
17 302,6
21 717,9
22 091,8
24 107,0
9 982,9
26 108,4
27 461,7
10 185,0
15 672,0
11 617,1
22 819,8
25 034,8
23 989,2

GOW
0,514
0,317
0,509
0,160
0,425
0,428
0,341
0,309
0,557
0,410
0,297
0,164
0,308
0,674
0,683
0,604

Miara Yule’a (1)
0,91
0,80
0,15
0,14
0,83
0,75
0,72
–0,33
0,92
0,2
0,8
1
0
0,33
0
0,84

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu (dane za rok 2005).
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W poszczególnych krajach analizowane zależności identyfikowane miarą
współczynnika skojarzenia Yule’a przybierają zróżnicowane wartości, co pokazano
w tab. 4.
Jak widać, na podstawie bezwzględnych wartości współczynnika Yule’a (por.
[Sobczyk 2002]), najbardziej wyraziste zależności występują w takich krajach, jak:
Portugalia, Belgia, Czechy, Hiszpania, Francja Włochy, Niderlandy, Polska i Wielka Brytania. W pozostałych krajach zależność między GOW a rozwojem gospodarczym ilustrowanym PKB per capita analizowana na poziomie regionalnym jest
raczej mała. Na uwagę zasługują takie kraje, jak Słowacja i Szwecja, w których wartość zerowa współczynnika tworzy podstawy do stwierdzenia, iż zależności między
GOW a rozwojem gospodarczym nie są zauważalne.
Analiza rozkładu regionów według przyjętego kryterium pokazuje, że w Szwecji
oraz na Słowacji liczba regionów jest identyczna w każdym wyróżnionym przypadku, co sprawia, iż w regionach tych występują wszystkie możliwe kombinacje relacji
badanych kategorii – z taką samą częstością.

5. Zakończenie
Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, iż w europejskiej przestrzeni
regionalnej istnieje wyraźna zależność między poziomem GOW ilustrowanej takimi cechami, jak: udział pracujących z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie
pracujących w regionie, kapitał ludzki w nauce i technice (HRST) jako odsetek aktywnych zawodowo, udział ludności w wieku 25-64 lata uczestniczącej w kształceniu ustawicznym w regionie, udział pracujących w usługach „opartych na wiedzy”
w ogólnej liczbie pracujących w usługach w regionie, udział pracujących w przemyśle wysoko i średnio zaawansowanym technologicznie w ogólnej liczbie pracujących w przemyśle w regionie oraz wartością PKB per capita ilustrującą rozwój gospodarczy. W poszczególnych państwach UE w przekroju regionalnym siła związku
jest zróżnicowana, ale również potwierdza współwystępowanie podobnego stopnia
rozwoju badanych kategorii ekonomicznych. Zastosowane narzędzia klasyfikacji
pozycyjnej oraz miary skojarzenia pozwoliły na identyfikację badanych zależności. Pogłębionych analiz przyczynowo-opisowych wymagają wyodrębnione cztery
klasy regionów w globalnym ujęciu europejskiej przestrzeni regionalnej oraz w poszczególnych krajach UE na szczeblu NUTS-2.
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CLASSIFICATION OF EUROPEAN REGIONAL SPACE
WITH REGARD TO ECONOMIC DEVELOPMENT
AND KNOWLEDGE BASED ECONOMY (KBE)
Summary
The article is a proposal of identifying interdependencies between economic development and
the level of knowledge based economy (KBE) in European regional space. The suggested procedure
includes following steps:
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KBE measurement at regional level,
economic development measurement in regional dimension,
classification of regions into classes characterized by a specific KBE level and economic development,
–– selection of statistical measures evaluating the strength of interdependence between the economic
categories.
The applied procedure, having used positional classification and Yule’s association coefficient, allowed the measuring the strength of interdependence between the development illustrated by GDP per
capita and KBE level (illustrated by aggregated measure values resulting from five attributes describing
KBE in the European regional scale accepted for the analysis). The Yule’s coefficient values measured
for the European regional space and for some EU countries confirm significant interdependence between the studied economic categories.
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ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO
KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ A POZIOM GOSPODARKI
OPARTEJ NA WIEDZY – UJĘCIE DYNAMICZNE*

1. Wstęp
Gospodarka oparta na wiedzy (knowledge based economy) należy do określeń
coraz częściej i powszechniej stosowanych. Zastępowana bywa również sformułowaniem „gospodarka napędzana wiedzą” (knowledge driven economy). Zazwyczaj
odnosi się do poziomu makroekonomicznego – gospodarki kraju lub mezoekonomicznego – regionu. Gospodarkę opartą na wiedzy można traktować jako „gospodarkę, w której wiedza jako taka (nakłady i stan wiedzy) staje się ważniejszym
czynnikiem determinującym tempo rozwoju i poziom rozwoju gospodarczego od
nakładów i stanu oraz (wolumenu) środków trwałych” [Zienkowski 2003, s. 15].
Do kluczowych czynników przewagi konkurencyjnej zalicza się czynniki produkcji, wśród których współcześnie dominującą rolę odgrywa kapitał ludzki i tworzenie wiedzy. Wiedza stymuluje zdolność do tworzenia i stosowania innowacji,
stanowiących obecnie jedną z najważniejszych determinant kreowania przewagi
konkurencyjnej. Gospodarki poszczególnych krajów i regionów stają się w coraz
większym stopniu gospodarkami innowacyjnymi, opartymi na wiedzy.
Analiza i ocena współzależności występujących między poziomem i dynamiką
rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej a poziomem gospodarki opartej
na wiedzy stanowi podstawowy cel tego opracowania. Punktem wyjścia realizowanych badań jest segmentacja a priori krajów UE ze względu na poziom i dynamikę produktu krajowego brutto. Następnie dokonano identyfikacji najistotniejszych
uwarunkowań i przejawów rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz ich relacji
z rozwojem gospodarczym. Umożliwiło to określenie profili wyłonionych grup kra* Pracę przygotowano w ramach grantu N 111011433 „Gospodarka Oparta na Wiedzy (GOW)
a rozwój regionalny w przestrzeni europejskiej na szczeblu NUTS-2. Ekonometryczne metody pomiaru”.
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jów za pomocą identyfikatorów gospodarki opartej na wiedzy. Analiza porównawcza przestrzeni krajów Unii Europejskiej ma charakter dynamiczny. Zakres czasowy
badań obejmuje lata 1998-2008, z podziałem na podokresy.

2. Podstawy metodologiczne realizowanych badań
Dany jest zbiór obiektów (krajów) O = {O1, O2, …, ON}, stanowiących przedmiot segmentacji międzynarodowej. Każdy obiekt opisany jest za pomocą następujących zbiorów zmiennych:
1) Y = {Y1, Y2} kryteria segmentacji, przy czym Y1 reprezentuje poziom rozwoju gospodarczego, a Y2 tempo rozwoju gospodarczego obiektu (okres podstawowy
stanowi okres poprzedzający okres badany). Ideę określenia kryteriów segmentacji
zaczerpnięto z metod analizy portfelowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, ze
szczególnym uwzględnieniem macierzy rozwoju i udziału w rynku BCG (por. �����
[Porter 1998, s. 349-351; Stonehouse i in., 2001, s. 48-50; Mc Donald, Dunbar 2003,
s. 23; Mc Donald, Tideman 1997, s. 108; Lambin 2001, s. 326-340; Penc-Pietrzak
1998, s. 78-87]).
2) X = { X1, X2, …, XP} – zbiór zmiennych profilowych (deskryptorów).
Proponuje się, aby kandydatki na zmienne profilowe wybierane były spośród
identyfikatorów gospodarki opartej na wiedzy.
Proponowana procedura badawcza obejmuje poniżej scharakteryzowane etapy.
Etap I. Dobór i formalno-statystyczna weryfikacja kryteriów segmentacji
Obejmuje dwustopniową dyskryminację kryteriów segmentacji Y = {Y1, Y2} ze
względu na poniższe kryteria formalno-statystyczne.
Kryterium 1. Dostępność informacyjna
Podstawowym warunkiem, który powinny spełniać kryteria segmentacji, jest ich
wystarczająca dostępność informacyjna. Eliminacji podlegają zmienne, dla których
poziom brakujących informacji statystycznych przekracza 15%.
Kryterium 2. Dostateczna zmienność
Usuwa się zmienne guasi-stałe jako nie posiadające zdolności dyskryminacyjnej. Należą do nich kryteria, które nie spełniają poniższej nierówności:
vk ≥ 10%,

(1)

gdzie: vk – współczynnik zmienności dla k-tego kryterium segmentacji (k = 1, 2).
Segmentacja dynamiczna wymaga wyznaczenia przeciętnych wartości zmiennych Y1 i Y2 (por. wzory (2) i (3)) dla obiektów Or w okresie t = 1, …, T, stanowiących kryteria segmentacji
(2)
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(3)
gdzie: y r1

yr2
yrt 1

– średnia arytmetyczna zmiennej Y1 w r-tym obiekcie w okresie
t = 1, 2, …, T,
– średnie okresowe tempo przyrostu zmiennej Y2 w r-tym obiekcie
w okresie t = 1, 2, …, T,
– poziom rozwoju gospodarczego r-tego obiektu w okresie t,

– tempo rozwoju gospodarczego r-tego obiektu w okresie t w odniesieniu do okresu podstawowego t – 1,
r, s = 1, …, n numer obiektu,
t = 1, 2, …, t numer okresu badania.
Etap II. Arbitralne wyznaczenie wartości progowych dla poszczególnych kryteriów segmentacji1:
y1∗ – wartość krytyczna dla kryterium Y1 (poziom rozwoju gospodarczego),
y 2∗ – wartość krytyczna dla kryterium Y2 (tempo rozwoju gospodarczego).
Etap III. Podział obiektów Or (r = 1, …, N) na 4 segmenty2:
1. Segment nadkonkurencyjny S1 tworzą obiekty Or, dla których przeciętne wartości zmiennych Y1 i Y2 (por. formuły (2) – (3)), są większe od odpowiednich warto∗
∗
ści krytycznych y1 i y 2 , czyli
(4)
2. Segment stabilny S2 tworzą obiekty Or, dla których przeciętna wartość zmiennej Y1 jest większa od wartości krytycznej y1∗ , a przeciętna wartość zmiennej Y2 jest
mniejsza lub równa y 2∗ , czyli
(5)
3. Segment „z szansą na rozwój” S3 tworzą obiekty Or, dla których przeciętna
wartość zmiennej Y1 jest mniejsza lub równa wartości krytycznej y1∗ , a przeciętna
wartość zmiennej Y2 większa od y 2∗ , czyli
(6)

1
Więcej informacji na temat podejścia a priori do segmentacji rynku można znaleźć m.in.
w pracach: [Wind 1978, s. 317-337; Green 1977, s. 61-73; Rao, Wang 1995, s. 58-75; Dolnicar, Leisch
2004, s. 189-207].
2
Szczegółową charakterystykę podejścia można znaleźć w pracy [Sobczak 2004, s. 239-249].
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4. Segment nierozwojowy S4 tworzą obiekty Or, dla których przeciętne wartości
zmiennych Y1 i Y2 przyjmują wartości mniejsze lub równe odpowiednim wartościom
krytycznym y1∗ i y 2∗ , czyli
(7)
Etap IV. Opis wyników segmentacji
Etap V. Dobór i formalno-statystyczna weryfikacja potencjalnych zmiennych
profilowych
Do zbioru zmiennych profilowych X = {X1, X2, …, XP} mogą należeć zmienne
spełniające następujące kryteria formalno-statystyczne. Pierwsze dwa kryteria są
analogiczne jak w przypadku weryfikacji poprawności formalno-statystycznej kryteriów segmentacji.
Kryterium 3. Silne skorelowanie z kryteriami segmentacji
Kolejną cechą zmiennych profilowych Xp powinno być ich silne powiązanie
z kryteriami segmentacji, wyrażające się spełnieniem relacji:
(8)
gdzie: rkp – współczynnik korelacji p-tej zmiennej profilowej z k-tym kryterium
segmentacji (p = 1, …, P, k = 1, 2),
*
r1 – wartość progowa współczynnika korelacji zmiennych profilowych
z kryteriami segmentacji.
Zmiennymi portfelowymi są kandydatki spełniające trzy wymienione kryteria.
W przypadku segmentacji dynamicznej należy stosować przeciętne wartości
zmiennych profilowych wyznaczane według poniższej formuły:
(9)
gdzie:

– średnia arytmetyczna zmiennej profilowej Xp w r-tym obiekcie w okresie t = 1, …, T,
– wartość p-tej zmiennej profilowej w r-tym obiekcie (kraju, regionie) w
okresie t, r, s = 1, …, N numer obiektu, p = 1, …, P numer zmiennej
profilowej, t = 1, 2, …, T numer okresu badania.

Etap VI. Selekcja finalnych zmiennych profilowych
Algorytm selekcji finalnych zmiennych profilowych o największej wartości informacyjnej przedstawiono poniżej:
1. Konstrukcja macierzy współczynników korelacji R1 między kryteriami segmentacji a zmiennymi profilowymi:
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(10)

gdzie: rkp – współczynnik korelacji p-tej zmiennej profilowej (p = 1, …, P) z k-tym
kryterium segmentacji (k = 1, 2).
2. Konstrukcja macierzy współczynników korelacji R2 między zmiennymi profilowymi:
(11)
gdzie: rpq – współczynnik korelacji p-tej zmiennej profilowej z q-tą zmienną profilową (p, q = 1, …, P).
3. Ustalenie zmiennej profilowej najsilniej skorelowanej z kryteriami segmentacji.
Określenie kolumny macierzy R1 spełniającej relację:
(12)
Zmienna odpowiadająca tej kolumnie stanowi finalną zmienną profilową.
4. Wyróżnienie w macierzy R2, w kolumnie odpowiadającej zmiennej finalnej
wybranej w etapie 3, elementów spełniających poniższą relację:
(13)
gdzie: r2* – wartość progowa współczynnika korelacji p-tej zmiennej profilowej
z q-tą zmienną profilową.
Wyróżnionym wierszom odpowiadają satelitarne zmienne profilowe. Jeżeli takie występują, finalna zmienna profilowa odgrywa rolę zmiennej centralnej, w przeciwnym wypadku zmiennej izolowanej.
5. Usunięcie zmiennych znajdujących się w wyróżnionej kolumnie i wyróżnionych wierszach poprzez wyeliminowanie z macierzy R2 odpowiednich wierszy i kolumn.
6. Usunięcie z macierzy R1 kolumny odpowiadającej finalnej zmiennej profilowej wybranej w etapie 3.
7. Punkty 3 – 6 powtarza się aż do eliminacji ostatniej macierzy zredukowanej.
W ten sposób otrzymujemy podział zmiennych profilowych na zmienne centralne, satelitarne i izolowane. Finalny zestaw zmiennych profilowych stanowią zmien-
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ne centralne i izolowane. Zmienne satelitarne (silnie związane ze zmienną centralną)
podlegają eliminacji3.
Etap VII. Określenie profili segmentów
Wyznaczenie dla poszczególnych segmentów charakterystyk profili – średnich
wartości finalnych zmiennych profilowych.

3. Segmentacja a priori krajów Unii Europejskiej
ze względu na poziom i dynamikę rozwoju gospodarczego
Segmentacji makroekonomicznej poddano 27 krajów Unii Europejskiej. Przyjęto podział zakresu czasowego badań na następujące podokresy:
–– 1998-2001 – pierwszy podokres,
–– 2002-2006 – drugi podokres,
–– 2007-2008 – okres badania bazujący na danych prognozowanych.
Dobierając materiał statystyczny, skorzystano z bazy danych Eurostatu. Wykorzystano następujące kryteria segmentacyjne4:
Y1 – produkt krajowy brutto/1 mieszkańca w jednostkach PPS (purchasing power standards) (UE-27= 100).
Y2 – tempo przyrostu produktu krajowego brutto w relacji do roku poprzedniego
w % (w cenach z roku poprzedniego).
Segmentację dynamiczną a priori krajów UE zrealizowano, przyjmując arbitralnie wartości progowe kryteriów segmentacji na poziomie ich przeciętnych wartości
określonych dla 27 krajów członkowskich w latach 1997-2008. Wyniosły one odpowiednio: y1∗ = 100% i y 2∗ = 4%. Wyniki segmentacji a priori zestawiono w tab. 1.
Makrosegmenty nadkonkurencyjne uzyskane w latach 2002-2006 i w okresie
prognozowanym 2007-2008 są najmniej liczne i pokrywają się. Zawierają jedynie
Irlandię i Luksemburg. W pierwszym podokresie obejmującym lata 1998-2001 znajdowała się tam również Finlandia. Podziały krajów w latach 1998-2001 i 2002-2006
pozwalają zauważyć, że w pierwszym podokresie Finlandia nie została zaliczona do
segmentu stabilnego (była w nadkonkurencyjnym), a w drugim już się tam znalazła
i pozostała w okresie prognozowanym. Podobna sytuacja dotyczy Hiszpanii, z tym
że w pierwszym okresie znajdowała się w makrosegmencie „z szansą na rozwój”.
Makrosegmenty „z szansą na rozwój” i nierozwojowe zdecydowanie bardziej różnią
się składem w poszczególnych podokresach. W każdym podokresie następowały
przesunięcia państw między tymi makrosegmentami, z czego można wnioskować,
że ich skład jest bardziej zmienniczy niż w przypadku segmentów nadkonkurencyjnych i stabilnych.
3
Nazwy klasyfikowanych zmiennych profilowych zaczerpnięto z parametrycznej metody klasyfikacji cech Z. Hellwiga [Hellwig 1981, s. 56-58].
4
Analizie poddano wartości przeciętne kryteriów segmentacji w badanych okresach – por. formuły (2) i (3).
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Tabela 1. Makrosegmentacja krajów Unii Europejskiej w wybranych okresach badania
Makrosegment

Okresy
1998-2001

2002-2006

2007-2008

Nadkonkurencyjny

Finlandia, Irlandia
Luksemburg

Irlandia,
Luksemburg

Irlandia,
Luksemburg

Stabilny

Austria, Belgia, Dania,
Francja, Niderlandy,
Niemcy, Szwecja,
W. Brytania, Włochy

Austria, Belgia, Dania,
Finlandia, Francja,
Hiszpania, Niderlandy,
Niemcy, Szwecja,
W. Brytania, Włochy

Austria, Belgia,
Dania, Finlandia,
Francja, Hiszpania,
Niderlandy,
Niemcy, Szwecja,
W. Brytania, Włochy

„Z szansą
na rozwój”

Estonia, Grecja, Cypr,
Hiszpania, Litwa,
Łotwa, Słowenia,
Węgry

Rep. Czeska, Bułgaria,
Estonia, Grecja,
Litwa, Łotwa, Polska,
Rumunia, Słowenia,
Słowacja, Węgry

Bułgaria, Rep. Czeska,
Estonia, Litwa, Łotwa,
Polska, Rumunia,
Słowacja, Słowenia

Nierozwojowy

Bułgaria, Malta,
Polska, Portugalia,
Rep. Czeska,
Rumunia, Słowacja

Cypr, Malta,
Portugalia

Grecja, Cypr, Malta,
Węgry, Portugalia

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych Eurostatu.

W makrosegmentach „z szansą na rozwój” i nierozwojowych zdecydowanie
przeważają kraje nowego rozszerzenia Unii Europejskiej. Warto zauważyć, że spośród krajów tzw. piętnastki w latach 1998-2001 w makrosegmencie „z szansą na
rozwój” znalazła się tylko Grecja i Hiszpania, a w okresie 2002-2006 tylko Grecja.
Natomiast w okresie prognozowanym 2007-2008 w makrosegmencie tym pozostało
9 spośród 12 krajów nowego rozszerzenia, w tym również Polska. Jeśli chodzi o makrosegmenty nierozwojowe, to spośród krajów tzw. starej Unii Europejskiej w okresach 1998-2001 i 2002-2006 znalazła się tam jedynie Portugalia, a w okresie prognozowanym 2007-2008 Grecja i Portugalia. We wszystkich badanych podokresach
w makrosegmentach nierozwojowych znajduje się Malta. Cypr nie należał do tego
makrosegmentu jedynie w latach 1998-2001. Segmenty nierozwojowe, obejmujące
kraje cechujące się zarówno niskim udziałem w otoczeniu, jak i niskim tempem
wzrostu, należą do relatywnie mało licznych.
Podział na kraje o niskim i wysokim poziomie rozwoju gospodarczego prawie
się nie zmieniał w analizowanych okresach. Jedynie Hiszpania w podokresach 2002-2006 i 2007-2008 zwiększyła poziom PKB per capita na tyle, by przekroczyć średnią unijną i znaleźć się w grupie krajów o wysokim poziomie rozwoju. Podział na
kraje o niskim i wysokim tempie wzrostu był mniej stabilny. Z okresu na okres
następowały liczne przesunięcia między grupami krajów.
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4. Profilowanie otrzymanych segmentów
z wykorzystaniem wskaźników określających poziom gospodarki
opartej na wiedzy (GOW)
Zestaw wskaźników innowacyjności opracowany w ramach European Innovation Scoreboard oparty jest na podejściu input-output, obejmującym źródła lub
uwarunkowania innowacyjności (wskaźniki input) oraz przejawy innowacyjności
(wskaźniki output) [Methodology Report… 2005]. Wzorując się na tym ujęciu,
zaproponowano następujący zestaw kandydatek na zmienne profilowe, obejmujący cechy statystyczne, odrębne dla każdej grupy wskaźników rozwoju gospodarki
opartej na wiedzy.
I. Źródła lub uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy:
X1 – liczba studentów na 1000 mieszkańców,
X2 – udział pracujących z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie pracujących w wieku 25-64 lata (w %),
X3 – udział pracujących z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie ludności
w wieku 25-64 lata (w %),
X4 – udział ludności dorosłej (w wieku 25-64 lata) uczestniczącej w kształceniu
ustawicznym w ogólnej liczbie ludności w wieku 25-64 lata (w %),
X5 – zasoby ludzkie w nauce i technologii jako % ludności aktywnej zawodowo
w wieku 25-64 lata,
X6 – zasoby ludzkie w nauce i technologii jako % ogółu ludności,
X7 – wydatki na sferę badawczo-rozwojową jako % produktu krajowego brutto,
X8 – liczba patentów zgłoszonych do Europejskiego Urzędu Patentowego na
1 mln zasobów siły roboczej.
II. Przejawy rozwoju gospodarki opartej na wiedzy:
X9 – eksport produktów wysokich technologii jako % eksportu ogółem,
X10 – udział pracujących w sektorach wysokich technologii (w przemyśle i usługach wysokich technologii oraz usługach opartych na wiedzy) w ogóle pracujących
(w %),
X11 – udział pracujących w przemyśle wysokich i średnio wysokich technologii
w ogóle pracujących (w %),
X12 – udział pracujących w usługach opartych na wiedzy i usługach wysokich
technologii w ogóle pracujących (w %),
X13 – udział pracujących w usługach opartych na wiedzy w ogóle pracujących
(w %),
X14 – udział pracujących w usługach rynkowych opartych na wiedzy w ogóle
pracujących (w %),
X15 – udział pracujących w usługach finansowych opartych na wiedzy w ogóle
pracujących (w %).
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Analiza dostępności informacyjnej kandydatek na zmienne profilowe wskazała
na konieczność wyeliminowania zmiennej X8, dla której liczba brakujących informacji statystycznych przekraczała założony próg 15%.
Wartość krytyczną współczynnika korelacji między potencjalnymi zmiennymi
profilowymi a kryteriami segmentacji, niezbędną do oceny istotności występujących
powiązań, ustalono na poziomie r1* = 0, 385. Jest to wartość progowa, powyżej której współczynnik korelacji jest istotny statystycznie na poziomie istotności α = 0,05,
dla N – 2 = 25 stopni swobody [Kot, Jakubowski, Sokołowski 2007, s. 301-304].
W tab. 2 zestawiono współczynniki korelacji potencjalnych zmiennych profilowych
z kryteriami segmentacji.
Tabela 2. Współczynniki korelacji potencjalnych zmiennych profilowych z kryteriami segmentacji
w poszczególnych okresach badania
Potencjalne
zmienne
profilowe

Okresy
1998-2001

2002-2006

2007-2008

Y1

Y2

Y1

Y2

Y1

Y2

X1

–0,169

0,266

–0,415

0,351

–0,454

0,416

X2

0,129

0,358

0,332

0,025

0,388

–0,169

X3

0,188

0,324

0,357

0,016

0,377

–0,129

X4

0,368

–0,086

0,394

–0,283

0,383

–0,361

X5

0,461

0,164

0,562

–0,190

0,563

–0,289

X6

0,348

0,201

0,497

–0,127

0,514

–0,242

X7

0,606

–0,059

0,533

–0,441

0,435

–0,431

X9

0,377

–0,045

0,486

–0,321

0,533

–0,300

X10

0,420

–0,063

0,363

–0,346

0,278

–0,443

X11

0,070

–0,472

–0,092

–0,328

–0,186

–0,191

X12

0,500

–0,012

0,510

–0,382

0,471

–0,487

X13

0,688

0,078

0,714

–0,412

0,706

–0,532

X14

0,740

0,180

0,738

–0,522

0,669

–0,638

X15

0,834

0,199

0,867

–0,279

0,866

–0,224

Źródło: obliczenia własne.

•

Księga1.indb 35

Z jej analizy wynika, że:
w większości przypadków potencjalne zmienne profilowe wykazywały większą korelację z pierwszym kryterium segmentacji (Y1 – produkt krajowy brutto/
1 mieszkańca w (UE-27 = 100)) niż z drugim (Y2 – tempo przyrostu produktu
krajowego brutto w relacji do roku poprzedniego w %, w cenach z roku poprzedniego);
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istotną statystycznie korelacją z kryterium segmentacji Y1, dla wszystkich badanych okresów, wykazały się potencjalne zmienne profilowe X5, X7 i X12 – X15
(wszystkie wymienione zmienne cechowała zależność dodatnia);
• żadna z analizowanych zmiennych nie wykazała istotnej korelacji z kryterium
Y2 we wszystkich okresach;
• żadna z potencjalnych zmiennych profilowych nie wykazała istotnego skorelowania z oboma kryteriami segmentacji we wszystkich analizowanych okresach;
• zmiennymi profilowymi (istotna korelacja z oboma kryteriami segmentacji Y1
i Y2) okazały się zmienne X13 i X14 w okresie 2002-2006; X1, X7, X12 – X14 w okresie 2007-2008; w okresie 1998-2001 nie udało się zidentyfikować takich zmiennych.
Identyfikację finalnych zmiennych profilowych przeprowadzono dla wartości progowej współczynnika korelacji między zmiennymi profilowymi, dobranej
a priori na poziomie r2* = 0,7. Klasyfikację zmiennych profilowych przedstawiono
w tab. 3. Finalnymi zmiennymi profilowymi zostały zmienne centralne i izolowane.
Zmienne satelitarne, jako silnie skorelowane ze zmiennymi centralnymi, nie będą
brały udziału w profilowaniu otrzymanych makrosegmentów.
•

Tabela 3. Klasyfikacja zmiennych profilowych (dla
w badanych okresach
Okresy

= 0,5 i

= 0,7)

Zmienne profilowe
centralne

satelitarne

izolowane

1998-2001

–

–

–

2002-2006

X14

X13

–

2007-2008

X14

X7, X12, X13

X2

Źródło: opracowanie własne.

Nie udało się wyodrębnić finalnych zmiennych profilowych dla okresu 1998-2001. W okresie 2002-2006 wyłoniono zmienną X14 – udział pracujących w usługach rynkowych opartych na wiedzy w ogóle pracujących (w %), w okresie 2007-2008 zmienne X14 i X1 – liczba studentów na 1000 mieszkańców 5. Finalne zmienne
profilowe wykazały silniejszą korelację z przeciętnym poziomem PKB per capita
niż z przeciętnym rocznym tempem wzrostu PKB. Profile makrosegmentów przedstawiono w tab. 4.
W obu analizowanych okresach najniższym przeciętnym udziałem pracujących
w usługach rynkowych opartych na wiedzy w ogóle pracujących cechowały się kraje
należące do makrosegmentu „z szansą na rozwój”, nieco wyższym kraje z makrosegmentu nierozwojowego, następnie z nadkonkurencyjnego i stabilnego. Oznacza
5
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to, że wyższa wartość tej zmiennej, stanowiącej przejaw rozwoju GOW, charakterystyczna była dla krajów o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego.
Tabela 4. Profile wyodrębnionych makrosegmentów w analizowanych okresach
Makrosegmenty

Okresy

Finalne
zmienne
profilowe

2002-2006

X14

8,3

8,7

4,9

6,0

2007-2008

X14
X1

8,8
29,1

9,5
40,8

5,0
52,4

6,5
42,6

nadkonkurencyjny

stabilny

„z szansą
na rozwój”

nierozwojowy

Źródło: obliczenia własne.

W krajach cechujących się wysoką dynamiką rozwoju udział pracujących w usługach rynkowych opartych na wiedzy w ogóle pracujących (makrosegment nadkonkurencyjny i „z szansą na rozwój”) był niższy niż w krajach o tym samym poziomie
rozwoju, lecz niższej dynamice (makrosegmenty stabilny i nierozwojowy).
W okresie 2007-2008 nastąpił wzrost udziału pracujących w usługach rynkowych opartych na wiedzy w ogóle pracujących we wszystkich wyodrębnionych segmentach (przy czym relatywnie najmniejszy wzrost nastąpił w krajach z makrosegmentu „z szansą na rozwój”).
W okresie 2007-2008 najwyższa przeciętna liczba studentów na 1000 mieszkańców charakterystyczna była dla krajów z makrosegmentu „z szansą na rozwój”,
niższa dla segmentu nierozwojowego, następnie stabilnego i najniższa dla makrosegmentu nadkonkurencyjnego. Wyższa wartość tej zmiennej, traktowanej jako
jedno z uwarunkowań rozwoju GOW, była charakterystyczna dla krajów o niskim
poziomie rozwoju.

5. Zakończenie
Z przeprowadzonych badań wynika, że w krajach Unii Europejskiej między
wskaźnikami gospodarki opartej na wiedzy a przeciętnym poziomem PKB per capita w badanych okresach występowała zazwyczaj silniejsza zależność niż ze średnim
rocznym tempem PKB. We wszystkich badanych okresach istotną współzależność
poziomu PKB per capita zidentyfikowano z takimi źródłami GOW, jak: zasoby
ludzkie w nauce i technologii jako % ludności aktywnej zawodowo, wydatki na
sferę badawczo-rozwojową jako % produktu krajowego brutto, oraz z następującymi przejawami rozwoju GOW: udział pracujących w usługach opartych na wiedzy
i usługach wysokich technologii w ogóle pracujących, udział pracujących w usługach opartych na wiedzy w ogóle pracujących, udział pracujących w usługach rynkowych opartych na wiedzy w ogóle pracujących, udział pracujących w usługach

Księga1.indb 37

2009‑07‑10 11:53:04

38

Elżbieta Sobczak

finansowych opartych na wiedzy w ogóle pracujących. Przy czym zdecydowanie
najsilniejsza okazała się współzależność z udziałem pracujących w usługach finansowych opartych na wiedzy w ogóle pracujących. Charakterystyczne jest, że udział
pracujących w przemyśle wysokich i średnio wysokich technologii w ogóle pracujących okazał się wskaźnikiem GOW nieistotnie skorelowanym z poziomem rozwoju
gospodarczego we wszystkich podokresach, natomiast ujawniono jego istotną ujemną zależność z przeciętną roczną dynamiką rozwoju w okresie 1998-2001.
Dodatnią zależność z dynamiką rozwoju wykazała jedynie liczba studentów
na 1000 mieszkańców w ostatnim z analizowanych okresów. Istotną ujemną korelację z dynamiką rozwoju wykazały w latach 2002-2006 zmienne: udział pracujących w usługach opartych na wiedzy i udział pracujących w usługach rynkowych
opartych na wiedzy w ogóle pracujących. W kolejnym okresie (2007-2008) również
wydatki na sferę badawczo-rozwojową jako % produktu krajowego brutto, udział
pracujących w sektorach wysokich technologii oraz udział pracujących w usługach
opartych na wiedzy i usługach wysokich technologii w ogóle pracujących. Wynika
z tego, że kraje o wysokiej dynamice rozwoju gospodarczego należą w większości
do grupy krajów o niskim poziomie rozwoju (makrosegmenty „z szansą na rozwój”).
Makrosegmenty nadkonkurencyjne były najmniej liczne.
Dla okresu 1998-2001 nie udało się określić profili makrosegmentów. Żaden
z analizowanych wskaźników GOW nie wykazał bowiem istotnej zależności jednocześnie z poziomem i dynamiką rozwoju. W latach 2002-2006 i 2007-2008 najistotniejszym przejawem rozwoju GOW, określającym profile otrzymanych makrosegmentów, okazał się udział pracujących w usługach rynkowych opartych na
wiedzy w ogóle pracujących. Największa przeciętna wartość tego wskaźnika wystąpiła w krajach zgrupowanych w makrosegmentach stabilnych, następnie nadkonkurencyjnych, nierozwojowych i „z szansą na sukces”. Ponadto w okresie 2007-2008
udało się zidentyfikować wskaźnik o najistotniejszej łącznej korelacji z poziomem
i dynamiką rozwoju stanowiący jedno z uwarunkowań rozwoju GOW – liczbę studentów na 1000 mieszkańców. Ten wskaźnik porządkuje wyodrębnione segmenty krajów w zupełnie odmienny sposób. Zdecydowanie najwyższą wartość przyjmuje w krajach o niskim poziomie rozwoju i wysokiej dynamice (makrosegment
„z szansą na rozwój”), następnie w makrosegmencie nierozwojowym (niski poziom
i dynamika rozwoju), stabilnym (wysoki poziom i niska dynamika rozwoju) i zdecydowanie najwyższą wartość w nadkonkurencyjnym (wysoki poziom i dynamika
rozwoju). Stwarza to szanse na sukcesywne zmniejszanie się dysproporcji rozwojowych w przestrzeni krajów Unii Europejskiej.
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DIVERSIFICATION OF THE EUROPEAN UNION MEMBER
COUNTRIES’ ECONOMIC GROWTH vs. KNOWLEDGE BASED
ECONOMY LEVEL – DYNAMIC APPROACH
Summary
The analysis and evaluation of interdependencies occurring between the level and dynamics of
the European Union member countries’ economic growth and the level of knowledge based economy
constitute the primary objective of the study. A priori segmentation of EU countries became the starting
point for research carried out with regard to both level and dynamics of Gross Domestic Product. Next,
the identification of the most important determinants and indications of knowledge based economy
was performed, as well as their relation to economic growth. The study facilitated specifying profiles
of distinguished groups of countries by means of knowledge based economy descriptors. Comparative
analysis of the European Union countries space presents a dynamic approach. The analysis timeframe
covers the period of 1998-2008, divided into sub-periods.
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EKONOMETRYCZNA ANALIZA ZALEŻNOŚCI
POZIOMU ROZWOJU REGIONALNEGO
I KAPITAŁU LUDZKIEGO

1. Wstęp
W kreowaniu gospodarki opartej na wiedzy (GOW) upatrywane są szanse na
zwiększenie poziomu rozwoju gospodarczego oraz wzmocnienie pozycji regionów.
Procesy zarządzania wiedzą i innowacjami pozwalają na dynamiczne dostosowywanie się podmiotów (uczestników) do potrzeb i wymagań rynku.
Spośród wielu czynników gospodarki wiedzy dla rozwoju gospodarczego krajów i regionów duże znacznie przypisuje się kapitałowi społecznemu i ludzkiemu,
decydujących o umiejętnościach współpracy i wykorzystaniu sieci powiązań, oraz
ukrytej wiedzy, uzyskiwanej w bezpośrednich kontaktach międzyludzkich, kumulowanej i wykorzystywanej w procesach kreowania, rozpowszechniania i wdrażania
nowych idei. Ponadto, rozpatrując rozwój gospodarczy, nie można zbagatelizować
roli postępu technicznego oraz systemu polityczno-prawnego.
W wielu dotychczas prowadzonych badaniach wykazywano, że inwestowanie
w powiększanie wiedzy, umiejętności jednostki, edukację przynosi wzrost dochodów jednostki. Przenosząc to podejście na skalę makro, zakłada się, że powiększenie
kapitału ludzkiego powinno się przyczynić do szybszego wzrostu gospodarczego
i zwiększenia poziomu rozwoju.
Celem artykułu jest ekonometryczna analiza zależności między poziomem
rozwoju regionalnego mierzonego produktem krajowym brutto (PKB) per capita
a kapitałem ludzkim, który jest podstawowym elementem w procesie kreowania gospodarki wiedzy. Podmiotem zainteresowania są regiony Unii Europejskiej szczebla
NUTS-2 w latach 2002-2004.
Chociaż większość badań z zakresu GOW i rozwoju regionalnego prowadzona jest w ramach państw, wydaje się, że akumulacja PKB per capita oraz kapitału
ludzkiego jest silnie zróżnicowana przestrzennie także w ramach poszczególnych
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krajów. Dotyczy to zwłaszcza dużych państw1, o dużym stopniu decentralizacji i dużych ośrodkach metropolitalnych, które często usamodzielniają się wobec swoich
gospodarek narodowych, funkcjonując niemal „samodzielnie” na światowym rynku.
Wewnętrzne zróżnicowanie państw powoduje, że przy analizie danych zagregowanych na poziom krajowy wyniki ulegają uśrednieniu i zniekształceniu.
W niniejszej pracy do badania wykorzystano dane dla regionów szczebla
NUTS-2, co umożliwiło precyzyjniejsze wskazanie obszarów akumulacji wiedzy
(kapitału ludzkiego), a tym samym dokładniejszą analizę badanych zjawisk.

2. Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego
Kapitał fizyczny jest istotnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego,
wydaje się jednak, że nie jest wystarczający do podtrzymania rozwoju w długim
okresie, nie jest też w stanie wyjaśnić różnic w poziomie rozwoju gospodarczego
państw i regionów. Podstawową rolę w procesie tworzenia i absorpcji wiedzy przypisuje się kapitałowi ludzkiemu.
W szerokim ujęciu kapitał ludzki to ludzie i ich umiejętności. Kapitał ludzki
jest indywidualną cechą jednostki, która wpływa na wydajność pracy, obejmującą
wszystkie elementy wpływające na jego produktywność, a wśród nich: formalne
wykształcenie, inteligencja, wrodzone zdolności, zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe, aktywność społeczno-ekonomiczną, cechy charakteru, stan zdrowia, poziom kulturalny.
Podejmując próbę charakterystyki kapitału ludzkiego, wielu autorów odwołuje
się do takich cech, jak wykształcenie i doświadczenie2. W jednej z pierwszych prac
traktującej o kapitale ludzkim autorstwa J. Mincera z 1958 r. kapitał ludzki definiowany jest jako suma wiedzy zdobytej w szkole i w trakcie wykonywania pracy.
W kolejnych badaniach inwestowanie w kapitał ludzki utożsamiane było z wkładem
w czynności, które prowadzą do wzrostu przyszłych realnych zarobków, tj. w zdrowie, szkolnictwo (m.in. [Weisbrod 1962; Uzawa 1965]). Klasycznym modelem kapitału ludzkiego jest model R. Lucasa z 1988 r., w którym kapitał ludzki akumulowany jest na dwa sposoby: bądź przez naukę, bądź przez zdobywane doświadczenie
(learning-by-doing). Jako kryterium optymalizacyjne przyjął on maksymalizację
użyteczności z akumulacji kapitału. W kolejnych latach pojawiały się prace, w których oprócz ilości kapitału ludzkiego niezbędnego do maksymalizacji użyteczności
jednostki próbowano uwzględnić także jego jakość (R. Manuellego i A. Seshadriego
z 2005 r.). Z kolei C. Jones w 1996 r. wskazywał na powiązanie kapitału ludzkiego
z postępem technicznym. Rozważał on model, w którym produkowane są trzy ro1
Na przykład w Wielkiej Brytanii w regionie Inner London PKB per capita jest niemal czterokrotnie wyższy niż w Cornwall and Isles of Scilly.
2
Zaprezentowany przegląd podejść do kapitału ludzkiego w teorii ekonomii przedstawiono na
podstawie [Kapitał ludzki… 2007, s. 10-51].
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dzaje dóbr: finalne (towary), kapitał ludzki (doświadczenie lub umiejętności) oraz
pośrednie (idee, zasób wiedzy). W modelu tym kapitał ludzki jest niezbędny do
dokonania postępu technologicznego, z kolei rozwój technologii przyczynia się do
wzrostu kapitału ludzkiego.
Istnieją też koncepcje i badania, które wskazują, że w przypadku niektórych
państw Unii Europejskiej (np. Polski) różnice w kapitale ludzkim nie są w stanie
wytłumaczyć różnic w PKB per capita między krajami i dopiero uwzględnienie różnic w poziomie technologii oraz tempie postępu technicznego prowadzi do lepszego wytłumaczenia zróżnicowania PKB per capita [Cichy 2008]. Postęp techniczny
napędza zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników wspierających modernizację w całej gospodarce. Z kolei rozwój wykwalifikowanych kadr umożliwia
rozwój nowoczesnych technologii, przyczyniając się do wzrostu postępu technicznego. W tym kontekście szczególnie interesujące są informacje o rozmiarze kapitału
ludzkiego zaangażowanego w dziedzinach sprzyjających postępowi (nauka, technika i innowacje). Chociaż według OECD (2001 rok) „wiedza nie jest wąsko skupiona na przemysłach zaawansowanych technologii lub na technologach teleinformatycznych, ale raczej prezentuje ramy dla analizowania zakresu opcji politycznych
w edukacji, infrastrukturze informacyjnej i systemach innowacji”3, to analiza tego
specyficznego sektora wydaje się umożliwiać identyfikację kreatywnej dla nauki
i techniki części kapitału ludzkiego, w sposób szczególny sprzyjającego postępowi
technicznemu.
Wśród teorii uwzględniających kapitał ludzki szczególnie interesujące wydają
się być koncepcje przewidujące istnienie określonej wielkości progowej kapitału
ludzkiego umożliwiającej osiągnięcie szybkiego wzrostu gospodarczego [Azariadis,
Drazen 1990; Benhabib, Spiegel 2002].
Przedstawiony powyżej przegląd wybranych podejść do kapitału ludzkiego pozwolił zasygnalizować, jak różne były jego ujęcia na przestrzeni lat. Pozostaje jeszcze problem wyrażenia ilościowego (pomiaru) poziomu i jakości kapitału ludzkiego. W licznych badaniach ekonomicznych kapitał ludzki rozumiany jest wąsko jako
liczba lat nauki w szkole (m.in. J. Mincer, C. Jones, J. Manuelli i A. Seshadri) lub
poziom wykształcenia. Wybór tych dość prostych przybliżeń kapitału ludzkiego wynikał najczęściej z dostępności danych statystycznych. Jednakże taki uproszczony
pomiar może mieć negatywny wpływ na wyniki prowadzonych analiz.
W literaturze przedmiotu pojawiają się alternatywne sposoby pomiaru kapitału
ludzkiego. Charakterystykę wybranych metod pomiaru poziomu kapitału ludzkiego
według metody z uwzględnieniem poziomu wykształcenia, metody kosztowej oraz
dochodowej przedstawił m.in. W. Welfe [Gospodarka oparta… 2007].
W niniejszej pracy jako przybliżenie kapitału ludzkiego wykorzystano zmienną
HRST (human resources in science and technology – zasoby ludzkie w nauce i tech-

3
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nologii)4. Opisuje ona liczbę osób, które ukończyły edukację w kierunkach objętych
kategorią nauka i technika (S&T) lub zatrudnionych w zawodzie, w którym wymagane jest takie wykształcenie. Zdefiniowanie tej zmiennej na podstawie wykształcenia
i wykonywanego zawodu pozwoliło uwzględnić liczną grupę osób. Ze względu na
to, że nie wszystkie uwzględnione osoby pracują w zawodach związanych z nauką
i techniką, zmienna ta wskazuje bardziej na potencjalne niż wykorzystywane zasoby
ludzkie regionu. Stąd interpretacja wyników z wykorzystaniem tej charakterystyki
może być utrudniona.

3. Techniki i zakres badań
Do oceny zależności między poziomem rozwoju regionalnego a kapitałem ludzkim w nauce i technice wykorzystano ekonometryczne modele dla danych panelowych: LSDV (least squares with dummy variable – model ze zmiennymi sztucznymi) o ogólnej postaci:
(1)
gdzie: k  − liczba zmiennych niezależnych modelu (k = 1, 2, ..., K),
αi − stałe w czasie efekty indywidualne dla i-tego regionu (i = 1, 2, ..., n),
oraz modele międzygrupowe:
(2)
gdzie: x g − średnia grupowa ustalona według formuły:
(3)
Pierwszy z modeli (1) pozwala oszacować wpływ poziomu kapitału ludzkiego
w nauce i technice na rozwój regionalny przy założeniu, że jest on taki sam dla
wszystkich państw, ale kraje różnią się poziomem rozwoju regionalnego. Drugi model (2) wskazuje na zależność między średnim poziomem kapitału ludzkiego w nauce i technice oraz średnim poziomem rozwoju regionalnego między państwami.
Pozwala on odpowiedzieć na pytanie, czy wyższemu poziomowi kapitału ludzkiego
w nauce i technice towarzyszy wyższy poziom rozwoju regionalnego.
Wprowadzenie do modelu (1) efektów indywidualnych αi dla każdego obiektu
(regionu) wymaga zweryfikowania założenia o stałości wyrazów wolnych (efektów
4
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indywidualnych) zgodnie z hipotezą zerową: αit = α = const, i = 1, ..., n; t = 1, ..., T.
Ocenę zasadności wprowadzenia efektów indywidualnych αi dla modeli (1) przeprowadzono z wykorzystaniem testu Fα (por. m.in. [Maddala 2006; Greene 2003]).
Do badania zależności poziomu rozwoju regionalnego względem poziomu kapitału ludzkiego sformułowano model z jedną zmienną objaśniającą postaci potęgowej, który w postaci linearyzowanej dla modelu (1) można zapisać:
ln PKBit = ln αi + γ ln HRSTit + εit.

(4)

Badanie zostało przeprowadzone dla 246 regionów szczebla NUTS-2 Unii Europejskiej oraz dla grup regionów wyodrębnionych ze względu na poziom rozwoju
regionalnego. Umożliwiło to ocenę wpływu i znaczenia zasobów ludzkich w nauce
i technice na rozwój regionalny w zależności od poziomu rozwoju regionów.
Klasyfikacji regionów ze względu na poziom rozwoju regionalnego dokonano
na podstawie przeciętnego poziomu PKB per capita w danym regionie w latach
2002-2004. Do ustalenia grup (klas) regionów wykorzystano statystyki opisowe
w taki sposób, że pierwsza klasa G1 objęła regiony, dla których:
(5)
w grupie drugiej G2 takie, że:

(6)

w grupie trzeciej G3 takie, że:

(7)

oraz w grupie czwartej G4:

(8)

gdzie: i − region,
n − liczba obiektów badania (regionów),
t – okres badania (rok),
T − liczba okresów (lat),
(9)

(10)
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4.Wstępna analiza danych o zasobach ludzkich w nauce i technice
Ze względu na dostępność informacji statystycznych w momencie prowadzenia
badania do analizy wzięto pod uwagę dane z lat 2002-2004 (t = 3) dla 246 regionów NUTS-2 Unii Europejskiej (n = 246). Zatem łączna liczba obserwacji wynosiła
nt = 738. W badaniu pominięto: regiony bułgarskie (6) oraz rumuńskie (8), a także zamorskie regiony francuskie (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Reunion) i zamorskie
regiony portugalskie (Região Autónoma dos Açores, Região Autónoma da Madera)
i dwa hiszpańskie (Ciudad Autónoma de Ceuta, Ciudad Autónoma de Melilla).
Słabością prowadzonych analiz jest krótki okres objęty badaniem. Badanie dotyczyło 246 regionów w latach 2002-2004. W efekcie oszacowane relacje obrazują
zmiany zachodzące w trzech latach.
Poziom rozwoju regionalnego wyrażony PKB per capita (zmienna PKB) był
podstawą klasyfikacji regionów na cztery grupy, w ramach których prowadzona była
analiza. W tab. 1 przedstawiono charakterystyki dla poszczególnych grup regionów
NUTS-2. Dla zachowania przejrzystości tabeli zrezygnowano z prezentacji imiennej
regionów, wskazano natomiast państwa należące do danej klasy oraz liczbę regionów danego państwa zakwalifikowanych do wybranej klasy (r) i regionów poszczególnych państw ogółem (o) – r/o, np. Polska (2/16) oznacza, że spośród 16 polskich
regionów (województw) dwa znalazły się we wskazanej klasie.
Tabela 1. Klasy regionów według poziomu rozwoju regionalnego
Symbol
grupy
G1

G2

G3

G4

Przedział wartości Xis

(7206,5; 13 474,5)

(13 474,5; 20 925,6)

(20 925,6; 28 376,7)

(28 376,7; 62 534,0 )

Liczba
regionów
w klasie

Regiony według krajów*

36

Republika Czeska (4/8); Estonia (1/1); Grecja (5/13); Węgry
(5/7); Litwa (1/1); Łotwa (1/1); Polska (15/16); Portugalia
(1/5); Słowacja (3/4)

84

Austria (1/9); Belgia (5/11); Niemcy (21/41); Dania
(1/1); Hiszpania (7/17); Finlandia (3/5); Francja (9/22);
Grecja (1/13); Węgry (1/7); Irlandia (1/2); Włochy (8/21);
Niderlandy (1/12); Polska (1/16); Portugalia (3/5); Słowenia
(1/1); Wielka Brytania (13/37)

100

Austria (6/9); Belgia (4/11); Cypr (1/1); Republika Czeska
(3/8); Niemcy (15/41); Hiszpania (10/17); Finlandia (1/5);
Francja (12/22); Grecja (7/13); Węgry (1/7); Włochy (10/21);
Niderlandy (8/12); Portugalia (1/5); Szwecja (7/8); Słowacja
(1/4); Wielka Brytania (19/37)

26

Austria (2/9); Belgia (2/11); Republika Czeska (1/8); Niemcy
(5/41); Finlandia (1/5); Francja (1/22); Irlandia (1/2); Włochy
(3/21); Luksemburg (1/1); Niderlandy (3/12); Szwecja (1/8);
Wielka Brytania (5/37)

W nawiasach (a/b) podano a – liczbę regionów danego państwa w klasie oraz b – łączną liczbę
regionów w danym państwie.
*

Źródło: opracowanie własne.
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Wykorzystanie klasyfikacji opartej na średniej arytmetycznej oraz odchyleniu
standardowym pozwoliło na wyodrębnienie regionów o poziomie rozwoju (PKB per
capita) odbiegającym od przeciętnego. W grupie pierwszej (G1) znalazły się regiony
o szczególnie niskim poziomie PKB per capita, natomiast w czwartej (G4) o najwyższym. Wartości PKB per capita dla regionów skrajnych w ramach poszczególnych
klas podano w tab. 1. W klasie pierwszej regionów o najniższym poziomie rozwoju
regionalnego (PKB per capita od 7206,5 do 13 474,5) znalazło się wiele regionów
z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym aż 15 z 16 województw Polski.
Natomiast do regionów o najwyższym poziomie rozwoju regionalnego zakwalifikowanych zostało wiele regionów obejmujących swoim zasięgiem stolice państw.
Tabela 2. Podstawowe statystyki zmiennych PKB, HRST według klas regionów
Unii Europejskiej szczebla NUTS-2 w latach 2002-2004
Wyszczególnienie
PKBit

Wszystkie
regiony

G1

G2

G3

G4

20 925,6

10 187,2

17 677,2

23 845,8

35 057,3

33,2

24,4

30,5

36,4

42,2

HRSTit

PKBit – produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według PPS w i-tym regionie, t-tym
okresie.
HRSTit – zasoby ludzkie w nauce i technice w % aktywnych zawodowo w wieku 25-64 lata
w i-tym regionie, t-tym okresie.
Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z analizy danych zawartych w tab. 2, regiony o wyższym poziomie rozwoju regionalnego mierzonego PKB per capita posiadają największe zasoby kapitału ludzkiego w nauce i technice. Świadczą o tym wartości przeciętne dla
poszczególnych grup (średnia) uwzględniające lata 2002-2004. W regionach klasy
pierwszej i drugiej (G1 i G2) zasoby ludzkie w nauce i technice kształtowały się na
znacznie niższym poziomie niż w klasach o najwyższym poziomie rozwoju regionalnego (G3 i G4). Przeciętny udział zasobów ludzkich w nauce i technice w ludności
aktywnej zawodowo w regionach grupy pierwszej był o ok. 19 punktów proc. niższy niż w grupie czwartej (o najwyższym poziomie rozwoju regionalnego)5.
W 2004 r. regionami o najwyższym udziale zasobów ludzkich w nauce i technice w ludności aktywnej zawodowo były: belgijski Prov. Brabant Wallon (56,9%),
szwedzki Stockholm (55,1%) oraz brytyjski Inner London (54,3%). Przy czym dwa
z nich (Stockholm i Inner London) należały do klasy czwartej (G4) o najwyższym
poziomie rozwoju regionalnego, a Prov. Brabant Wallon do klasy trzeciej (G3).
Natomiast najniższym udziałem zasobów ludzkich w nauce i technice w ludności
aktywnej zawodowo w 2004 r. charakteryzowały się regiony portugalskie Norte
5
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(14,8%), Centro (15,3%) i Alentejo (15,8%), przy czym Norte należy do regionów
klasy pierwszej (G1) o najniższym poziomie rozwoju regionalnego, a pozostałe dwa
do klasy drugiej (G2).
Spośród polskich województw najwyższym udziałem zasobów ludzkich w nauce i technice w ludności aktywnej zawodowo charakteryzowały się województwa:
mazowieckie (33,9%), zachodniopomorskie (29,0%) i łódzkie (26,2%). Natomiast
najniższym poziomem charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (22,7%),
opolskie (23,5%) i warmińsko-mazurskie (23,5%).

5. Wyniki analizy ekonometrycznej
W tab. 3 podano wyniki oszacowania modeli ze zmiennymi sztucznymi dla
wszystkich regionów oraz dla czterech klas regionów wyodrębnionych z uwagi na
poziom rozwoju regionalnego.
Ocenę wpływu kapitału ludzkiego w nauce i technice na poziom rozwoju regionalnego dokonano na podstawie oszacowanej elastyczności PKB (zmienna PKBit
– produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według PPS w i-tym regionie, t-tym okresie) względem rozmiarów zasobów ludzkich w nauce i technice (zmienna HRSTit
zdefiniowana jako zasoby ludzkie w nauce i technice w % aktywnych zawodowo
w wieku 25-64 lata w i-tym regionie, t-tym okresie). Dla uniknięcia problemów
z ewentualną heteroskedastycznością lub autokorelacją do oceny istotności wpływu
współczynników kierunkowych wykorzystano odporne błędy ocen (robust standard
error HAC). Oceny istotne na poziomie 0,001 udało się uzyskać dla czterech z pięciu szacowanych modeli (wszystkie regiony oraz klasy G1, G2 i G3).
Tabela 3. Wyniki estymacji potęgowych modeli ze zmiennymi sztucznymi dla klas regionów
Wyszczególnienie
γ (lnHRSTIT)
lnαi (wartość minimalna
i maksymalna)
nT
skor. R2

Wszystkie
regiony

G1

G2

G3

G4

0,265*
(0,03)

0,415*
(0,06)

0,198*
(0,05)

0,297*
(0,04)

0,197
(0,11)

8,05 – 9,99

7,57 – 8,39

8,85 – 9,38

8,82 – 9,25 9,54 – 10,56

738

108

252

300

78

0,990

0,962

0,915

0,883

0,971

F = 162,7
[0,000]

F = 32,8
[0,000]

F = 27,8
[0,000]

F = 22,7
[0,000]

F = 82,9
[0,000]

nT – liczba obserwacji.
* Oceny parametrów strukturalnych (elastyczności) istotne przy poziomie 0,001. W nawiasach
okrągłych podano standardowe błędy oceny (robust HAC). W nawiasach kwadratowych podano empiryczny poziom istotności.
Źródło: obliczenia własne.
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Przy ocenie otrzymanych wyników należy pamiętać o trudnościach interpretacyjnych zmiennej HRST. Nie wszystkie osoby uwzględnione w badaniu wykorzystują swój potencjał w życiu zawodowym (zmienna oprócz pracujących w dziedzinie nauki i techniki obejmuje także osoby wykształcone w tym kierunku). Możemy
więc mówić jedynie o wpływie potencjalnych zasobów ludzkich w nauce i technice
na poziom rozwoju regionalnego. Wydaje się, że pomimo tych trudności interpretacyjnych zmienna ta pozwala na ocenę tendencji w kształtowaniu się tych dwóch
zjawisk i wskazanie zależności między nimi.
Analizując wszystkie regiony (246) w kolejnych latach 2002-2004, można statystycznie potwierdzić, że w tym krótkim okresie wzrostowi rozmiarów kapitału
ludzkiego w nauce i technologii towarzyszył wzrost PKB per capita. Przy czym
relacje te kształtowały się odmiennie w regionach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego.
Spośród klas regionów, dla których uzyskano istotne oceny parametrów strukturalnych najwyższą elastycznością charakteryzowały się regiony grupy pierwszej (G1). Oznacza to, że wzrost wielkości zasobów ludzkich w nauce i technice
na tle ludności aktywnej zawodowo o 1% wiązał się ze wzrostem PKB per capita
o 0,415%. W grupie drugiej i trzeciej jednoprocentowy wzrost zasobów ludzkich
w nauce i technice wiązał się z niższym wzrostem poziomu PKB per capita odpowiednio o niespełna 0,2% w grupie drugiej (G2) i ok. 0,3% w grupie trzeciej (G3).
Różnice w poziomie elastyczności PKB per capita między krajami o różnym poziomie rozwoju można wytłumaczyć możliwościami absorpcji technologii. W grupie
krajów o niższym poziomie rozwoju regionalnego i kapitału ludzkiego wzrost zasobów wykwalifikowanych kadr umożliwia większy transfer technologii i rozwiązań
Tabela 4. Wyniki estymacji potęgowych modeli rozwoju regionalnego dla klas regionów (modele
międzygrupowe)
Wszystkie
regiony

G1

G2

G3

G4

β (lnHRSTIT)

0,951**
(0,07)

–0,16
(0,17)

0,196**
(0,05)

0,108
(0,06)

0,495*
(0,19)

lnα0

6,582**

9,611**

9,108

9,689

8,6**

246

36

84

100

26

0,437

–0,01

0,153

0,024

0,184

Wyszczególnienie

nT
skor. R

2

nT – liczba obserwacji.
* Oceny parametrów strukturalnych (elastyczności) istotne przy poziomie 0,05.
** Oceny parametrów strukturalnych (elastyczności) istotne przy poziomie 0,001. W nawiasach
okrągłych podano standardowe błędy oceny (robust HAC). W nawiasach kwadratowych podano empiryczny poziom istotności. Wszystkie oceny parametrów strukturalnych (elastyczności) są istotne przy
poziomie 0,001.
Źródło: obliczenia własne.
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gospodarczych z zagranicy, co w efekcie umożliwia szybszy wzrost gospodarczy
oraz większy efekt krańcowy (elastyczność).
Dla grupy czwartej współczynnik przy zmiennej HRST był nieistotny przy zadanym poziomie istotności 0,001. Oznacza to, że statystycznie nie udało się potwierdzić zależności między rozmiarami kapitału ludzkiego w nauce i technice a poziomem PKB per capita. Może to też oznaczać, że w tych regionach rozmiar kapitału
ludzkiego nie ma już tak istotnego znaczenia, a na wzrost gospodarczy wpływają
inne czynniki.
Wyniki oszacowań modelu międzygrupowego wskazują na relacje między poziomem PKB per capita a poziomem zasobów ludzkich w nauce i technice w przekroju
regionów. Przy zadanym poziomie istotności 0,001 oraz dobroci modelu określonym
przez R2 udało się uzyskać jeden statystycznie istotny współczynnik (elastyczność).
Statystycznie istotną zależność udało się potwierdzić jedynie dla grupy obejmującej
wszystkie regiony (246 obiektów). Oszacowana wartość współczynnika (elastyczność) przyjęła wartość 0,95, co oznacza, że wraz z przechodzeniem do regionów
o wyższym udziale zasobów ludzkich w nauce i technice w ludności aktywnej zawodowo o 1% PKB per capita wzrasta również niemalże o 1%. Regiony o relatywnie
większych zasobach ludzkich w nauce i technice to regiony o odpowiednio wyższym poziomie rozwoju gospodarczego mierzonego PKB per capita.
Współczynniki (elastyczności) modelu międzygrupowego uzyskane dla klas regionów (G1, G2, G3 i G4) ze względu na poziom istotności, a także niewystarczający
sposób dopasowania nie pozwalają na wyciągnięcie wiążących wniosków. Uzyskane wyniki mogą sugerować, że w ramach regionów o zbliżonym poziomie rozwoju
regionalnego zasoby ludzkie w nauce i technologii nie są wystarczającym czynnikiem do wyjaśnienia międzyregionalnych różnic w poziomie PKB per capita.

6. Podsumowanie
Przedmiotem prowadzonych analiz była zależność poziomu rozwoju regionalnego (PKB per capita) i kapitału ludzkiego (HRST – zasoby ludzkie w nauce i technice). Badanie oparto na dość prostej konstrukcji modelowej uzależniającej poziom
rozwoju regionalnego bezpośrednio od poziomu zasobów ludzkich w nauce i technice, dziedzinie gospodarki umożliwiającej dynamiczny rozwój nowych technologii
i sprzyjającej postępowi technicznemu.
Przeprowadzone badania wskazują, że rozmiary zasobów ludzkich w nauce
i technice są powiązane z poziomem rozwoju regionalnego. Regiony o wyższym
poziomie rozwoju to obszary, w których zasoby ludzkie w nauce i technice stanowią
największą część ludności aktywnej zawodowo. Wskazują na to wyniki zarówno
klasyfikacji, jak i badań ekonometrycznych.
Wyniki oszacowań modeli ze zmiennymi sztucznymi pokazują, że wzrostowi
udziału zasobów ludzkich w nauce i technice w ludności aktywnej zawodowo towarzyszy wzrost PKB per capita, przy czym względny wzrost poziomu PKB per ca-
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pita jest największy w regionach Unii Europejskiej o najniższym poziomie rozwoju
regionalnego. Zależność ta nie jest potwierdzona dla klasy regionów o najwyższym
poziomie rozwoju, co może sugerować istnienie określonego progu nasycenia gospodarki kapitałem ludzkim w nauce i technice, którego osiągnięcie nie wpływa już
na zwiększenie PKB per capita, a o wzroście gospodarczym decydują inne czynniki. Zróżnicowanie siły obserwowanej relacji w zależności od poziomu rozwoju
regionów sugeruje istnienie malejących korzyści ze zwiększania zasobów ludzkich
w dziedzinach nauki i technologii (inwestowania w kapitał ludzki).
Z drugiej strony, jak wynika z analizy z wykorzystaniem modeli międzygrupowych, jeżeli do badania wytypujemy regiony o zbliżonym poziomie rozwoju gospodarczego, to okazuje się, że sam poziom kapitału ludzkiego w nauce i technice
nie jest wystarczający do wyjaśnienia międzyregionalnych różnic w poziomie PKB
per capita. Otrzymane wyniki z analizy przekrojowej są zbieżne z wynikami innych
autorów, w tym badaniami [Mankiw, Romer, Weil 1992] prowadzonymi na bazie
modelu Solowa. Potwierdzają one ogólne obserwacje poczynione przy okazji badań
prowadzonych na poziomie krajów, że dopasowanie przekrojowych modeli PKB per
capita uzależnionego od kapitału ludzkiego spada wraz ze wzrostem jednorodności
próby. Może to być spowodowane nieuwzględnieniem w modelu innych istotnych
dla dochodu narodowego czynników [Kapitał ludzki… 2007].
Otrzymane wyniki nasuwają jeszcze jeden wniosek natury „technicznej”, a mianowicie pozwalają twierdzić, że proste konstrukcje (modele z jedną zmienną objaśniającą) poprawnie opisują relacje poziomu PKB per capita oraz kapitału ludzkiego. Potwierdzają także przydatność modeli (technik) dla danych panelowych jako
narzędzia estymacji modeli rozwoju regionalnego.
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ECONOMETRIC ANALYSIS OF INTERDEPENDENCIES BETWEEN
THE LEVEL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND HUMAN CAPITAL
Summary
Among many factors related to knowledge-based economy and these influencing economic development of countries and regions the outstanding significance is assigned to social and human capital
and the ‘hidden’ knowledge ingrained in it.
The objective of analyzes carried out in the scope of hereby research was to study the relation between the level of regional development (GDP per capita) and human resources in science and technology (HRST) – the sector of economy which facilitates dynamic development of new technologies and
stimulates technical advancement. The analysis focused on the European Union regions representing
NUTS-2 level in the period of 2002-2004, as well as the groups of regions distinguished with regard to
the level of regional development.
The research results indicate that the scope of human resources in science and technology are
closely related to the level of regional development, however, their influence on the level of regional
development turns out different within the regions characterized by different level of GDP per capita.

Księga1.indb 51

2009‑07‑10 11:53:06

prace naukowe uniwersytetu ekonomicznego we wrocławiu
Nr 46
2009
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce

Ryszard Brol
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

INNOWACYJNOŚĆ LOKALNYCH JEDNOSTEK
TERYTORIALNYCH

1. Wstęp
Przedmiotem obserwacji, badań, analiz mogą być obszary różnej wielkości − od
skali globalnej, przez kontynentalną, krajową, regionalną, kończąc na skali lokalnej.
Podstawowe kategorie ekonomiczne, takie jak: gospodarka, rozwój gospodarczy,
czynniki rozwoju, kapitał społeczny, a także innowacyjność, mogą być różnie definiowane i analizowane w zależności od przestrzennej skali ich postrzegania. W niniejszej publikacji opisano wybrane kategorie ekonomiczne funkcjonujące w skali
lokalnej jednostki terytorialnej. Jednostkę taką stanowi wyodrębniony lokalny układ
społeczno-terytorialny, identyfikujący się cechami przestrzeni, gospodarki, społeczności lokalnej, a także lokalną preferencją potrzeb i hierarchii wartości.
Celem publikacji jest przeniesienie kategorii innowacyjności na szczebel gospodarki lokalnej. Realizacja tego celu wymagała zdefiniowania pojęcia innowacji
i innowacyjności jako kategorii ekonomicznej oraz pojęcia stymulowania innowacyjności jako instrumentu polityki intraregionalnej. Publikacja − ze względu na
limitowaną objętość – ogranicza się do przedstawienia dwóch aspektów innowacyjności lokalnej:
–– innowacji jako egzogenicznego czynnika rozwoju lokalnego, dla którego nośnikiem dyfuzji są procesy delokalizacji produkcji i usług, stanowiące przejaw
procesów globalizacji i integracji gospodarki;
–– identyfikacji lokalnego endogenicznego potencjału innowacyjnego, którego
głównymi elementami są kapitał ludzki i kapitał społeczny.

2. Innowacyjność jako kategoria ekonomiczna
Innowacyjność jest w swej istocie kategorią ekonomiczną. Do teorii ekonomii pojęcie innowacji i innowacyjności wprowadził J.A. Schumpeter [Schumpeter
1960] który − definiując innowacje jako zastosowanie i upowszechnianie w praktyce
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nowych rozwiązań – wyróżnił trzy następujące po sobie sekwencje składające się
na cykl innowacyjny: invention – innovation – diffusion. Definicja ta wprowadza
rozróżnienie między wynalazkiem a innowacją, która rozumiana jest jako proces
wdrażania i praktycznego zastosowania nowego produktu, procedury lub wzorca
postępowania – jeśli spełniają one cechy nowości. Etapem zamykającym cykl innowacyjny jest dyfuzja innowacji w ramach gałęzi gospodarki, a także, poprzez
odpowiednią ich adaptację, dyfuzja międzygałęziowa i przestrzenna. Koncepcja
triady Schumpetera odnosi kategorię innowacji do zmian podlegających procesowi komercjalizacji. Oznacza to, że z innowacją mamy do czynienia wtedy, gdy
efektem zmian są produkty lub procesy mające wartość ekonomiczną [Świtalski
2005, s. 80-81]. Prezentowana rynkowa koncepcja procesu (cyklu) innowacyjnego
definiuje innowacyjność jako zdolność podmiotów do uczestnictwa w tym procesie
w roli kreatora innowacji – innowatora, lub w roli podmiotu mającego zdolność do
absorpcji innowacji – beneficjenta. Zmiana dokonana przez innowatora staje się
innowacją, gdy spełnia istotne cechy warunkujące potraktowanie zmiany jako innowacji. W szczególności innowacja jest efektem zmiany – wprowadzonej w sposób
świadomy, celowy i trwały – modyfikującej albo wprowadzającej nowe elementy
do sposobu lub efektów funkcjonowania podmiotu kreującego i podmiotów aplikujących innowacje. Prezentowane w literaturze przedmiotu definicje innowacji,
innowacyjności oraz dyfuzji innowacji nawiązują do koncepcji Schumpetera. Zdaniem P.F. Druckera [Drucker 1994, s. 54-55] innowacja powinna być traktowana
jako narzędzie przedsiębiorczości. Może się ona pojawić w projekcie, produkcie,
w technice marketingu, cenie lub usłudze dla klienta, organizacji lub metodach zarządzania – dlatego, mówiąc o innowacji, nie mamy na myśli pojęcia technicznego,
ale ekonomiczne lub społeczne. Z. Ratajczak [Surówka, Wierzbińska 2008, s. 311]
innowacją nazywa ideę, metodę, rzecz lub inny wytwór postrzegany przez podmiot
przyswajania jako nowy, o którym informacja przekazywana jest za pośrednictwem
określonych środków komunikacji. Podmiotem tym może być zarówno jednostka,
jak i grupa społeczna. W sposób bardzo zwięzły – podkreślający aspekt ciągłości,
nowości i konieczności wdrożenia do praktyki – definicje innowacji formułuje
E. Okoń-Horodyńska: „innowacja jest procesem polegającym na przekształceniu
istniejących możliwości w nowe idee i wprowadzaniu ich do praktycznego zastosowania” [Okoń-Horodyńska 2003, s. 47]. Bardzo rozbudowaną definicję innowacji
prezentuje W. Świtalski [Świtalski 2005, s. 67-108], który w istotny sposób rozwinął
koncepcję J.A. Schumpetera i P.E. Druckera, dokonując typologii innowacji. Typologia ta klasyfikuje i definiuje innowacje zidentyfikowane na podstawie następujących czterech kryteriów:
• kryterium nośnika lub przedmiotu innowacji – wyróżnia się tutaj innowacje typu
produktowego, typu procesowego oraz innowacje organizacyjne;
• kryterium znaczenia innowacyjności – innowacje przełomowe, podstawowe,
przyrostowe;
• kryterium oryginalności innowacji – innowacje oryginalne (absolutne), innowacje wtórne (naśladowcze);
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•

kryterium źródła innowacji – innowacje powstałe jako rezultat wykorzystania
wyników badań i prac rozwojowych, innowacje będące rezultatem wykorzystania wyników badań rynku, innowacje powstałe jako rezultat działań racjonalizujących produkt lub proces, innowacje wprowadzone w wyniku nieoczekiwanych
zdarzeń, innowacje wtórne będące kopiami innowacji zastosowanych przez inne
jednostki.
Zaprezentowana typologia innowacji stanowiła dla jej autora podstawę rozwinięcia ekonomicznego aspektu problematyki innowacji – zwłaszcza relacji między
innowacyjnością a konkurencyjnością produktu.

3. Stymulowanie innowacyjności jako cel polityki gospodarczej
Relacje między innowacyjnością a konkurencyjnością rozpatrywane w aspekcie procesów globalizacji i integracji ekonomicznej wymagają ujęcia terytorialnego, obejmującego uwarunkowania globalne, narodowe, regionalne i lokalne triady
innowacyjnej: invention – innovation – diffusion. Innowacyjność jest największym
wyzwaniem XXI wieku. Określa ona bowiem pozycję konkurencyjną nie tylko podmiotów i sektorów gospodarki, ale również ugrupowań integrujących się krajów, poszczególnych państw, regionów, lokalnych jednostek terytorialnych (gmin), a także
– formalnie nie zdelimitowanych – regionalnych i lokalnych układów funkcjonalno-przestrzennych, np. klastrów. Podejście takie prezentuje M.E. Porter, według którego przewaga konkurencyjności określonych terytoriów jest osiągana przez działania
innowacyjne [Porter 2001].
Współcześnie w warunkach nasilających się procesów globalizacji, przebiegających zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej, a także w ekosystemie,
komercjalizacja zmian o charakterze innowacyjnym nie jest koniecznym (chociaż
pozostaje istotnym) warunkiem ich wdrożenia i upowszechnienia. W nowych okolicznościach integracji europejskiej i globalnej wioski stymulowanie innowacyjności zarówno podmiotów, organizacji, jak i przede wszystkim terytorialnych układów
ekonomiczno-społecznych staje się istotnym makroekonomicznym instrumentem
polityki gospodarczej mającej na celu poprawę konkurencyjności gospodarki na
szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Wspieranie innowacyjności układów
terytorialnych staje się formą pomocy publicznej, kierowanej – przez podmioty
kreujące politykę gospodarczą, społeczną, przestrzenną w wymiarze interregionalnym i intraregionalnym – do podmiotów gospodarki regionalnej i gospodarki lokalnej. W skali Unii Europejskiej strategiczne cele takiego wsparcia formułują m.in.
Strategia lizbońska, Program ramowy konkurencyjności i innowacji oraz polityka
regionalna UE określająca (na lata 2007-2013) kryteria i procedury wsparcia proinnowacyjnego rozwoju regionów. Propozycją scenariusza realizującego politykę
proinnowacyjną w skali kraju jest Program operacyjny „Innowacyjna gospodarka”,
opracowany w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013. Sformułowane w ramach tego programu działania, współfinansowane przez
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Unię Europejską, obejmują zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych, jak i wsparcie systemowe wspierające potencjał sektora B+R oraz jego zdolność do kreowania innowacji, a także
stymulujące zdolności podmiotów gospodarczych do absorpcji zmian o charakterze
innowacyjnym.
Na szczeblu regionalnym (wojewódzkim) podstawowym działaniem na rzecz
innowacyjności gospodarki regionalnej jest opracowanie i wdrożenie regionalnych
strategii innowacji (RSI). Strategie te mają budować partnerstwo na rzecz regionalnego systemu innowacji – w ramach tzw. złotego trójkąta obejmującego: władze samorządowe – jednostki naukowo-badawcze, przedsiębiorstwa. Rola władz
publicznych polega na zbudowaniu efektywnego systemu wdrożenia regionalnych
strategii innowacji oraz koncentrowaniu środków publicznych na te działania. Rolą
działających w regionie jednostek naukowo-badawczych jest profilowanie projektów badawczych na potrzeby praktyki gospodarczej. RSI mają stymulować tworzenie konsorcjów składających się z zespołów badawczych i grupy przedsiębiorstw
lub całego sektora gospodarki regionalnej zainteresowanego wdrożeniem określonych projektów badawczych. We wszystkich województwach opracowane zostały
regionalne strategie innowacji. Cechą wspólną tych dokumentów jest to, że zawierają program wdrożenia, a także sposób ich ciągłej weryfikacji w celu dostosowania
się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji w regionie i jego otoczeniu. Celem RSI
jest zbudowanie regionalnych systemów innowacji, których elementami są: parki
naukowo-technologiczne, klastry, inkubatory technologiczne, platformy technologiczne, centra zaawansowanych technologii oraz centra doskonałości. Wymienione struktury organizacyjne – integrujące działania władz regionalnych, jednostek
naukowo-badawczych oraz podmioty gospodarcze (lub ich związki) – wymagają
przestrzennej koncentracji: wysoko kwalifikowanej kadry, kapitałochłonnej bazy
materialnej w instytucjach B+R, publicznych środków finansowych, prywatnych
inwestycji w B+R oraz partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji zamierzonych celów [Bąkowski, Siemaszko, Snarska-Świderska 2007, s. 181-222]. Wszystko
to sprawia, że podmioty tworzące regionalne systemy innowacji lokalizowane są
w metropoliach i dużych miastach. Realizacja zadań określonych w RSI sprzyja
aglomeryzacji proinnowacyjnych działań w zakresie dwóch pierwszych faz triady innowacji w stolicach regionów oraz miastach tworzących konurbacje (Śląsk,
Trójmiasto). Większość regionalnych strategii innowacji wskazuje na konieczność
koncentracji sił i środków na rzecz wzmocnienia potencjału kreującego innowacje
produktowe, procesowe i organizacyjne zaliczane do typu innowacji pierwotnych
o charakterze przełomowym, podstawowym lub przyrostowym. W mniejszym stopniu strategie te identyfikują zadania odnoszące się do trzeciej fazy triady innowacji,
tj. dyfuzji innowacji oraz warunkującej jej zasięg przestrzenny zdolności podmiotów
gospodarki lokalnej do absorpcji zmian innowacyjnych. Gospodarkę lokalną tworzą
peryferyjnie położone małe i średnie przedsiębiorstwa, gminne podmioty gospodarki samorządowej, lokalne władze samorządowe, społeczności lokalne, a także
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działające na rzecz rozwoju lokalnego gminne i powiatowe organizacje społeczne.
Podmioty gospodarki lokalnej zainteresowane są przede wszystkim wsparciem ich
endogenicznej zdolności do absorpcji egzogenicznych czynników rozwoju, w tym
innowacji procesowych i organizacyjnych o charakterze zarówno pierwotnym, jak
i wtórnym. Wsparcie tego rodzaju może być elementem polityki intraregionalnej,
a także lokalnej (gminnej) polityki gospodarczej, przestrzennej i społecznej. Przedmiotem takiej polityki powinno być kształtowanie:
• właściwości lokalnej przestrzeni oraz struktury gospodarki lokalnej – jako lokalizacyjnych determinant innowacji;
• lokalnego kapitału społecznego, który jest elementem potencjału innowacyjnego
lokalnych społeczności, rozumianego jako zasób możliwości, zdolności zarówno
do kreowania jak i – przede wszystkim – absorpcji rozwiązań innowacyjnych.

4. Innowacyjność – egzogeniczny czynnik rozwoju lokalnego
Proinnowacyjne ukształtowanie oferty lokalizacyjnej przez lokalną jednostkę
terytorialną determinuje jej zdolność do reagowania na zmiany w makrootoczeniu –
w tym przede wszystkim zdolność do absorpcji innowacji. Współcześnie głównym
nurtem dyfuzji innowacji na poziom regionalny i lokalny są procesy globalizacji
oraz integracja europejska. Egzogeniczne czynniki rozwoju lokalnego generowane
są przez zachodzące zmiany w regionalnym, krajowym i międzynarodowym otoczeniu lokalnego układu terytorialnego. Czynniki tego rodzaju są konsekwencją
m.in.: procesów globalizacji, procesów integracji europejskiej, zmieniających się
warunków makroekonomicznych, zmian ustrojowych (np. decentralizacji państwa),
zmieniającej się koniunktury gospodarczej, polityki regionalnej, konkurencyjności
otaczających regionów itp.
Egzogeniczne czynniki rozwoju lokalnego zyskują na znaczeniu w warunkach
trwałej tendencji do pogłębiania się społecznego i terytorialnego podziału pracy, liberalizacji gospodarki, dyfuzji informacji, a także procesów demokratyzacji i decentralizacji władzy. W takich warunkach nośnikiem dyfuzji innowacji są – będące
efektem procesu liberalizacji rynków – nowe formy delokalizacji produkcji i usług.
Znaczna część takiej delokalizacji związana jest z rozprzestrzenianiem innowacji
przez firmy – w poszukiwaniu niższych kosztów działalności – z wysoko rozwiniętych, zurbanizowanych obszarów na poziom gospodarki lokalnej. Obok tradycyjnej formy delokalizacji procesów biznesowych, jaką jest outsourcing – oznaczający
przesunięcie zamówień, produkcji, usług i całości procesów biznesowych lub ich
części do innej firmy – procesy globalizacji stworzyły warunki do wykreowania
i upowszechnienia nowych form delokalizacji. Należą do nich przede wszystkim:
offshoring, sourcing, homesourcing oraz multisourcing [Rybiński 2007, s. 30-32].
Offshoring obejmuje przesunięcie procesów biznesowych lub ich części do zagranicznych podmiotów funkcjonujących w ramach jednej firmy. Jednoczesna delokalizacja prowadzona w formie outsourcingu i offshoringu określona jest jako sourcing,
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który może być definiowany jako poszukiwanie właściwych kompetencji, za właściwe wynagrodzenie, z właściwego źródła, we właściwej lokalizacji. Homesourcing
jest procedurą delokalizacji, w ramach której produkcja lub usługi są wykonywane
na rzecz określonej firmy, przez jej pracowników, w swoim miejscu zamieszkania.
Multisourcing ma charakter strategii wykorzystującej wszystkie możliwe formy delokalizacji procesu biznesowego organizowanego w postaci globalnych korporacji
sieciowych.
Z punktu widzenia lokalnych układów terytorialnych, poszukujących nowych
proinnowacyjnych impulsów w rozwoju lokalnym, prowadzone przez firmy sieciowe strategie delokalizacji mogą się stać źródłem zwiększenia endogenicznych
potencjałów rozwojowych gospodarki lokalnej. Wykorzystanie takiej lokalnej szansy, wynikającej z globalności zmian, wymaga wiedzy, umiejętności i woli przyjęcia przez społeczności lokalne strategii rozwoju lokalnego otwartej na innowacyjne
wyzwania globalizacji. Celem strategii rozwoju lokalnego w warunkach globalizacji staje się zwiększenie lokalnej endogenicznej zdolności do absorpcji innowacji
w ramach delokalizowanych procesów biznesowych. Otwarcie podmiotów gospodarki lokalnej na outsourcing wymaga przyjęcia lokalnej strategii marketingowej
skierowanej na oferowanie pakietu korzyści zewnętrznych adresowanych do firm
sieciowych poszukujących kooperantów, tj. podmiotów, które mogłyby stanowić
ogniwo w zglobalizowanym łańcuchu innowacyjnego procesu biznesowego. Otwarcie strategii rozwoju lokalnego na absorpcję efektów delokalizacji przebiegającej
w formie offshoringu wymaga przygotowania lokalnej proinnowacyjnej oferty korzyści lokalizacyjnych. Beneficjentami takiej oferty mogą być podmioty lokalizujące − w drodze inwestycji bezpośrednich – innowacyjną działalność gospodarczą
w strukturze gospodarki lokalnej. Lokalne otwarcie na homesourcing jest istotne
w przypadku lokalnych układów terytorialnych posiadających zasób wysoko kwalifikowanych kadr w zawodach umożliwiających pracę na odległość. W takim przypadku lokalna strategia wykorzystania endogenicznego kapitału intelektualnego powinna mieć charakter, z jednej strony, globalnie adresowanej oferty dotyczącej skali
i zakresu homesourcingu, z drugiej zaś – oferty korzyści adresowanych do wysoko
kwalifikowanych kadr podejmujących pracę w formule zatrudnienia na odległość
w podmiotach globalnych sieci.
Delokalizacja procesów biznesowych, będąca istotnym nurtem procesów globalizacji, a także integracji europejskiej, może być istotnym nośnikiem dyfuzji innowacji na poziom gospodarki lokalnej. Tego rodzaju egzogeniczny czynnik rozwoju
stymuluje innowacyjne i modernizacyjne zmiany w strukturze lokalnej bazy ekonomicznej, kreuje nowe elementy struktury funkcjonalnej i nowe miejsca zatrudnienia
na lokalnym rynku pracy, a także kreuje nowe źródła zasilania lokalnego budżetu.

5. Lokalny potencjał innowacyjny
Endogeniczną siłą sprawczą, kreującą innowacyjność lokalnej jednostki terytorialnej, są zasoby lokalnego kapitału ludzkiego oraz lokalnego kapitału społecznego.
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Skala, struktura i jakość tych zasobów określają zdolność gospodarki lokalnej do
uczestnictwa w procesie innowacyjnym – szczególnie w fazie aplikowania efektów
dyfuzji innowacji. Taką zdolność dla lokalnych zasobów kapitału ludzkiego określają: skala i struktura zasobów demograficznych, stan zdrowotny i średnia długość
trwania życia – a przede wszystkim poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe
oraz poziom aktywności zawodowej lokalnej społeczności. Lokalny kapitał ludzki
to wiedza, umiejętności i możliwości jednostek, mające wartość ekonomiczną dla
organizacji [Bagieńska 2008, s. 229]. W przypadku gospodarki lokalnej taką wartością ekonomiczną jest zdolność do innowacyjnych zachowań w trakcie wykonywania zadań w różnych lokalnych uwarunkowaniach oraz umiejętność reagowania na
innowacyjne zmiany w makrootoczeniu gminy. Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju
lokalnego i regionalnego jest przedmiotem badań opisanych w licznych publikacjach naukowych [Kapitał ludzki… 2007, s. 18-53]. Znaczenie lokalnego kapitału
ludzkiego jest dostrzegane i doceniane również przez społeczności lokalne. Wyrazem tego są opracowane w formule planowania partnerskiego – strategie rozwoju
lokalnego. Praktycznie wszystkie strategie tego rodzaju określają rozwój zasobów
kapitału ludzkiego jako cel strategiczny w rozwoju gminy (miasta) (por. m.in. [Zarządzanie rozwojem…1998; Brol 2005]).
W literaturze przedmiotu oraz praktyce planowania przestrzennego mniej dostrzegane jest znaczenie lokalnego kapitału społecznego. Przyjmując klasyczną definicję kapitału jako zasobu, który przynosi strumień korzyści w postaci dochodów,
sformułować można następującą definicję lokalnego kapitału społecznego.
Lokalny kapitał społeczny stanowią trwałe lokalne zasoby społeczne mające
zdolność uruchomienia strumienia korzyści ekonomicznych osiąganych przez gospodarkę lokalną. Pojęcie lokalnego kapitału społecznego obejmuje sumę aktualnych i potencjalnych lokalnych zasobów społecznych, na które składają się:
–– trwały porządek (ład) społeczny, rozumiany jako zespół wartości, norm i postaw
kształtujących lokalne interakcje społeczne;
–– trwała zinstytucjonalizowana sieć relacji, znajomości i wzajemnego uznania
i zaufania – sieć taką tworzą instytucje samorządu lokalnego i gospodarczego
oraz różnego rodzaju lokalne związki, stowarzyszenia, organizacje w społeczeństwie obywatelskim;
–– relacje społeczne, interakcje lokalne – przebiegające między mieszkańcami lokalnego układu terytorialnego, między społecznością lokalną a instytucjami samorządowymi i pozarządowymi, a także w ramach tych instytucji i organizacji,
które są źródłem nowej wartości, spoiwem łączącym lokalnych aktorów społecznych, które utrzymuje lokalną społeczność jako całość, tworząc społeczeństwo lokalne z jednostek.
W różnych społecznościach lokalnych kapitał społeczny ma inną zawartość
uwarunkowaną lokalnymi okolicznościami. Można stwierdzić, że pojęcie lokalny
kapitał społeczny ma charakter kontekstowy i nie powinno się go generalizować.
Oczywiste jest bowiem, że znaczenie indywidualnych i zinstytucjonalizowanych
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relacji społecznych wynikających z pokrewieństwa, ufności, norm wzajemności
i pomocy jest różne w różnych warunkach narodowych, regionalnych i lokalnych.
Aktywność społeczna ma różne znaczenie w rozwiniętych demokracjach kapitalistycznych i w transformujących się gospodarkach i społeczeństwach krajów postkomunistycznych; w dużych metropoliach oraz rozwiniętych zurbanizowanych
regionach i w zacofanych regionach rolniczych; w gminie o bogatych korzeniach
historycznych, kulturowych, zintegrowanej wspólnocie małej ojczyzny i gminie,
gdzie zaufanie społeczne jest ograniczone zarówno w powiązaniach horyzontalnych
(między grupami obywateli), jak i wertykalnych (w relacjach władza lokalna – potrzeby społeczności). Lokalne uwarunkowania decydują również o skali i strukturze efektów generowanych przez lokalny kapitał społeczny. Efekty te mogą mieć
charakter pozytywny – stymulujący rozwój lokalny, jak i negatywny – skutkujący
ograniczeniem możliwości rozwoju lokalnego.
Z punktu widzenia ekonomii kapitał można określić przymiotnikiem społeczny
wówczas, gdy generuje efekty zewnętrzne będące rezultatem interakcji społecznych,
które mimo że nie są rynkowe, dają efekty ekonomiczne.
Lokalny kapitał społeczny pełni dwa rodzaje funkcji. Pierwszy z nich stanowią
funkcje o charakterze endogenicznym, których zadaniem jest zmniejszenie niepewności w życiu społecznym i gospodarczym w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz współpracy pomiędzy członkami społeczności lokalnej,
instytucjami społeczeństwa obywatelskiego i władzami samorządowymi. Zmniejszając taką niepewność, lokalny kapitał społeczny zastępuje lub ogranicza materialne wydatki na:
–– zabezpieczenie zasobów i dóbr podmiotów gospodarki lokalnej,
–– koszty transakcyjne związane z rozpoznaniem lokalnego otoczenia gospodarczego,
–– redukcję tzw. kosztów sygnalizacji, tj. promocji własnych cech budzących ufność otoczenia.
Realizując swoje funkcje endogeniczne, lokalny kapitał społeczny – przez obniżenie kosztów działalności oraz tworzenie atmosfery ufności i partnerstwa – stymuluje aktywność gospodarczą w gminie, a tym samym zwiększa zdolność podmiotów
gospodarki lokalnej do uczestnictwa w procesie innowacyjnym. Dotyczy to lokalnego wymiaru triady Schumpetera, oraz – przede wszystkim – makroekonomicznego
wymiaru fazy dyfuzji innowacji w zakresie zdolności gospodarki lokalnej do ich
absorpcji.

6. Podsumowanie
Triadę cyklu innowacyjnego: invetion – innovation – diffusion można identyfikować i analizować zarówno w odniesieniu do podmiotów i sektorów gospodarki, jak i w odniesieniu do układów terytorialnych w wymiarze globalnym, narodowym, regionalnym i lokalnym. Na szczeblach układów terytorialnych kategoria
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ekonomiczna, jaką jest innowacyjność – rozumiana jako zdolność do uczestniczenia
w cyklu innowacyjnym – postrzegana jest jako cel rozwoju. Województwa i gminy
ustawowo wyposażone są w samorządowe – administracyjne, planistyczne i ekonomiczne – instrumenty oddziaływania na gospodarkę, przestrzeń i społeczeństwo,
które mogą służyć także stymulowaniu innowacyjności w wymienionych sferach
gospodarki regionalnej i lokalnej. W tym kontekście kategoria innowacyjności postrzegana jest jako kategoria mieszcząca się w pakiecie instrumentów polityki intraregionalnej i polityki lokalnej.
Rozwój lokalny może przebiegać według tradycyjnego paradygmatu redystrybucji budżetu gminy. W tym przypadku rozwój lokalny oznacza jakościowe i ilościowe zmiany w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu zbiorowej konsumpcji
w obszarze lokalnych społecznych usług publicznych. Istotą nowego paradygmatu
rozwoju lokalnego jest prowadzenie lokalnej, proinnowacyjnej polityki gospodarczej, społecznej i przestrzennej, stymulującej konkurencyjność gospodarki lokalnej.
Polityka taka, polegająca na współdziałaniu zarówno z podmiotami publicznymi,
jak i prywatnymi, ma stymulować poprawę zdolności podmiotów gospodarki lokalnej do uczestnictwa w cyklu innowacyjnym – szczególnie na etapie absorpcji
efektów dyfuzji innowacji. W tym przypadku innowacyjność jest istotnym egzogenicznym czynnikiem rozwoju lokalnego, nośnikiem jej rozprzestrzeniania się
są procesy delokalizacji produkcji i usług będące efektem integracji i globalizacji
gospodarki. Nie wszystkie lokalne jednostki terytorialne jednakowo szybko, silnie
i skutecznie reagują na pojawiające się – wynikające z procesów globalizacji – szanse lub zagrożenia rozwoju lokalnego. Czynnikiem różnicującym lokalną aktywność
w tym względzie jest zasób lokalnego kapitału społecznego, który jest kluczowym
elementem stymulującym zdolność lokalnej jednostki terytorialnej do reagowania
na pochodzące z makrootoczenia zmiany o charakterze innowacyjnym.
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THE INNOVATIVENESS OF LOCAL TERRITORIAL ENTITIES
Summary
The article concerns local economy and discusses the triad of innovation cycle: invention – innovation – diffusion. The author focuses on presenting the two following aspects of local innovativeness:
–– as egzogenic factor of local development, for which the diffusion carrier are service and production delocalization processes in the age of globalization and economic integration;
–– as endogenic factor of development created by resources of local social capital.
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POTENCJAŁ INNOWACYJNY REGIONU
JAKO CZYNNIK ROZWOJU REGIONALNEGO

1. Wstęp
Problematyka rozwoju regionalnego należy do kluczowych priorytetów współczesnego świata. Istniejące dysproporcje między regionami tworzącymi szersze
wspólnoty (jak np. Unia Europejska) skłaniają do podjęcia rozważań nad możliwościami wykorzystania w ich niwelowaniu różnych czynników. Jednym z nich jest
potencjał innowacyjny regionów. W warunkach polskich nabiera on szczególnego
znaczenia ze względu na duże zróżnicowanie między województwami. Rozpoznanie tego potencjału oraz określenie jego znaczenia w rozwoju regionalnym i wskazanie możliwości jego wykorzystania w kształtowaniu konkurencyjności regionów
jest zasadniczym celem niniejszego artykułu.

2. Rozwój regionalny i jego determinanty
Zaobserwowana w ostatnich latach zmiana orientacji w polityce państwa polegająca na decentralizacji działań gospodarczych wywołuje wzrost znaczenia polityki regionalnej, rozumianej jako część polityki gospodarczej państwa zajmująca
się kształtowaniem rozwoju gospodarczego i społecznego w układzie terytorialnym
[Makulska 2004]. Jej wyodrębnienie jako narzędzia realizacji rozwoju regionalnego jest konsekwencją trójstopniowego podziału administracyjnego wprowadzonego
w Polsce w 1999 r. W tym kontekście rozwój regionalny jest realizowany na poziomie każdego województwa traktowanego jako region [Filipiak i in. 2005, s. 10]. To
proste określenie rozwoju regionalnego nie oddaje jednak jego istoty i charakterystyki. W literaturze pojęcie to definiowane jest różnie, głównie ze względu na stosowanie odmiennych poziomów uogólnienia. Do autorów najbardziej użytecznych definicji należy zaliczyć J. Szlachtę, T. Kudłacza oraz A. Klasika [Brol 2006, s. 13].
Jedną z najbardziej syntetycznych definicji rozwoju regionalnego sformułował
J. Szlachta, określając go jako „systematyczną poprawę konkurencyjności podmio-
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tów gospodarczych i poziomu życia mieszkańców oraz wzrost potencjału gospodarczego regionów, przyczyniający się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju”.
Z kolei T. Kudłacz definiuje rozwój regionalny jako „trwały wzrost poziomu życia
mieszkańców i potencjału gospodarczego w skali określonej jednostki terytorialnej”, utożsamiając go ze zmianami jego głównych komponentów: potencjału gospodarczego, struktury gospodarczej, środowiska przyrodniczego, zagospodarowania
infrastrukturalnego, ładu przestrzennego, poziomu życia mieszkańców oraz zagospodarowania przestrzennego. Zbliżoną definicję sformułował A. Klasik, dodając
trzeci wymiar rozwoju regionalnego, a mianowicie siłę konkurencyjną regionów,
oraz modyfikując składowe decydujące o rozwoju regionalnym: wzrost gospodarczy
i zatrudnienie, wzrost dobrobytu i jakości życia, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej
regionów, procesy innowacyjne i dywersyfikację struktury gospodarczej regionów,
ekorozwój i polepszenie życia w regionach, rozwój usług społecznych i kapitału
ludzkiego oraz wzbogacenie tożsamości i procesy integracji regionalnej [Brol 2006,
s. 13-14].
Wspomniane definicje w różny sposób akcentują składowe rozwoju regionalnego. Część z nich ma charakter wewnętrzny (endogeniczny), część – zewnętrzny
(egzogeniczny), część natomiast określa zdolność regionu do reagowania na zmiany
w jego makrootoczeniu. Skala występowania i siła tych czynników w poszczególnych regionach są zróżnicowane, co jest wynikiem ich odmiennej charakterystyki
przestrzennej, demograficznej, ekonomicznej, infrastrukturalnej, społecznej itp. Nie
wnikając w tę problematykę, warto zauważyć, iż są one wzajemnie powiązane, a intensyfikacja oddziaływania jednego z nich pociąga za sobą zmiany w sferze pozostałych czynników o różnym kierunku i sile.
Wśród licznych czynników determinujących rozwój regionalny istotną rolę odgrywa innowacyjność. Pojawia się ona we wszystkich trzech grupach czynników.
W przypadku czynników endogenicznych zdolność do innowacji (kreowania i wdrażania) jest elementem usprawniającym funkcjonowanie gospodarki regionalnej. Poprawia i rozwija istniejącą infrastrukturę, technikę i technologię wykorzystywane
przez podmioty gospodarcze, motywując je do podejmowania działalności na terytorium danego województwa. Jako czynnik egzogeniczny stanowi impuls do rozwoju
i przekształceń zasobów endogenicznych. Wreszcie jako zdolność do reagowania na
zmiany w makrootoczeniu jest wyrazem podatności instytucji i podmiotów funkcjonujących w regionie na absorpcję rozwiązań innowacyjnych kreowanych w obszarze całej gospodarki narodowej czy też poza granicami kraju. W konsekwencji
jest jednym z elementów decydujących o konkurencyjności regionów, a w szerszym
kontekście – także całego kraju. Dla konkurencyjności współczesnej gospodarki coraz większe znaczenie ma bowiem jej innowacyjność, obejmująca skłonność przedsiębiorców do kreowania i wdrażania innowacji, działalność instytucji zajmujących
się kreowaniem i podażą innowacji oraz prowadzenie polityki proinnowacyjnej na
szczeblu krajowym i regionalnym.
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3. Innowacyjność a rozwój regionalny
Pojęcie innowacji nie jest jednoznacznie sprecyzowane. Zgodnie z najprostszą
definicją innowacji jest nią każda idea lub rzecz, która jest nowa, ponieważ jest
jakościowo odmienna od istniejących, znanych form [Kotowicz-Jawor 1997, s. 10].
W szerokim ujęciu innowacje obejmują wprowadzanie zarówno nowych produktów
i technik, jak też nowych surowców, form zarządzania, a także zdobywanie nowych
rynków zbytu. Są też definiowane jako twórcze zmiany w systemie społecznym,
w strukturze gospodarczej, w technice oraz w przyrodzie [Marciniak 1997, s. 9].
Z kolei innowacyjność rozumiana jest jako skłonność i zdolność do tworzenia nowych i doskonalenia istniejących produktów, nowych technologii i organizacji oraz
systemów zarządzania i motywacji. Stałą skłonność do wprowadzania innowacji
i podejmowania ryzyka inwestycyjnego uznaje się za najistotniejszą cechę zachowań przedsiębiorczych stanowiących „serce” mikroekonomicznego mechanizmu
rozwoju [Kotowicz-Jawor 1997, s. 10]. Innowacyjność określana jest też jako skłonność i zdolność przedsiębiorstwa, gospodarki bądź regionu do realizacji innowacji,
której składowymi są pozostające do dyspozycji zasoby oraz metody stosowane przy
ich wykorzystaniu.
Tak rozumiana problematyka innowacji i innowacyjności gospodarki, a w jej
ramach podmiotów i jednostek terytorialnych decydujących o poziomie rozwoju,
leży w obszarze zainteresowań szeroko rozumianej polityki regionalnej. Globalizacja i ukształtowanie się modelu gospodarki opartej na wiedzy w coraz większym
stopniu sprawiają, iż państwa zmuszone są do optymalnego wykorzystania potencjału swych regionów (regional assets). Komisja Europejska w polityce regionalnej
kładzie nacisk głównie na zmniejszanie różnic regionalnych, ale coraz częściej politykę rozwoju regionalnego traktuje też jako aktywną strategię wspierającą regionalną działalność innowacyjną celem wykorzystania lokalnego potencjału jako siły
napędowej wzrostu gospodarczego w skali całego kraju. Jest to odzwierciedleniem
najnowszych teorii wzrostu gospodarczego, postrzegających postęp naukowo-techniczny jako zmienną stanowiącą główne źródło rozwoju społeczno-ekonomicznego.
Z tego względu szeroko rozumiany potencjał innowacyjny należy uznać za jeden
z kluczowych elementów warunkujących konkurencyjność przedsiębiorstwa, regionu czy całej gospodarki narodowej.
Logiczną konsekwencją powyższego toku rozumowania jest to, iż nowoczesne strategie rozwoju regionalnego są w głównej mierze zorientowane na wspieranie innowacyjności. Wiąże się to nierozerwalnie z naturą procesu innowacyjnego,
w którym istotną rolę odgrywają interakcje pomiędzy przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w jednym regionie, tworzącymi tzw. klastry (clusters), oraz między przedsiębiorstwami (z jednej strony tworzącymi innowacje, a z drugiej reprezentującymi
popyt na nie) a instytucjami ze swej istoty odpowiedzialnymi za kreowanie i podaż
innowacji. Bliska współpraca między firmami a światem nauki reprezentowanym
przez uczelnie, ośrodki naukowo-badawcze czy też instytucje powołane do rozwoju
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innowacyjności i przedsiębiorczości sprzyja rozprzestrzenianiu się wiedzy, przyczyniając się do wzrostu innowacyjności.

4. Potencjał innowacyjny polskich regionów
Podejmując rozważania na temat problematyki potencjału innowacyjnego regionów w Polsce, rozumianego jako ich zdolność do wytwarzania i transferu innowacji,
należy się zastanowić nad możliwościami jego oceny. Wśród miar innowacyjności
wymienia się zazwyczaj wydatki na B+R wyrażone w ujęciu bezwzględnym, w relacji do PKB czy też na jednego mieszkańca, współczynnik innowacyjności (liczba
patentów na 10 tys. mieszkańców), liczbę i potencjał instytucji proinnowacyjnych
(jednostek badawczo-rozwojowych oraz ośrodków innowacji i przedsiębiorczości),
a także wskaźniki odnoszące się do działalności innowacyjnej sfery przedsiębiorstw
funkcjonujących w danej gospodarce (odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych oraz
ich wydatki na innowacje).
Wykorzystanie tych miar wydaje się być uzasadnione m.in. ze względu na ich
obiektywny charakter i łatwość dokonywania porównań w czasie i przestrzeni (w tym
pomiędzy regionami). Należy jednak pamiętać, że mimo ilościowego charakteru, nie
funkcjonują one samodzielnie, ale są uwarunkowane szeregiem zmiennych i procesów o charakterze jakościowym, które mają znacznie bardziej złożony charakter
i nie poddają się jednoznacznej kwantyfikacji. Można tu wskazać chociażby wpływ
polityki makroekonomicznej państwa na wzrost potencjału innowacyjnego regionów, dylemat wspierania potencjału innowacyjnego wszystkich regionów czy tylko
tych, które rzeczywiście mają szansę na przekształcenie się w centra innowacji, licząc przy tym na tzw. spillover effects, czyli przenikanie myśli naukowo-technicznej (transfer wiedzy) do regionów słabiej rozwiniętych, możliwość wykorzystania
doświadczeń tworzenia klasycznych klastrów high-tech wzorowanych np. na amerykańskim „Research Triangle” (biotechnologia) w Karolinie Północnej i Dolinie
Krzemowej, charakter zależności między rozwojem zasobów ludzkich a zwiększaniem potencjału innowacyjnego regionów oraz możliwości zaangażowania państwa
w tej dziedzinie, rolę zdecentralizowanych i dobrowolnych porozumień pomiędzy
władzami lokalnymi w zwiększaniu potencjału innowacyjnego regionów, sposoby
skutecznego wspierania współpracy pomiędzy różnymi podmiotami regionalnymi:
władzami, ośrodkami akademickimi i biznesem, rozwój kapitału społecznego (kapitału relacji) dla podniesienia potencjału innowacyjnego regionów, a także wyzwania
(zagrożenia) i możliwości będące efektem upowszechniania się najnowszych technologii telekomunikacyjno-informatycznych.
Analizując wskazane wyżej miary, należy zauważyć, iż polskie regiony charakteryzują się dużym zróżnicowaniem potencjału innowacyjnego, co skutkuje znacznymi dysproporcjami w rozwoju społeczno-gospodarczym (tab. 1). Biorąc pod uwagę
wysokość nakładów na działalność badawczo-rozwojową, można wyraźnie dostrzec
dominację województwa mazowieckiego – kwotowo środki wydatkowane w nim na
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sektor B+R stanowiły w 2006 r. 41,8% ogółu nakładów i były przeszło trzykrotnie
wyższe niż nakłady drugiego w kolejności województwa małopolskiego (udział na
poziomie 12,3%) i niemal pięciokrotnie wyższe niż w przypadku dwóch następnych
województw: śląskiego i wielkopolskiego (udziały odpowiednio 8,4% i 7,7%). Na
przeciwległym biegunie znajdują się województwa uznawane za słabo rozwinięte:
świętokrzyskie i lubuskie, w których nakłady na działalność B+R były przeszło stukrotnie niższe niż w przypadku przodującego Mazowsza. Niewiele lepiej przedstawiała się sytuacja w województwach opolskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim
oraz zachodniopomorskim. Udział tych sześciu województw w łącznych nakładach
na działalność B+R w Polsce sięgał zaledwie 4,7%. W żadnym z nich wielkość nakładów na 1 mieszkańca nie przekraczała rocznie 51 zł (przy blisko dziesięciokrotnie wyższej kwocie charakteryzującej ten wskaźnik w województwie mazowieckim
i średniej ogólnopolskiej na poziomie 154,6 zł). Biorąc pod uwagę wielkość tych
województw, liczbę ich mieszkańców oraz aktywność gospodarczą przedsiębiorstw
na ich terenie, trudno uznać te wyniki za zaskakujące. Są raczej potwierdzeniem
braku dynamiki czy wręcz stagnacji w tym zakresie. Szczególnymi przykładami są
tu województwa lubuskie i świętokrzyskie, w których w latach 1997-2006 nakłady
na działalność B+R zmalały o 23,2%, i 10,8%. Z kolei największą dodatnią dynamiką charakteryzowało się w tym okresie województwo podlaskie (wzrost o 276,5%,
ale z poziomu zaledwie 16,2 mln zł w 1997 r. – zdecydowanie najniższego w tamtym okresie), a co najmniej podwojenie nakładów odnotowały jeszcze Wielkopolska
(wzrost o 153,0%), Śląsk (147,9%), Małopolska (138,1%) oraz województwo kujawsko-pomorskie (114,6%). Warto zauważyć, iż w całym kraju nakłady na działalność B+R wzrosły w analizowanym dziesięcioleciu o 75,3%.
W przypadku wskaźnika obrazującego relację nakładów na działalność badawczo-rozwojową do produktu krajowego brutto (dane za rok 2005) również dominowało Mazowsze (wskaźnik rzędu 1,10%), nieznacznie wyprzedzając Małopolskę
(1,02%). Były to jedyne województwa, w których wartość tego wskaźnika przewyższała średnią dla całego kraju (0,57%). Nieznacznie niższy poziom odnotowano
w przypadku Ziemi Łódzkiej, Pomorza, Lubelszczyzny, Wielkopolski oraz Dolnego Śląska (0,45-0,52%). W czterech województwach nakłady na działalność B+R
stanowią mniej niż 0,2% PKB: zachodniopomorskim (0,17%), lubuskim (0,15%),
opolskim (0,12%) oraz świętokrzyskim (0,08%).
Według danych Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w 2006 r. udzielono w kraju 1122 patenty. Najwięcej z nich przypadło na województwo mazowieckie
(327) oraz śląskie (179). Wyliczony na tej podstawie współczynnik innowacyjności
(czyli liczba patentów na 1000 mieszkańców) po raz kolejny pokazuję dominację
Mazowsza, osiągając na jego terenie poziom 0,063. Znacznie niższe współczynniki charakteryzują województwa śląskie (0,038), łódzkie (0,037) oraz dolnośląskie
(0,036). Najniżej plasują się województwa warmińsko-mazurskie (współczynnik na
poziomie 0,004 przy 6 patentach), podlaskie (0,006 osiągnięty dzięki 7 patentom)
oraz lubuskie (0,010 i 10 patentów). Z grona województw uznanych na podstawie
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wskaźników opartych na nakładach na działalność B+R i ich relacji do PKB za mało
innowacyjne in plus wyróżnia się w tym ujęciu Opolszczyzna. Posiadając 29 patentów, osiągnęła współczynnik innowacyjności 0,028, co dało jej szóstą pozycję wśród
wszystkich województw.
Osobną grupę miar potencjału innowacyjnego stanowią wskaźniki oparte na
liczbie ośrodków zajmujących się kreowaniem, podażą i transferem innowacji oraz
liczbie zatrudnionych w działalności badawczo-rozwojowej. W 2006 r. działało na
terenie Polski łącznie 1085 jednostek prowadzących działalność badawczo-rozwojową (313 jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, 31 jednostek obsługi
nauki, 573 jednostki rozwojowe, 147 szkół wyższych oraz 21 jednostek określanych jako pozostałe). Z tej liczby 29,5% (czyli 320) zlokalizowanych było na terenie
województwa mazowieckiego, 11,6% (czyli 126) – na terenie Śląska, a 8,8% (czyli
96) – Małopolski. W tych trzech wiodących województwach zatem skupiona była
połowa wszystkich jednostek prowadzących działalność naukowo-badawczą. Na
końcu klasyfikacji lokują się tradycyjnie województwa: podlaskie, opolskie, lubuskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie.
Niemal analogicznie przedstawiała się klasyfikacja województw z punktu widzenia liczby zatrudnionych w działalności B+R (zarówno z punktu widzenia pozycji osiąganych przez poszczególne województwa, jak i ich udziału w strukturze
zatrudnienia pracowników badawczo-rozwojowych). Godne uwagi są jedynie lepsze wyniki Małopolski i Wielkopolski (silne ośrodki akademickie o ugruntowanej
pozycji i tradycji) kosztem Śląska oraz przesunięcie się Zachodniego Pomorza przed
Podkarpacie (dzięki ośrodkowi szczecińskiemu).
Podobne wyniki daje analiza wskaźnika liczby pracowników naukowo-badawczych na 1000 osób aktywnych zawodowo. Przy średniej ogólnopolskiej rzędu 3,5
wyższe wartości notują jedynie Mazowsze (7,4), Małopolska i Pomorze (po 4,8).
Wyraźnie obniża się wartość tego wskaźnika dla Wielkopolski (do 2,8), co skutkuje wyprzedzeniem jej przez województwa dolnośląskie (3,3), kujawsko-pomorskie
(3,0) i śląskie (2,9) oraz doścignięciem przez lubelskie.
Kategoria instytucji proinnowacyjnych obejmuje również ośrodki innowacji
i przedsiębiorczości (ośrodki szkoleniowo-doradcze, centra transferu technologii,
preinkubatory, lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych, fundusze kapitału zalążkowego, inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne oraz parki technologiczne). Według Raportu Stowarzyszenia
Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce w 2007 r. funkcjonowały łącznie 693 podmioty tego typu (z czego prawie połowę stanowiły ośrodki szkoleniowo-doradcze). W przypadku tych podmiotów widoczne jest wyraźne
spłaszczenie dysproporcji pomiędzy ich liczbą w poszczególnych województwach.
Największą liczbę ośrodków innowacji i przedsiębiorczości odnotowano w województwie śląskim (75, co stanowi 10,8% ogółu). Na Mazowszu zarejestrowano
65 tego typu podmiotów, tylko o jeden więcej niż w Wielkopolsce. Najmniej znajdowało się na terenie województw opolskiego (16), lubuskiego (21), świętokrzyskie-
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go (23), podlaskiego i kujawsko-pomorskiego (po 35) oraz warmińsko-mazurskiego (37).
Ostatnią miarą potencjału innowacyjnego regionu są wskaźniki odnoszące się
do funkcjonujących na jego terenie przedsiębiorstw, które z jednej strony reprezentują popyt na rozwiązania innowacyjne kreowane przez jednostki prowadzące
działalność naukowo-badawczą i wyspecjalizowane w tym zakresie instytucje proinnowacyjne, a z drugiej same aktywnie uczestniczą w procesie tworzenia innowacji. Działalność innowacyjna nie dotyczy wszystkich podmiotów. Nie każdy z nich
ma do tego odpowiedni potencjał, nie każdy też jest zainteresowany inwestowaniem w tego typu aktywność. Z danych statystycznych wynika, iż odsetek przedsiębiorstw, które w 2006 r. prowadziły działalność innowacyjną w przemyśle sięga
w Polsce 37,3% [Rocznik Statystyczny… 2007, s. 107]. Wskaźnik ten w poszczególnych województwach waha się od 26,7% (zachodniopomorskie) do 46,1% (śląskie).
Dane te jednak nie odzwierciedlają rzeczywistego zaangażowania tych podmiotów
w prace badawczo-rozwojowe. Bardziej zasadne może być odwołanie się do danych
uwzględniających również skalę działań innowacyjnych, np. prezentowanego w Raporcie o innowacyjności gospodarki Polski w 2007 roku zestawienia 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce [Raport o innowacyjności… 2007,
s. 131-135]. Wśród nich najwięcej, bo 20%, pochodzi z terenu województwa mazowieckiego. Licznie reprezentowane są również firmy ze Śląska (16%), Małopolski
(11%) i Wielkopolski (10%). Najmniej przedsiębiorstw innowacyjnych wywodzi
się z województw wskazywanych już jako dysponujące najmniejszym potencjałem
innowacyjnym: lubuskiego (1,8%), warmińsko-mazurskiego (2,2%), opolskiego
i podlaskiego (po 2,4%).

5. Podsumowanie
Zaprezentowane analizy poszczególnych wskaźników potencjału innowacyjnego regionów w Polsce pozwalają na pogrupowanie poszczególnych województw
według ich stopnia innowacyjności. Pierwszą grupę stanowią województwa o dużym potencjale innowacyjnym. Należą do nich w pierwszej kolejności mazowieckie
(zdecydowanie wyróżniające się na tle pozostałych) oraz małopolskie, śląskie i wielkopolskie. W poszczególnych klasyfikacjach województwa te zajmują zazwyczaj
cztery pierwsze lokaty (w zmieniającej się kolejności). Druga grupa obejmuje dolnośląskie, pomorskie, łódzkie, podkarpackie, lubelskie oraz kujawsko-pomorskie.
Wskaźniki charakteryzujące ich innowacyjność mają zwykle poziom przeciętny,
oscylujący wokół (z reguły nieco poniżej) średniej ogólnopolskiej, ze znacznym odstępstwem w stosunku do województw najbardziej innowacyjnych, ale też z wyraźną przewagą nad pozostałymi. Ostatnią grupę stanowią innowacyjni „maruderzy”:
zachodniopomorskie, podlaskie, opolskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie. Ich potencjał innowacyjny jest zdecydowanie najniższy we wszystkich
ujęciach, a aktywność w zakresie poprawy tej sytuacji – niewielka.
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Znamienny jest w tym przypadku problem rozwoju systemu wsparcia dla innowacyjności i przedsiębiorczości. Powstające ośrodki nie dość, że lokalizowane są
w regionach o dużym potencjale gospodarczym i silnym rynku, to jeszcze dysponują zdecydowanie silniejszym zapleczem kadrowym i technicznym niż podmioty
w regionach peryferyjnych. W konsekwencji taka koncentracja działalności instytucji proinnowacyjnych aktywizuje obszary dynamiczne, pozostawiając na uboczu te,
którym tej dynamiki brakuje, co przyczynia się do dalszego pogłębienia dysproporcji rozwojowych w ujęciu przestrzennym.
Analizując zależności między potencjałem innowacyjnym regionów a rozwojem
społeczno-gospodarczym, należy podkreślić, iż generalnie są one ze sobą skorelowane – wyższemu poziomowi rozwoju towarzyszy zwykle lepiej rozbudowana infrastruktura innowacyjna. Nie oznacza to jednak, że wysoki potencjał innowacyjny
zawsze świadczy o wysokim tempie rozwoju regionalnego, a niska innowacyjność
będzie stałym wyznacznikiem jego słabości. Potencjał innowacyjny jest tylko jednym z wielu czynników determinujących rozwój regionalny. Potwierdzeniem tego
może być województwo małopolskie. Należące do ścisłej czołówki z punktu widzenia innowacyjności, charakteryzuje się dopiero dziesiątą pozycją pod względem
wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca, plasując się w rankingu
województw m.in. za zachodniopomorskim i lubuskim, należącymi do najmniej innowacyjnych. Podobna sytuacja dotyczy Podkarpacia i Lubelszczyzny – posiadając
średni potencjał innowacyjny, lokują się na dwóch ostatnich miejscach pod względem wartości PKB per capita.
W większym stopniu posiadany potencjał innowacyjny determinuje natomiast
atrakcyjność inwestycyjną regionu. Do najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie zalicza się województwa o wysokim lub średnim potencjale innowacyjnym: śląskie,
dolnośląskie, mazowieckie, małopolskie i wielkopolskie [Atrakcyjność inwestycyjna… 2007]. Jednocześnie należy zauważyć, że niski potencjał innowacyjny może
być częściowo rekompensowany dobrze rozwiniętą infrastrukturą gospodarczą
i transportową oraz poziomem bezpieczeństwa powszechnego. Przykładem mogą
być województwa zachodniopomorskie, lubuskie i opolskie, które pomimo niewielkiego potencjału innowacyjnego są dzięki temu dość dobrze oceniane jako miejsca
lokowania kapitału inwestycyjnego.
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INNOVATIVE POTENTIAL OF THE REGION
AS A REGIONAL DEVELOPMENT FACTOR
Summary
The innovative potential of the regions in Poland shows a significant diversification. This is evidenced by a considerable differentiation of outlays on R&D activities in individual voivodships and
their relation to GDP what is a derivative, first of all, of an unequal spatial location of the entities responsible for creation and absorption of innovations. An analysis of the innovativeness indicators of the
voivodships and their correlation to the measures of economic development allows for determination of
the importance of the regions’ innovative potential for their economic development.
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INFRASTRUKTURA INNOWACYJNA JAKO CZYNNIK
INTEGRACJI GOSPODARCZEJ REGIONU

1. Wstęp
Wiodącym kierunkiem polityki społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej jest
wspomaganie rozwoju regionalnego. Działania w tym zakresie są ukierunkowane
głównie na umacnianie i dywersyfikację bazy ekonomicznej regionów, poprawę sytuacji na rynku pracy, usprawnianie sieci komunikacyjnej, wdrażanie innowacji, poprawę stanu środowiska, rozbudowę infrastruktury lokalnej, restrukturyzację rolnictwa i wielofunkcyjność wsi, a także na demokratyzację życia społecznego. Te i inne
kierunki działań umacniają szanse na wzrost konkurencyjności regionów, rozwój
zrównoważony oraz spójność społeczną, gospodarczą i przestrzenną.
Wśród różnych atrybutów konkurencyjności szczególna rola przypada innowacyjności firm, jako wiodącemu czynnikowi pomnażania kapitału w różnych jego
formach w regionie. Rozwój innowacyjności wymaga jednak rozbudowy sieci odpowiedniej infrastruktury współpracującej z placówkami badawczo-projektowymi
i wdrożeniowymi. Wyzwaniem dla polskich regionów jest więc tworzenie systemów
infrastruktury innowacyjnej. Jest to obecnie zadanie trudne, jednakże konieczne.
Poza wzmacnianiem aktywności innowacyjnej firm i placówek badawczo-projektowych ów system może się stać pierwszoplanowym czynnikiem integracji wewnętrznej regionów i intensyfikacji ich powiązań z otoczeniem. Jest to główna teza przyjęta w tym artykule.

2. Przesłanki wspomagania wewnętrznej integracji regionów
Powszechnie znanym, naczelnym celem polityki regionalnej UE jest spójność
społeczna, gospodarcza i przestrzenna. Pojęciem spójności w polityce unijnej pierwotnie określano wyrównywanie szans poszczególnych regionów na podnoszenie
poziomu życia oparte na różnych potencjałach gospodarczych, społecznych i przyrodniczych, jakie były w tego rodzaju jednostkach terytorialnych dostępne, a także
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przy wspomaganiu zewnętrznym UE. Obecnie taka interpretacja pojęcia „spójności”
w kontekście problematyki rozwoju regionalnego jest, zdaniem autora, niewystarczająca teoretycznie i praktycznie. Listę uzupełniającą jego treść można zastąpić
jednym hasłem wielowymiarowej integracji wewnątrz- i międzyregionalnej.
Integrację międzyregionalną należy tu rozumieć jako całokształt powiązań funkcjonalnych między danym regionem a jego otoczeniem. Powiązania są oparte na
ciągłości terytorialnej zasobów i walorów, kontaktach społecznych o różnym podłożu oraz na przepływie towarów, usług i kapitału. Powiązania zewnętrzne – przyrodnicze warunkują bezpieczeństwo ekologiczne w regionie. Jest to warunek zrównoważenia jego rozwoju w kontekście ekologicznym. Z kolei powiązania zewnętrzne
− społeczne i gospodarcze świadczą o stopniu otwarcia regionu. Trzy wymienione
rodzaje powiązań stanowią warunki osiągania najważniejszych celów rozwoju całej
UE, w tym konkurencyjności i rozwoju zrównoważonego, a ponadto spójności między- i wewnątrzregionalnej.
Regiony w krajach zjednoczonej Europy mają osiągać coraz wyższą konkurencyjność, podobnie jak firmy. Nie oznacza to, że między regionami w kraju lub całej
UE ma się toczyć „gra o sumie zerowej”, poprawiająca sytuację gospodarczą jednego kosztem drugiego [Pietrzyk 2004, s. 21]. Intensyfikacja konkurencji międzyregionalnej ma być mechanizmem stymulującym rozwój każdej z tych jednostek. Innymi
słowy, nawet brak poprawy pozycji określonego regionu w rankingu atrakcyjności
może poprzez mechanizm rywalizacji poprawiać jego standardy gospodarcze, przyrodnicze, społeczne i przestrzenne.
Osiąganie trzech wiodących celów rozwoju regionalnego jest w poważnym stopniu warunkowane integracją wewnątrzregionalną w trzech zasadniczych układach,
w tym:
• w obrębie szeroko rozumianych, ważnych dziedzin lub problemów;
• w relacjach między poszczególnymi dziedzinami;
• w relacjach funkcjonalno-przestrzennych.
Integracja w obrębie ważnych dziedzin może tworzyć w regionie przewagę sił
i efektów współpracy nad efektami wzajemnej konkurencji między firmami. Ten
układ integracji może tworzyć strefy współpracy urastające do rangi funkcji zewnętrznych regionu opartych na dziedzinach jego specjalizacji. Z kolei integracja
międzydziałowa z natury powiększa dywersyfikację gospodarczą regionu, co zwykle jest korzystne dla urozmaicenia rynku pracy, podaży dóbr i usług, a także zabezpiecza bazę ekonomiczną regionu przed tzw. kryzysami branżowymi lub, ogólniej,
sektorowymi. Wreszcie trzeci układ integracji, dotyczący relacji funkcjonalno-przestrzennych, ułatwia aktywizację terytorium całego regionu. Najważniejsze są tu powiązania kontaktami społecznymi między miastami, a za ich pośrednictwem także
z terenami wiejskimi. Ten wymiar integracji oznacza poziom obsługi terenu. Wymusza też poprawę sieci komunikacyjnej i innej infrastruktury technicznej. Pomijając
wiele innych efektów, należy tu podkreślić aktywizację rynku na obszarze regionu.
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A zatem tworzy on koniunkturę dla dziedzin gospodarki rynkowej i dla dziedzin ich
obsługi.

3. Wiodące dziedziny integracji gospodarczej w regionach
Osiąganie coraz wyższej integracji wewnątrzregionalnej powinno być, zdaniem
autora, przedmiotem polityki wewnątrzregionalnej. Jej skuteczność będzie zależała
od trafności wyboru dziedzin wymagających wsparcia, a stanowiących „kluczowe
ogniwa” w procesie integracyjnym usprawniającym rozwój. Wymaga to oceny ex
ante znaczenia poszczególnych dziedzin dla danego regionu. Można tu teoretycznie
wyodrębnić trzy ich zasadnicze grupy o różnym znaczeniu dla integracji: dziedziny
strategiczne, wysokiej szansy i problemowe.
Dziedzinami strategicznymi są te, które służą obsłudze funkcjonowania i rozwoju innych dziedzin, w tym głównie sfery produkcji i konsumpcji. Funkcje obsługi
pełni wszelka infrastruktura, w tym techniczna, społeczna i ekonomiczna (otoczenie
biznesu). Trzeba tu jeszcze dodać infrastrukturę innowacyjną, chociaż dotychczas
pojęcie to nie zostało wystarczająco upowszechnione. Nie ma też wyraźnego podziału funkcji między infrastrukturą innowacyjną a na przykład ekonomiczną. Dziedziny
strategiczne nie muszą być ograniczane do sfery infrastruktury. Zarówno w sferze
społecznej, jak i produkcyjnej można wskazać takie dziedziny, które warunkują rozwój i sprawność funkcjonowania innych. Każdy region, adekwatnie do swojej sytuacji i wybranych kierunków polityki wspomagania rozwoju, powinien mieć określony, indywidualny zestaw dziedzin strategicznych, problemowych i wysokiej szansy.
Jednakże w każdym regionie każdy dział infrastruktury ma bezpośrednie znaczenie
integracyjne. Najlepszym tego przykładem jest stan sieci komunikacyjnej.
Dziedzinami problemowymi są te, które utrzymują trudny do usunięcia ładunek
problemów społecznych, gospodarczych, przyrodniczych lub przestrzennych, a wynikających z uwarunkowań historycznych bądź też z sytuacji ekonomicznej w szerszej skali, np. ze zmiany trendów w popycie światowym. Z pewnością w polskich
regionach powszechnie uznaną dziedziną problemową jest rolnictwo, ograniczane
dekoniunkturą i wysokimi kosztami produkcji. Do tej grupy zalicza się także rynek
pracy utrzymujący wysoki poziom bezrobocia, niski poziom urbanizacji. W niektórych regionach można jeszcze dodać do tej grupy przestarzałe gałęzie przemysłu
stoczniowego, metalurgicznego i inne. Dziedziny problemowe z pewnością mają
oddziaływanie dezintegracyjne na regiony, w których funkcjonują. Przykładem takiego działania są choćby masowe redukcje miejsc pracy czy zadłużenie wobec firm
komunalnych. Teoretycznie sytuację każdej dziedziny problemowej można zmienić
tak, aby odgrywała rolę strategiczną bądź wysokiej szansy. Jest to często wyzwanie
trudne i kapitałochłonne, wymagające długiego czasu na dokonanie przekształceń
strukturalnych.
Grupę dziedzin wysokiej szansy tworzą wybrane segmenty gospodarki rynkowej.
Ich szansa oparta jest zwykle na perspektywie osiągania wysokich zysków z jedno-
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czesnym tworzeniem największych ekonomicznych korzyści zewnętrznych, aktywizujących i wydatnie integrujących region wewnętrznie i zewnętrznie. Nie wszystkie
dziedziny sektora rynkowego mogą być zakwalifikowane do grupy dziedzin wysokiej szansy. Szansa polega tu na perspektywie utrzymania wysokiej pozycji konkurencyjnej firm na rynku (dziedziny wiodące) bądź też na wysokim prawdopodobieństwie jej osiągnięcia (dziedziny wschodzące). Wysoką szansę dla regionu mogą
tworzyć również dziedziny bardziej tradycyjne, o ugruntowanej pozycji rynkowej,
jeżeli będą utrzymywały konkurencyjny poziom nowoczesności swojej oferty.
Wybór najważniejszych dziedzin aspirujących do roli czynników integracji wewnętrznej regionów zależy od ich zdolności do wdrażania innowacji i do tworzenia
sieci powiązań funkcjonalnych o różnym charakterze w obrębie regionu. Z pewnością platformą takich powiązań może być infrastruktura innowacyjna.

4. Klastry jako czynnik innowacji i integracji wewnątrzregionalnej
Ważną, a nawet wiodącą rolę w integracji gospodarczej i społecznej w regionie mogą odgrywać pewne grona firm i infrastruktury, czyli tzw. klastry. Pojęciem
tym określane są skupiska jednostek gospodarczych w ograniczonym terenie, w tym
w regionie lub jego części, funkcjonalnie powiązanych między sobą kooperacją lub
przepływem towarów oraz usług, a także informacji (por. [Zbadyński 2007, s. 122-123]). Wyróżnikiem klastrów może być określona branża produkcji lub usług oparta
na wykorzystaniu pewnych zasobów regionu, np. surowców, kadr kwalifikowanych,
majątku produkcyjnego. Może nim być również wspólny cel jednostek gospodarczych różnych dziedzin oraz instytucji, a także organizacji pozarządowych, jak np.
umacnianie wysokiej, przeważnie już osiągniętej pozycji konkurencyjnej względem
bliższego lub dalszego otoczenia, wykorzystanie i umacnianie wysokiego poziomu
kultury gospodarczej lub zaplecza naukowego w wiodących specjalnościach.
Teoretycznie rzecz ujmując, klastry mogą powstawać niemalże we wszystkich
dziedzinach gospodarki i z wykorzystaniem wszystkich czynników endogenicznych
regionu, w tym: przyrodniczych, społecznych, gospodarczych, naukowych. Powiązania podmiotów gospodarczych w klaster (grono, kiść itp.) jest w istocie oparte na
korzyściach zewnętrznych o wymiarze lokalnym i regionalnym. Klastry mogą także
tworzyć międzyregionalny układ przestrzenny. Przykładem jest choćby kreowana
„Dolina Lotnicza” obejmująca ośrodki tej branży położone w województwie podkarpackim i lubelskim [Prusek 2007, s. 218-222]. Klaster jest więc strefą o wymiarze subregionalnym lub regionalnym.
Warto zauważyć różnice między pojęciem strefy biznesu a klastrem. Strefa biznesu ma zachowaną ciągłość działki, a zatem wymiar wyraźnie lokalny [Pęcherz
2007, s. 32-38]. Z kolei klaster jest obszarem bardziej rozległym, obejmującym
różne punkty zlokalizowanej tam działalności gospodarczej, w tym lokalne strefy
biznesu, parki przemysłowe i technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości i inne
placówki infrastruktury ekonomicznej. Są one w obrębie klastra powiązane między
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sobą funkcjonalnie. Tworzą system funkcjonalno-przestrzenny gospodarki generujący zarówno korzyści wewnętrzne (dla siebie), jak też zewnętrzne (dla bliższego
i dalszego otoczenia). Nieodłącznym podsystemem w klastrach jest zaplecze naukowo-badawcze i wdrożeniowe.

5. Rola zaplecza naukowego w integracji regionów
Obecnie, w dobie globalizacji, efekty poznawcze i użytkowe badań naukowych
upowszechniają się w coraz szybszym tempie. Coraz wyraźniej obserwuje się wzrastającą rangę polityki naukowej w krajach członkowskich UE. Poza tymi układami
kształtowania rozwoju nauki (globalnym, unijnym i krajowym) ważną, a nawet coraz ważniejszą rolę w tej dziedzinie odgrywają układy regionalne [Chojnicki 1995,
s. 142-147].
W skali globalnej ukształtował się względnie ujednolicony podział na dyscypliny, wzorce warsztatu badań w tychże dyscyplinach oraz formy instytucji i systemy informacji naukowej. W układach krajowych, w tym głównie w zjednoczonej
Europie, formułowane są regulacje prawne funkcjonowania nauki, prowadzona jest
polityka naukowa, kładąca obecnie nacisk na efekty utylitarne badań i wdrożeń,
w tym na efekty technologiczne [Wierzbicki 1995, s. 46-48]. Prowadzona jest także
polityka finansowa instytucji naukowych, w tym uczelni publicznych i instytutów
badawczych.
Z kolei na gruncie europejskim, zwłaszcza polskim, można także wskazać pewne funkcje nauki w układzie regionalnym. Większość centrów regionalnych koncentruje większy lub mniejszy potencjał naukowy w wyższych uczelniach, a także
w pozauczelnianych placówkach naukowo-badawczych i projektowych. Owe placówki prowadzą w znacznym stopniu samodzielną politykę badań [Chojnicki 1995,
s. 146] i kierunków kształcenia, a także kompletowania kadry na nowo tworzonych
kierunkach. Na ich bazie w dużym stopniu opiera się rozwój i funkcjonowanie placówek filialnych w mniejszych miastach, a także wyższych szkół prywatnych.
Regionalne centra akademickie są „kuźnią” kadr nie tylko dla zaplecza naukowego. Kształcą je dla całej gospodarki regionów. Obecnie znaczna część kierunków
kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych, technicznych, społecznych, ekonomicznych i humanistycznych jest upowszechniona w większości ośrodków akademickich. Ma więc zasięg regionalny lub niewiele wykraczający poza swoje regiony.
Jest to jednocześnie czynnik integracji wewnątrzregionalnej. Absolwenci wyższych
uczelni pracujący w regionie mają poczucie bezpośrednich lub pośrednich więzi
między sobą od czasu studiów. Coraz częściej uczelnie oferują też uzupełniające
studia podyplomowe lub doktoranckie, skupiając przeważnie zainteresowane osoby
mieszkające w tym samym regionie. To także w pewnym stopniu umacnia integrację
wybranych środowisk zawodowych w regionach i tworzy możliwości ich samoorganizacji.
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Poza uczelniami czynnikiem umacniającym tego rodzaju więzi społeczne są także organizacje regionalne i oddziały organizacji krajowych, w tym stowarzyszeń
zawodowych bądź naukowych. Mimo ich słabej pozycji instytucjonalnej z jednej
strony i znaczenia rynkowego z drugiej strony, mogą one w przyszłości coraz mocniej wpisywać się w proinnowacyjny układ integracji regionów.
Funkcjonowanie rozwijającego się potencjału wyższych uczelni i stowarzyszeń
naukowo-zawodowych w regionach przynosi korzyści nie tylko z tytułu integracji wykształconej w nich społeczności i wcześniej nawiązanych kontaktów na różnych płaszczyznach. Tworzy także sieć współpracy z firmami i instytucjami poprzez
wspólne konferencje, badania naukowe, wzajemne udostępnianie laboratoriów, inne
kontakty. Tworzy więc klimat aktywności innowacyjnej.

6. Sieć infrastruktury innowacyjnej w regionie
Innowacyjność jest pojęciem szeroko rozumianym, interpretowanym i klasyfikowanym z uwzględnieniem różnych kryteriów [Baruk 2006, s. 93-103]. W uproszczeniu można je rozumieć jako nowość produktu, technologii i organizacji dającą efekt użytkowy, ekonomiczny i ekologiczny. Tworzenie i wdrażanie innowacji
wymaga stosownej infrastruktury. Są to placówki pełniące różne funkcje obsługi,
poczynając od kształcenia kadr wysoko kwalifikowanych poprzez placówki badawcze i projektowe, firmy wdrażające nowe rozwiązania, w tym niektóre z własnym
zapleczem badawczym i projektowym. Firmy mogą tworzyć w regionie różne formy
koncentracji przestrzennej. Mogą to być lokalne zgrupowania o charakterze parków
przemysłowych lub technologicznych, specjalne strefy ekonomiczne, strefy komercyjne przy przejściach granicznych. Mogą także tworzyć klastry regionalne.
Poza jednostkami naukowo-badawczymi i wdrożeniowymi ważnym elementem
systemu innowacyjnego w regionie są placówki otoczenia biznesu, w tym: inkubatory przystosowane do pomocy firmom w zakresie wdrażania nowych produktów lub
technologii, izby gospodarcze, jednostki obsługujące venture capital tworzony w regionie w celu pomocy małym firmom we wdrażaniu ryzykownych przedsięwzięć
innowacyjnych. Struktura funkcjonalna tych instytucji i organizacji pozarządowych
w regionalnej obsłudze aktywności innowacyjnej może być znacznie bogatsza.
Umownie można ją traktować jako bezpośrednie otoczenie systemu innowacyjnego
w regionie. Może ono być w tym samym regionie (otoczenie przedmiotowe) i nie
być zaliczane do systemu. Może też być to gospodarka powiązana z tym systemem
spoza regionu. Obydwa układy powiązań mają znaczenie dla sprawności funkcjonowania i rozwoju regionalnego systemu innowacyjnego.
W otoczeniu wewnątrzregionalnym otoczeniem są instytucje i firmy finansowe,
agencje i fundacje rozwoju, a także samorządy wojewódzkie i lokalne z podporządkowanymi im instytucjami. Są to „animatorzy” polityki regionalnego i lokalnego
wspomagania rozwoju. W odróżnieniu od nich podmioty bezpośrednio tworzące
i realizujące omawiany system można nazwać „aktorami lokalnymi i regionalnymi”
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[Gaffard, Quere 1991, s. 1]. Taka nomenklatura przyjęła się i była powszechnie stosowana np. we Francji w odniesieniu do regionalnych systemów innowacyjnych już
pod koniec lat osiemdziesiątych minionego stulecia.
Kwestie podmiotowości działania na rzecz tworzenia zrębów, kształtowania
i umacniania sieci innowacyjnej w regionach otwierają temat polityki wspomagania rozwoju innowacyjności regionów. Merytoryczną podstawą owej polityki jest
z pewnością wizja korzyści dla regionu, kraju i wkład w umacnianie konkurencyjności gospodarki całej Unii Europejskiej.

7. Efekty zewnętrzne innowacyjności
o znaczeniu integrującym region
Efekty zewnętrzne, w tym korzyści i niekorzyści tworzone przez wszystkie podmioty regionalnej sieci innowacyjnej dla szeroko rozumianego otoczenia, można
uznać za czynniki integrujące region. Korzyści są bezpośrednim motywem integracji
firm, instytucji i organizacji pozarządowych, niekorzyści zaś wywołują konieczność
wielopodmiotowego, zintegrowanego działania zapobiegającego ich narastaniu.
Pełna identyfikacja efektów zewnętrznych jest wprawdzie niemożliwa, jednakże jest
celowa w zakresie, jaki umożliwiają ciągle niewystarczające systemy informacyjne
o regionach.
Charakterystykę znaczenia efektów zewnętrznych można oprzeć na dwóch podstawowych ich podziałach: na podziale rodzajowym i przestrzennym. W podziale
rodzajowym wyodrębnia się najczęściej efekty przepływowe, zasobowe i strukturalne. Najważniejszymi w kontekście regionalnych systemów innowacyjnych są efekty
przepływowe na zasadzie międzypodmiotowych powiązań: dostawcy – odbiorcy. Tu
bowiem wchodzą w grę korzyści współpracy międzypodmiotowej, dające wyższe
i bardziej wymierne efekty w zakresie tworzenia i transferu innowacji, jak też ich
wdrożenia, co w polskich warunkach jest ciągle trudne. Równie ważne są efekty zasobowe. Zasobem dla jednostek badawczych i wdrażających jest infrastruktura innowacyjna, w tym różnego rodzaju centra badawczo-wdrożeniowe, inkubatory przedsiębiorczości aktywizującej się w tym zakresie oraz inne placówki służące nie tylko
faktycznemu systemowi innowacyjnemu, ale także innym podmiotom pozostającym
poza tą sferą. Oczywiście zasobem jest także infrastruktura techniczna w regionie,
zwłaszcza komunikacyjna, urządzone i uzbrojone technicznie miejsca i ośrodki koncentrujące omawianą działalność.
Uzupełniające, aczkolwiek istotne znaczenie w regionalnych procesach integracyjnych mają także efekty zewnętrzne o charakterze strukturalnym. Są one oparte
na tworzeniu i utrzymywaniu się w danym czasie niezagospodarowanych nadwyżek
lub rezerw stanowiących potencjały rozwojowe. W systemie innowacyjnym mogą
to być niezagospodarowane projekty innowacyjne, niezaangażowana, choćby przejściowo, kadra fachowców, niedostatecznie zaangażowane w pomoc firmom inno-
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wacyjnym inkubatory lub szkółki przedsiębiorczości i inne placówki omawianego
systemu. Ogólnie rzecz biorąc, efekty strukturalne odgrywają wtórną rolę w regionie
wobec efektów przepływowych i zasobowych. Narastają zwykle wówczas, gdy rozwój jest już zaawansowany na danym obszarze i tworzą się wolne zasoby w wyniku
nierównowagi struktury gospodarczej.
Drugi, przestrzenny układ efektów zewnętrznych jest także istotny dla ekonomiki i polityki regionalnej. Integracja wewnętrzna jest oparta w istocie na korzyściach
tworzonych i osiąganych w obrębie tego samego regionu. Jest to całokształt korzyści
lokalnych, koncentrujących się głównie w miastach i innych ośrodkach aktywności
społeczno-gospodarczej. Są to także korzyści regionalne powstające na bazie powiązań między tymi ośrodkami. Obydwie grupy korzyści są czynnikami integrującymi wewnętrznie region. Stanowią motyw budowania stref gospodarczych, w tym
klastrów składających się z sieci wieloośrodkowo rozmieszczonego potencjału produkcyjnego i usługowego, a powiązanych między sobą układami komunikacyjnymi
i relacjami funkcjonalnymi.
Obecnie można zaobserwować wyraźną tendencję wzrostu znaczenia efektów
zewnętrznych – ponadlokalnych „kosztem” lokalnych. Przejawia się ona w bliskiej
lub dalszej deglomeracji niektórych dziedzin działalności z dużych miast na tereny
podmiejskie (bliska deglomeracja) oraz do innych, bardziej odległych, przeważnie
mniejszych miast (dalsza deglomeracja). Wyraźnie przeważa deglomeracja bliska,
czyli „rozlewanie się miast” (urban sprawl) wskutek braku terenów budowlanych
i wysokiej ich ceny w intensywnie zagospodarowanych miastach. Proces ten wspomagają również inne czynniki. Innymi słowy, inwestorzy, chcąc osiągać korzyści
zewnętrzne – przepływowe (dostęp do pracy, usług, kontaktów społecznych, nauki),
omijają jednocześnie narastające coraz bardziej niekorzyści zasobowe (ograniczenia dostępu do terenów budowlanych) bądź strukturalne (wielokrotnie wyższa cena
działek).
Deglomeracja w wymiarze regionalnym oparta jest na podobnych mechanizmach działania korzyści i niekorzyści zewnętrznych jak w przypadku rozlewania
się miast na tereny z nimi sąsiadujące. Różnica polega na tym, że wybór lokalizacji
w mniejszych miastach jest uwarunkowany potrzebą dostępu inwestorów do infrastruktury miejskiej, choćby podstawowej.
Obydwa przypadki deglomeracji są pewnym uproszczeniem rzeczywistości.
Odnoszą się bardziej do budownictwa mieszkaniowego i drobnej przedsiębiorczości
niż do sieci placówek aktywności innowacyjnej, zresztą bardzo słabo rozwiniętych
w większości polskich regionów. Jednakże rozwój tej sieci będzie w przyszłości
oparty na rozmieszczeniu miast, głównie dużych i średnich, gdzie będzie wykorzystywał zaplecze badawcze, a przede wszystkim wdrożeniowe. Jego rozwój będzie
więc szansą dla tych ośrodków na osiąganie większych korzyści lokalnych i powiązań regionalnych.
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8. Polityka rozwoju sieci innowacyjnej w regionach
W unijnej i polskiej polityce wspomagania rozwoju regionalnego podkreślana
jest pierwszoplanowa rola innowacyjności [Bachnik 2006, s. 9-24]. Wyrazem tego
są priorytetowe cele zapisane między innymi w Strategii rozwoju kraju 2007-2015
opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w 2006 r. Już w pierwszym
priorytecie tego dokumentu zapisany jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności
gospodarki, a w szóstym rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej
[Strategia rozwoju... 2006, s. 30]. Obydwa wymienione priorytety są wzajemnie
komplementarne, głównie ze względu na regionalny wymiar polityki innowacyjnej.
Umieszczenie wdrażania tej polityki na szczeblu regionalnym jest uzasadnione
pierwszoplanową rolą aktywności innowacyjnej w rozwoju gospodarczym tych jednostek terytorialnych, a także wpisaniem ich w mechanizm konkurencji na arenie
krajowej i europejskiej. Ponadto z ogólnych zasad polityki regionalnej wynika, że
wiodącym podmiotem publicznym w inicjatywach wspomagających rozwój innowacyjności ma być samorząd regionalny [Pysiak 2006, s. 187-188], co nie zmniejsza
roli państwa w tym zakresie, a tym bardziej instytucji Unii Europejskiej. Zjednoczona Europa, zwłaszcza jej „stare” kraje członkowskie, mają już duże doświadczenia
w kształtowaniu regionalnych systemów innowacyjnych (RSI). Nowe kraje członkowskie, w tym Polska, są dopiero na początku tej drogi. Samorządy wojewódzkie
w Polsce opracowały wprawdzie regionalne strategie innowacyjne, ale dokumenty
te wciąż nie wystarczają do podjęcia działań operacyjnych na szeroką skalę. W wielu
województwach, przeważnie w ich stolicach, trwają prace przygotowawcze do tworzenia parków technologicznych, jednakże ruch inwestycyjny w tym zakresie jest
niewielki. Rozwój infrastruktury ekonomicznej, w tym sieci inkubatorów, w wielu
województwach jest także bardzo słabo zaawansowany. Ogólnie rzecz ujmując, integracyjna rola regionalnych systemów innowacyjnych w Polsce jest jeszcze znikoma.
Jej tworzenie jest ciągle wyzwaniem przyszłości.

9. Wnioski końcowe
Integracja społeczna i gospodarcza regionów jest istotnym czynnikiem poprawy
ich efektywności, wzrostu konkurencyjności, zrównoważenia rozwoju, a także szeroko rozumianej spójności. Polityka wewnątrzregionalna powinna się koncentrować
na poszukiwaniu dróg integracji wewnętrznej. Jedną z nich, zdaniem autora, jest
tworzenie regionalnych systemów innowacyjnych, a także współpracujących z nimi
klastrów gospodarczych.
Regionalne systemy innowacyjne integrujące naukę, produkcję, technologie
ochrony środowiska, a także proinnowacyjną infrastrukturę ekonomiczną mogą bezpośrednio, a tym bardziej pośrednio, zwiększać efektywność firm oraz rozszerzać
strumień pozytywnych efektów zewnętrznych w skali całych regionów. Wzrost ich
integracji wewnętrznej oznacza rozprzestrzenianie się aktywności gospodarki rynkowej, zwłaszcza w średnich i małych miastach, a przez to bardziej intensywną ob-
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sługę ich zaplecza. Oznacza także wzrost dostępności firm i osadnictwa do nowych,
atrakcyjnych inwestycyjnie zasobów terenu.
Warunkiem dalszej integracji wewnętrznej regionów jest rozwój systemów komunikacyjnych i otwarcia zewnętrznego.

Literatura
Bachnik K., Innowacyjność jako jeden z kluczowych elementów polityki Unii Europejskiej, [w:]
Innowacyjność w teorii i praktyce, red. M. Strużycki, SGH, Warszawa 2006.
Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
Chojnicki Z., Nauka w ujęciu globalnym i regionalnym, [w:] Nauka – technologia – gospodarka. Wzajemne powiązania i globalne tendencje rozwoju, red. A. Kukliński, Komitet Badań Naukowych,
Warszawa 1995.
Gaffard J.L., Quere M., Transferts de technologie. Technopoles et reseaux territoriaux, Quolloque de
recherche sur les technopoles et les autres actions territoriales visant a favoriser les transferts de
technologie, Nancy 1991.
Pęcherz E., Korzyści inwestowania w parki przemysłowe i technologiczne oraz specjalne strefy ekonomiczne, „Prawo Przedsiębiorcy. Od przepisu do praktyki” 2007 nr 25(753), s. 32-38.
Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach czonkowskich, PWN, Warszawa 2004.
Prusek A., Klastry jako instrument działania samorządów w zakresie kreowania regionalnych i lokalnych specjalizacji gospodarczych – case study „Dolina Lotnicza”, [w:] Gospodarka lokalna
w teorii i praktyce, red. D. Strahl, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1161, AE, Wrocław
2007.
Pysiak B., Innowacje w regionie, [w:] Innowacyjność w teorii i praktyce, red. M. Strużycki, SGH,
Warszawa 2006.
Strategia rozwoju kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
Wawrzyniak B., Regionalne systemy innowacji (RSI). Europejskie doświadczenia i polska perspektywa
tworzenia RSI, [w:] Innowacja – edukacja – rozwój regionalny, red. A. Kukliński, K. Pawłowska,
Wyższa Szkoła Biznesu – NLU w Nowym Sączu przy współpracy z Biurem Koordynacji
Kształcenia Kadr, Seria Sądecka, Nowy Sącz 1998.
Wierzbicki A. z zespołem, Nauka i technologia, Urząd Rady Ministrów, Komitet Badań Naukowych,
Warszawa 1995.
Zbadyński M., Bariery powstawania i rozwoju klastrów w Polsce, [w:] Gospodarka lokalna w teorii
i praktyce, red. D. Strahl, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1161, AE, Wrocław 2007.

INNOVATION INFRASTRUCTURE AS A FACTOR
OF REGIONAL ECONOMY INTEGRATION
Summary
The author of the article presents a thesis stating that the development of innovation networks in
regions is a way to achieve higher competitiveness, sustainable development and social, economic and
spatial cohesion. Regions need new impulses of internal integration, both in the social and economic
sphere. It is a condition of increasing external benefits, which are created by all business entities and
connections that increase between them. Thanks to multiplying of these external benefits the competitiveness of the regions may rise significantly. This refers also to making use of endogenous potential.
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w świetle badań ankietowych
1. Wstęp
Przemiany zachodzące w globalnej gospodarce wskazują jednoznacznie, że
podstawowym wyzwaniem polityki regionalnej staje się wzmacnianie pozycji konkurencyjnej regionów. Wyzwaniu temu mogą sprostać jedynie regiony zdolne do
tworzenia proinnowacyjnych zasobów i postaw, innowacyjnego środowiska oraz
wewnątrzregionalnych mechanizmów adaptacji, kreacji i uczenia się. Kluczową rolę
w tym procesie odgrywa regionalna polityka innowacyjna.
Wśród uwarunkowań kształtujących regionalną politykę innowacyjną, jak wskazuje literatura przedmiotu, istotną pozycję zajmują wiedza i świadomość proinnowacyjna podmiotów publicznych, podmiotów wyznaczających ramy tej polityki
[Chmaj, Żmigrodzki 1995; Grabiński 1989]. Jest to podstawowy warunek podmiotowości władz publicznych, warunek zdolności świadomego podejmowania suwerennych i racjonalnych działań. Ramy podmiotowości władz regionalnych w tworzeniu polityki innowacyjnej wyznaczane są przez następujące elementy:
1. Władze regionalne muszą posiadać możliwość podejmowania suwerennych
decyzji. Muszą być samorządne i samodzielne w tworzeniu polityki innowacyjnej.
Powinny posiadać dostateczny zakres swobody w tworzeniu i realizacji polityki innowacyjnej.
2. Władze regionalne muszą posiadać możliwość realizacji swoich celów. Warunkiem koniecznym jest posiadanie odpowiednich instrumentów i środków finansowych umożliwiających oddziaływanie na regionalny system innowacji.
3. Władze regionalne muszą się charakteryzować zdolnością świadomego działania. Inaczej mówiąc, powinny się cechować kompetencyjnością i wiedzą, która
tworzona jest przez następujące elementy składowe:
• wiedza i świadomość władz lokalnych co do miejsca i roli, jaką odgrywają w regionalnym systemie innowacji − świadomość własnych zadań i kompetencji,
własnych możliwości kreowania zdolności innowacyjnych regionu;
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•

wiedza i świadomość stanu posiadania i procesów zachodzących w gospodarce
regionalnej; decyduje o tym wiedza władz regionalnych o specyficznych procesach innowacyjnych zachodzących w regionie;
• wiedza i świadomość otoczenia regionalnego – wiedza o zewnętrznych uwarunkowaniach determinujących rozwój procesów innowacyjnych w regionie;
• wiedza i świadomość efektów i skutków własnych decyzji i działań w krótkim,
ale przede wszystkim w długim horyzoncie czasowym.
Wiedza i świadomość proinnowacyjna władz publicznych jest fundamentalnym
warunkiem podmiotowości władz regionalnych, a zarazem podstawowym czynnikiem kształtującym regionalną politykę innowacyjną.

2. Cel i charakterystyka badań
Celem realizowanych badań ankietowych była identyfikacja wiedzy i świadomości proinnowacyjnej podmiotów kształtujących politykę innowacyjną na poziomie regionalnym1. Badania miały umożliwić przede wszystkim identyfikację następujących problemów:
• Postrzeganie i rozumienie procesów innowacyjnych przez podmioty polityki regionalnej.
• Wiedza podmiotów polityki regionalnej o potencjale i działaniach proinnowacyjnych podejmowanych w regionie.
• Ranga i znaczenie polityki innowacyjnej w polityce regionalnej.
• Znaczenie regionalnej strategii innowacji w kształtowaniu regionalnej polityki
innowacyjnej.
Adresatami ankiety były podmioty o charakterze publicznym i publiczno-prywatnym istotnie kształtujące i determinujące swoją aktywnością regionalną politykę
innowacyjną. Z punktu widzenia sposobu oddziaływania i kształtowania polityki
regionalnej podmioty te tworzą dwie grupy:
1. Podmioty bezpośrednio kształtujące regionalną politykę innowacyjną. Grupę
tę tworzą władze samorządowe regionu oraz wysokiej rangi urzędnicy administracji
regionalnej (tj. Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Wojewódzkiego) bezpośrednio odpowiedzialni za operacjonalizację i realizację polityki innowacyjnej.
2. Podmioty pośrednio oddziałujące na kształt regionalnej polityki innowacyjnej. Do grupy tej zaliczone zostały przede wszystkim publiczno-prywatne instytucje wspierania innowacyjności i transfer technologii, realizujące cele i działające na
styku sektora publicznego i prywatnego. Są to m.in. parki technologiczne, centra
transferu technologii, inkubatory innowacyjne, centra innowacyjności czy agencje
rozwoju regionalnego.
1
Realizowane badania są elementem projektu badawczego „Budowanie zdolności innowacyjnych
regionów” realizowanego w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego,
finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr projektu: 114 022 32/1867).
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Badania zrealizowane zostały w pięciu regionach na łącznej próbie 108 respondentów. Przy wyborze regionów zastosowano dobór celowy, bazujący na dwóch
kryteriach, takich jak:
• różnorodność struktury społeczno-gospodarczej regionów, a przede wszystkim
stan zasobów i dynamika procesów innowacyjnych;
• różnorodność dotychczasowej aktywności proinnowacyjnej regionów.
W wyniku zastosowania tych dwóch kryteriów dokonano wyboru pięciu następujących regionów: łódzkie (22 ankiety), śląskie (26 ankiet), zachodniopomorskie
(15 ankiet), podkarpackie (22 ankiety), wielkopolskie (23 ankiety). Badania przeprowadzone zostały w pierwszym kwartale 2008 r.
Na uwagę zasługuje fakt, że badana populacja w każdym regionie to zdecydowana większość populacji podmiotów regionalnych bezpośrednio lub pośrednio
oddziałujących na regionalną politykę innowacyjną. Tak więc realizowane badania
w tych pięciu regionach dostarczają nam wiarygodny obraz postrzegania procesów
i polityki innowacyjnej2.

3. Rola i znaczenie polityki innowacyjnej na poziomie regionu
Polska regionalna polityka innowacyjna jest stosunkowo nowym obszarem aktywności władz regionalnych. Budowanie zdolności innowacyjnych gospodarki
regionalnej często postrzegane było w ostatnich latach jako drugorzędny problem
i obszar interwencji. W pierwszych latach polityki regionalnej problem ten był marginalizowany i zawsze ustępował miejsca zagadnieniom bezrobocia, niwelowaniu
luki infrastrukturalnej czy kwestiom ochrony środowiska.
Z drugiej strony polityka innowacyjna stała się przedmiotem szczególnej uwagi,
głównie za sprawą reorientacji polityki Unii Europejskiej w kierunku zwiększania
konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Tak więc innowacyjność regionu
stała się podstawowym obszarem zainteresowań i koncentracji unijnych środków
finansowych, na poziomie zarówno krajowym, jak i regionalnym.
W kontekście tych zmian określenie rzeczywistego znaczenia polityki innowacyjnej na tle innych polityk i działań władz regionalnych stało się podstawowym
celem realizowanych badań. W odpowiedzi na bezpośrednio zadane pytanie dotyczące pozycji polityki innowacyjnej na tle innych polityk podmioty publiczne jednoznacznie wskazały na istotną rolę tej polityki. Aż 56% respondentów wskazało na
kluczową lub dużą wagę tej polityki w porównaniu do innych obszarów interwencji
i działań władz publicznych. Wysoka ocena roli i znaczenia polityki innowacyjnej
deklarowana bezpośrednio przez podmioty publiczne nie znajduje jednak potwierdzenia w pytaniu pośrednim dotyczącym wskazania najważniejszych działań dla
2
Prezentowany artykuł jest jedynie fragmentem szerszej analizy dotyczącej wiedzy i świadomości proinnowacyjnej podmiotów regionalnych. Całościowa analiza i omówienie badań opublikowane
zostaną w pracy „Budowanie zdolności innowacyjnych regionów”.
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Rys. 1. Rola i znaczenie polityki innowacyjnej w regionie
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

rozwoju regionu w długiej perspektywie czasowej. Usystematyzowanie wskazanych
odpowiedzi w dwie grupy działań: działania tradycyjne i działania proinnowacyjne pozwala wnioskować, że w rzeczywistości działania proinnowacyjne zajmują
przeciętną wagę i pozycję wśród działań władz regionalnych (rys. 2). Bezpośrednio
deklarowana ważność polityki innowacyjnej nie znajduje więc przełożenia na planowane działania władz regionalnych. W konsekwencji należy uznać, że polityka
innowacyjna odgrywa przeciętną rolę na tle innych polityk sektorowych, nie zaś
priorytetową, jak powszechnie jest to deklarowane.
Zaskakujący jest przy tym brak zróżnicowania odpowiedzi respondentów
w przekroju sektor publiczny a sektor publiczno-prywatny (rys. 1). Występująca
Przeciwdziałanie bezrobociu
Ochrona środowiska
Poprawa bezpieczeństwa
publicznego
Rozwój infrastruktury drogowej
Ograniczanie patologii społecznych

Obszary
tradycyjne
45%

Obszary
proinnowacyjne
55%

Rozwój innowacyjności
przedsiębiorstw
Edukacja na poziomie wyższym
Rozwój instytucji wspierających
innowacyjność gospodarki
Budowanie społeczeństwa
informacyjnego
Rozwój systemu B+R

Rys. 2. Najważniejsze działania dla rozwoju regionu w długiej perspektywie czasowej
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.
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zbieżność w większości odpowiedzi na pytania zadawane w ankiecie wskazuje na
istotne podobieństwo w postrzeganiu procesów i polityki innowacyjnej. Duża zgodność odpowiedzi tych dwóch grup respondentów może sugerować utratę roli i specyfiki działania instytucji działających na styku sektora publicznego i prywatnego
w stymulowaniu procesów innowacyjnych. Potwierdza to często wysuwany wniosek, że instytucje sektora publiczno-prywatnego działające w sferze innowacyjności
i transferu technologii są bardzo bliskie w swej logice działania podmiotom publicznym. Przyjmując publiczny model funkcjonowania i finansowania, zatracają swoją
pierwotną rolę w kształtowaniu zdolności innowacyjnych regionów.
Pierwszoplanowy obszar interwencji w ramach regionalnej polityki innowacyjnej koncentruje się, zdaniem podmiotów regionalnych, na polityce podatkowej.
Wprowadzenie ulg podatkowych na działalność innowacyjną i badawczo-rozwojową wskazywała niemal połowa respondentów. Jednoznacznie wysoka pozycja tego
problemu wskazuje, że władze regionalne akcentują rolę i znaczenie polityki państwa (zewnętrznych uwarunkowań) w procesach innowacyjnych. Może to świadczyć
o tym, że podmioty regionalne przenoszą i spychają odpowiedzialność za politykę
innowacyjną na poziom państwa.

ulgi podatkowe na działalność innowacyjna i B+R
rozwój współpracy sektora B+R, wyższych uczelni i przedsiębiorstw
rozwój badań stosowanych i transferu technologii
rozwój instytucji wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności
wspieranie rozwoju regionalnych klastrów (sieci branżowych, platform)
ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej
odbudowa szkolnictwa zawodowego (technicznego)
podniesienie świadomości proinnowacyjnej przedsiębiorstw
powszechne kształcenie z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjności
dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku
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Rys. 3. Działania konieczne dla wzmocnienia procesów innowacyjnych
w regionie (liczba wskazań)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Równocześnie wyraźnie widać, że zdaniem władz publicznych, kluczowe działania w ramach polityki innowacyjnej powinny być adresowane do sektora publicznego. Inaczej mówiąc, regionalna polityka innowacyjna zorientowana jest na sek-
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tor publiczny (np. reformę systemu kształcenia wraz z reorientacją kształcenia na
poziomie wyższym wskazywało 82% respondentów, restrukturyzację sektora B+R
− ponad 93% respondentów). Konsekwencją takiego postrzegania procesu budowania zdolności innowacyjnych regionów jest marginalizacja działań adresowanych do
sektora przedsiębiorstw oraz słaba orientacja polityki regionalnej na przedsięwzięcia
proinnowacyjne występujące na styku działania sektora publicznego i prywatnego.
Dla przykładu, niską pozycję wśród działań koniecznych dla wzmacniania procesów innowacyjnych zajmuje kwestia podniesienia świadomości proinnowacyjnej
przedsiębiorstw (jedynie 12% respondentów) czy wspieranie rozwoju sieci innowacyjnych poprzez rozwój klastrów i sieci branżowych. Konieczność wzmacniania
rozwoju instytucji wspierania przedsiębiorczości i innowacji jest także marginalizowana przez podmioty publiczne (jedynie 14% respondentów wskazywało na konieczność podejmowania działań w tej sferze).
Nie dostrzegane przez władze publiczne są obszary budowania kapitału ryzyka i kapitału zalążkowego (4 wskazania na 108 respondentów), przedsiębiorczości
i inkubatorów akademickich (3 wskazania) czy wzmacnianie otwartości potencjału innowacyjnego poprzez międzynarodowe kontakty i promocję potencjału innowacyjnego regionu (4 wskazania). Może to świadczyć o dominacji tradycyjnego
postrzegania działań z zakresu polityki innowacyjnej, a w konsekwencji o konwencjonalnych narzędziach i modelach regionalnej polityki innowacyjnej, w wielu
elementach nieadekwatnych do wymogów współczesnej gospodarki.

4. Bariery rozwoju zdolności innowacyjnych regionów
Wśród barier utrudniających budowanie zdolności innowacyjnych regionów
pierwszoplanową pozycję zajmuje mało efektywna polityka innowacyjna realizowana na poziomie państwa (zob. rys. 4). W dalszej kolejności władze regionalne
wskazują m.in. na niedobór środków finansowych na działania proinnowacyjne.
Wydaje się, że mocne eksponowanie zewnętrznych uwarunkowań regionalnej polityki innowacyjnej jest typowym przeniesieniem odpowiedzialności za politykę
innowacyjną na poziom krajowy, i w konsekwencji poszukiwaniem prostego wytłumaczenia niskiej efektywności regionalnej polityki innowacyjnej. Paradoksalnie
(i niekonsekwentnie), władze regionalne z jednej strony domagają się decentralizacji, większych kompetencji i środków finansowych, podkreślając ważność regionów
w sferze innowacyjności, z drugiej zaś wciąż eksponują i podkreślają istotność polityki państwa w tej sferze.
Kolejne bariery budowania innowacyjności regionów powiązane są z brakiem
wiedzy, doświadczeń, świadomości proinnowacyjnej podmiotów publicznych odpowiedzialnych za politykę innowacyjną. Podmioty publiczne otwarcie przyznają się
do niskiej świadomości proinnowacyjnej, braku doświadczeń w budowaniu zdolności innowacyjnej czy braku dobrych przykładów i liderów regionalnych w tej sferze.
Jednoznaczność i wymowność tych odpowiedzi podkreśla fakt, że respondenci to
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podmioty bezpośrednio odpowiedzialne w regionie za tworzenie i realizację polityki
innowacyjnej. Niska wiedza i świadomość proinnowacyjna jawi się jako podstawowa bariera, a edukacja proinnowacyjna w sektorze władz publicznych staje się
jednym z podstawowych wyzwań polityki innowacyjnej.

mało efektywna polityka innowacyjna realizowana na poziomie kraju
niska skłonność przedsiębiorców do działań innowacyjnych
brak doświadczeń w tworzeniu zdolności innowacyjnych regionu
niska aktywność instytucji otoczenia biznesu w sferze innowacji
niska świadomość i słabo rozwinięty system ochrony własności intelektualnej
niespójny i rozdrobniony proces tworzenia polityki innowacyjnej w regionie
brak liderów regionalnych w sferze innowacji
niechęć do współpracy różnych podmiotów regionalnych
niska świadomość proinnowacyjna podmiotów publicznych
niedobór środków finansowych na działania proinnowacyjne
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Rys. 4. Najważniejsze bariery utrudniające budowanie zdolności innowacyjnych regionu
(ocena w skali 0-5)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Wysoką pozycję wśród barier rozwoju zdolności innowacyjnych regionów zajmuje także niespójny i rozdrobniony proces tworzenia polityki innowacyjnej w regionie. Władze regionalne podkreślają, że budowanie regionalnego systemu innowacji przebiega w sposób nieskoordynowany. Regionalne strategie innowacji stały
się jedynie podstawą do ubiegania się o zewnętrzną pomoc finansową przy realizacji
indywidualnych projektów sprzyjających raczej tworzeniu odizolowanych i często
ulotnych przedsięwzięć proinnowacyjnych niż budowaniu trwałego i spójnego regionalnego systemu innowacji.

5. Funkcje regionalnej strategii innowacji w budowaniu zdolności
innowacyjnych regionów
Podstawowym instrumentem budowania zdolności innowacyjnych regionu
jest regionalna strategia innowacji. Jest to uznany instrument polityki innowacyjnej w krajach wysoko rozwiniętych. Regionalne strategie innowacji (RIS) interpretowane są jako narzędzie kształtowania polityki innowacyjnej oraz budowania
efektywnego systemu wspierania innowacyjności w regionie. Są one fundamentem
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kreowania współpracy i partnerstwa wszystkich aktorów regionalnych tworzących
i wspomagających przebieg procesów innowacyjnych. RIS są podstawą budowania
sprawnych regionalnych systemów innowacji, a przede wszystkim podstawą do korzystania ze środków z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności na działania o charakterze innowacyjnym. W Polsce regionalne strategie innowacji są nowym
narzędziem kształtowania procesów innowacji na poziomie regionu. W latach 2000-2007 wszystkie regiony w Polsce podjęły wysiłek opracowania tego narzędzia.
Proces budowy RSI stworzył w Polsce bezprecedensową sytuację, w której zjawisko innowacyjności i procesy z nim związane stały się przedmiotem szerokiej
dyskusji na poziomie regionalnym. Przeprowadzono liczne analizy potencjału innowacyjnego regionów, powołano zespoły badawcze zobligowane do określenia stanu
innowacyjności sfery nauki, przedsiębiorczości i otoczenia biznesu. Dokonano szeregu analiz i badań będących podstawą do określenia celów polityki innowacyjnej
na poziomie regionalnym. Podjęto próby poszukiwania regionalnego konsensusu
oraz budowania relacji partnerstwa i współpracy na rzecz budowania zdolności innowacyjnych regionu. Dokonano pierwszego kroku w stronę tworzenia regionalnych systemów innowacji w Polsce.

pokazuje i wyjaśnia potrzebę wzmacniania działań proinnowacyjnych
pokazuje szanse i możliwości ożywienia rozwoju proinnowacyjnego regionu
ułatwia kontrolę i ocenę skuteczności działań władz pub.
pobudza i aktywizuje do działań proinnowacyjnych
informuje o kierunkach rozwoju i działaniach władz regionalnych
pokazuje i promuje potencjał proinnowacyjny regionu
koordynuje wykorzystanie środków UE na działania innowacyjne
porządkuje działania i decyzje władz publicznych w sferze innowacyjności

1

2

3

4

Rys. 5. Funkcje strategii w zarządzaniu regionem (ocena w skali 0-5)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Ten wysiłek analityczno-edukacyjny widoczny jest w postrzeganiu roli i znaczenia RIS. Ogólnie ujmując, RIS oceniane są pozytywnie jako narzędzie regionalnej polityki innowacyjnej. Wśród podmiotów publicznych dominuje postrzeganie
regionalnej strategii innowacji przez pryzmat funkcji informacyjno-edukacyjnych.
Jak wskazują respondenci, RIS pokazują możliwości i wyjaśniają potrzebę działań
proinnowacyjnych, a zarazem są dobrym narzędziem informacyjnym i promującym
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potencjał regionalny. Opracowanie RSI pozytywnie postrzegane jest przede wszystkim poprzez pryzmat „miękkiego” oddziaływania i stymulowania proinnowacyjnych postaw aktorów regionalnych.
Słabiej oceniane i eksponowane są funkcje efektywnościowe, tj. funkcja koordynująca, porządkująca i kontrolna. Strategia odgrywa mniej istotną rolę jako
„twarde” narzędzie zarządzania innowacyjnością regionu. Jej znaczenie w porządkowaniu bieżących decyzji i działań, wydatkowaniu środków finansowych czy
kontrolowaniu działania władz publicznych z realizacji polityki innowacyjnej jest
postrzegane jako drugorzędne. Potwierdza to dość powszechny wniosek, że regionalne strategie innowacji są słabo respektowane i uwzględniane jako instrument
bieżącego zarządzania procesami innowacyjnymi w regionie.

6. Podsumowanie
Regionalna polityka innowacyjna w Polsce jest stosunkowo nowym obszarem
aktywności władz publicznych. Genezą tej polityki było stworzenie regionalnych
strategii innowacji. Był to bez wątpienia pierwszy i bardzo ważny krok w kierunku
tworzenia regionalnych systemów innowacji. Proces tworzenia regionalnych strategii innowacji był przyczynkiem do zwrócenia uwagi i podjęcia ożywionej dyskusji
nad innowacyjnością i konkurencyjnością polskich regionów.
Realizacja badań ankietowych dokonana w pięciu regionach stała się podstawą do uchwycenia postrzegania polityki innowacyjnej przez podmioty publiczne
w pierwszych latach jej tworzenia. Zgromadzone wyniki pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:
1. Regionalna polityka innowacyjna zajmuje przeciętną pozycję na tle innych
polityk sektorowych.
2. Obserwujemy przeniesienie i „spychanie” odpowiedzialności za politykę innowacyjną na poziom państwa.
3. Dominują tradycyjne postrzeganie regionalnej polityki innowacyjnej, tradycyjne narzędzia i obszary wsparcia, często nieadekwatne do wymogów współczesnej gospodarki.
4. Występuje propubliczna orientacja regionalnej polityki innowacyjnej − działania i instrumenty adresowane są głównie do sektora publicznego, a zarazem marginalizowane jest znaczenie sektora prywatnego i wzmacnianie innowacyjności przedsiębiorstw.
5. Podstawową barierą budowania zdolności innowacyjnych regionów jest niska
edukacja i świadomość proinnowacyjna podmiotów publicznych odpowiedzialnych
za kształtowanie regionalnej polityki innowacyjnej. Mocno eksponowana i podkreślana jest przy tym potrzeba edukacji proinnowacyjnej w sektorze publicznym.
6. Działalność i rola instytucji wspierania przedsiębiorczości i innowacji jest
słabo postrzegana i oceniana przez podmioty polityki regionalnej. Potrzeba wzmacniania działania tego typu instytucji również nie znajduje uznania wśród podmiotów
publicznych.
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7. Rola i znaczenie regionalnych strategii innowacji oceniane są pozytywnie,
szczególnie korzystnie eksponowana jest funkcja edukacyjna i informacyjna RIS.
Jednocześnie najsłabiej oceniana jest funkcja koordynacyjna RIS – jedna z najważniejszych i podstawowych funkcji strategii.
8. Partycypacja w procesie budowania strategii innowacji istotnie zmienia zrozumienie i postrzeganie procesów innowacyjnych. Uspołecznienie i partycypacja
w procesie tworzenia RIS pełnią więc ważne funkcje edukacyjne, co należy postrzegać jako istotny czynnik budowania zdolności innowacyjnych regionów.
9. Występuje duże zróżnicowanie regionalne w postrzeganiu procesów innowacyjnych, roli polityki i znaczenia strategii w rozwoju zdolności innowacyjnych
regionów. W konsekwencji można wnioskować, że polityka innowacyjna wykazuje
wyraźnie regionalny charakter.
Reasumując, należy zauważyć, że proces kreowania regionalnej polityki innowacyjnej w Polsce jest w dużej mierze procesem wymuszonym przez zewnętrzne
uwarunkowania (m.in. przez dostępność środków z funduszy europejskich), a nie
jest wynikiem oddolnej potrzeby i reorientacji polityki regionalnej na problemy
związane z innowacyjnością gospodarki regionalnej. Polska regionalna polityka innowacyjna jest w fazie „raczkującej”. Brak wiedzy i doświadczeń w tym zakresie,
niska świadomość proinnowacyjna władz publicznych, tradycyjne i konserwatywne
podejście do kształtowania zdolności innowacyjnych regionów, słabo rozwinięta infrastruktura instytucjonalna są ogromnym problemem i wyzwaniem w kształtowaniu regionalnych systemów innowacji. Polityka ta wymaga wzmocnienia i głębokiej
reorganizacji, a przede wszystkim stworzenia podstaw systemowych do wykorzystania możliwości, jakie niesie integracja europejska.
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regional INNOVATION policy – ITS ROLE, CONDITIONS
and INSTRUMENTS IN THE LIGHT OF SURVEY RESULTS
Summary
Regional innovation policy is a relatively new field of public authorities’ intervention in Poland.
It must be noticed that it is authorities’ awareness of the role of innovation in socio-economic development that shapes the main aims as well as instruments of innovation policy. These authorities, as
decision makers, play the role of both coordinator and initiator of innovative behaviour and attitudes.
Their effectiveness in this field is the main condition of strengthening regional systems of innovation
and shaping regional innovation policy.
This paper is a presentation of the results of survey conducted in five Polish regions. Research
was aimed at identifying what is the level of knowledge and pro-innovative awareness of these public
authorities which are, or may be, engaged in shaping regional innovation policy.
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OCENA ZRÓŻNICOWANIA INNOWACYJNOŚCI REGIONÓW
W POLSCE I JEGO WPŁYWU NA POZIOM ROZWOJU
GOSPODARCZEGO

1. Wstęp
Polskę cechuje silne zróżnicowanie przestrzenne pod względem wielu cech
o charakterze społeczno-gospodarczym. Poszczególne województwa i podregiony
różnią się między sobą nie tylko stopniem rozwoju, lecz również potencjałem demograficznym, ekonomicznym i społecznym. Trendy rozwojowe krajów wysoko
rozwiniętych pokazują, że jedynie budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na
wiedzy i innowacjach może zagwarantować im trwały rozwój.
Celem przeprowadzonych badań było określenie zróżnicowania innowacyjności
polskich regionów oraz analiza zależności między poziomem ich innowacyjności
i rozwoju gospodarczego. W całym opracowaniu dane w układzie regionalnym dotyczą roku 2005, ponieważ dla późniejszych lat nie są dostępne informacje na temat
wysokości PKB. Realizację celu badawczego przeprowadzono z wykorzystaniem
bezwzorcowej metody sum standaryzowanych wartości, która pozwala porównywać
różne zjawiska gospodarcze w ujęciu przestrzennym i umożliwia stworzenie hierarchii regionów na podstawie równoczesnego porównania kilku zmiennych. Zbadano
też siłę korelacji wyznaczonych mierników syntetycznych.

2. Zróżnicowanie regionalne potencjału innowacyjnego w Polsce
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej w niewielkim stopniu wpłynęło na
poprawę sytuacji w nauce i technice. Analiza większości wskaźników opisujących
ten stan wskazuje na występowanie dużych dysproporcji między Polską a średnią
krajów UE-15 i UE-25, czyli także w odniesieniu do krajów, które razem z Polską
przystąpiły do Unii. Cechami charakterystycznymi finansowania B+R w Polsce są:
–– bardzo niski udział nakładów na B+R w stosunku do PKB,

Księga1.indb 93

2009‑07‑10 11:53:12

94

Aleksandra Koźlak

–– dominacja finansowania budżetowego i niewielki udział podmiotów gospodarczych w wydatkach na B+R,
–– relatywnie niskie wydatki na badania stosowane i prace rozwojowe, w porównaniu z wydatkami na badania podstawowe.
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Rys. 1. Nakłady na działalność B+R w Polsce w latach 1994-2006
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Nauka i technika… 2007].

W roku 2006 nakłady na działalność badawczo-rozwojową wyniosły
5892,8 mln zł i były wyższe o 318,2 mln zł (tj. o 5,7%) w porównaniu z rokiem
2005. W relacji do PKB w 2006 r. nakłady finansowane zarówno ze środków budżetowych, jak i pozabudżetowych stanowiły 0,56% (rys. 1). Wskaźnik ten jest bardzo
niski (dla UE-25 w 2004 r. wskaźnik ten wyniósł 1,9%) i niepokojące jest pogarszanie się poziomu tego wskaźnika (w 2000 r. – 0,64%). W krajach wysoko rozwiniętych działalność B+R jest finansowana w przeważającej mierze ze środków niepublicznych, głównie przez podmioty gospodarcze, natomiast w Polsce większość
środków pochodziła z budżetu państwa (57,5%). Udział podmiotów gospodarczych
wyniósł jedynie 25,1%, placówek naukowych PAN i jednostek badawczo-rozwojowych – 8,1%, środków z zagranicy – 7% i 2,3% pozostałych środków. Problemem
polskiej nauki są nie tylko różnice proporcji między źródłami finansowania badań,
ale także słabe powiązania pomiędzy badaniami podstawowymi, stosowanymi i pracami rozwojowymi [Nauka i technika… 2007].
W regionalnej strukturze polskiej działalności badawczo-rozwojowej można zauważyć wyraźną dominację województwa mazowieckiego nad pozostałymi województwami w zakresie wszystkich wskaźników dotyczących tej sfery. Podstawowe
dane charakteryzujące sektor B+R w Polsce zostały zawarte w tab. 1.
Regionalne zróżnicowanie nakładów na działalność badawczo-rozwojową można charakteryzować poprzez stopień ich koncentracji w województwach w stosunku
do całego kraju lub wskaźniki natężenia i intensywności w przeliczeniu na liczbę
ludności bądź liczbę pracujących. Miernikami intensywności nakładów są wskaźniki udziału nakładów B+R w PKB lub wskaźniki natężenia, np. nakłady per capita.
Natomiast miernikami zróżnicowań regionalnych udziału wartości bezwzględnych
są: stopień rozproszenia (koncentracji) nakładów w 16 województwach, współczyn-
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niki zmienności oraz różnice między maksymalną a minimalną wartością nakładów
w skrajnych województwach [Gaczek 2004].
Tabela 1. Charakterystyka podstawowych wskaźników sektora B+R w Polsce (2005 r.)
Nakłady na B+R
Lp.

Województwo

Polska

Liczba
jednostek
B+R

1097

w%

Zatrudnienie w działalności B+R

relacja
per
w mln
ogółem
do PKB capita
zł
(w EPC)
w%
w zł

100,0 5574,6

w tym pracownicy
naukowo-badawczy
w%
ogółem

na 1000 osób
aktywnych
zawodowo

0,57

178

76 761

100,0

8947

3,6

1 Dolnośląskie

82

6,2

346,5

0,41

145

5180

6,7

537,5

3,4

2 Kujawsko-pomorskie

37

2,1

114,7

0,27

69

2841

3,7

208,6

2,7

3 Lubelskie

40

3,3

182,9

0,46

96

3457

4,5

393,8

2,7

4 Lubuskie

17

0,6

35,8

0,11

40

924

1,2

38,9

1,8

5 Łódzkie

79

5,7

320,5

0,52

131

4337

5,7

537

2,4

6 Małopolskie

100

13,1

731,9

0,96

279

10 063

13,1

1043,5

5,8

7 Mazowieckie

322

41,7 2322,8

1,20

561

24 939

32,5

3669,8

8,0

8 Opolskie

18

0,5

28,0

0,13

36

962

1,3

111,0

1,9

9 Podkarpackie

53

2,0

111,6

0,29

67

1474

1,9

298,3

1,2

22

1,1

61,4

0,24

69

1285

1,7

23,4

2,4

10 Podlaskie
11 Pomorskie

54

5,2

288,7

0,48

181

4704

6,1

384,2

4,9

132

7,9

438,5

0,31

111

7072

9,2

850,1

2,9

13 Świętokrzyskie

16

0,3

19,6

0,08

17

790

1,0

40,4

1,1

14 Warmińsko-mazurskie

22

1,2

66,2

0,21

57

1221

1,6

123,3

1,7

15 Wielkopolskie

86

7,8

435,5

0,43

161

5486

7,1

593,5

2,8

16 Zachodniopomorskie

17

1,3

70,0

0,17

53

2026

2,6

93,7

2,5

105,8

153,5

153,4

69,8

98,8

119,8

119,9

149,5

59,3

12 Śląskie

Współczynnik
zmienności

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Nauka i technika… 2006].

Dysproporcje w zakresie nakładów na B+R w układzie terytorialnym są znaczne. Udział województwa mazowieckiego w krajowych nakładach wyniósł 41,7%,
a udział kolejnego województwa małopolskiego był już znacznie niższy – 13,1%.
Wydatki na B+R były najniższe w województwach świętokrzyskim, opolskim i lubuskim, a ich udział wahał się zaledwie w przedziale 0,3-0,6%. Stopień przestrzennej koncentracji nakładów na B+R można uznać za bardzo wysoki. W 2005 r. pięć
województw z głównymi metropoliami koncentrowało prawie 77% środków wydatkowanych w tym sektorze [Nauka i technika… 2006].
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Rys. 2. Przestrzenna koncentracja nakładów na B+R w Polsce w 2005 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Nauka i technika… 2006].

Wartość jednego z najważniejszych wskaźników z zakresu nauki i techniki, czyli relacji nakładów na działalność B+R do PKB, w ostatnich latach kształtowała
się na zbliżonym poziomie, tj. 0,56-0,57% PKB. Jego wartość przekroczyła średnią
ogólnopolską tylko w dwóch województwach: w mazowieckim (1,2% PKB) i małopolskim (0,96% PKB). Najniższe nakłady w stosunku do PKB poniesiono w województwach: świętokrzyskim (0,08%), lubuskim (0,11%) i opolskim (0,13%) [Nauka
i technika… 2006].
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Śląskie
Wielkopolskie
Dolnośląskie
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Świętokrzyskie 40,4
Lubuskie 38,9
Podlaskie 23,4

Rys. 3. Zatrudnienie w działalności badawczo-rozwojowej w 2005 r. (w EPC)
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Nauka i technika… 2006].
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Podstawowymi wskaźnikami z zakresu zatrudnienia w sferze B+R są wielkość
zatrudnienia wyrażona w EPC (ekwiwalent pełnego czasu pracy) oraz liczba pracowników naukowo-badawczych przypadająca na 1000 osób aktywnych zawodowo.
W zakresie tym ponownie wyróżniają się województwa mazowieckie i małopolskie,
które łącznie skupiają ponad 52% pracowników naukowo-badawczych. Wielkość
zatrudnienia pracowników naukowo-badawczych w poszczególnych województwach zaprezentowano na rys. 3.
Liczba pracowników naukowo-badawczych przypadających na 1000 osób aktywnych zawodowo wynosiła w 2005 r. 8 osób w województwie mazowieckim i 5,8
w województwie małopolskim. Średnią krajową w tym zakresie, wynoszącą 3,6,
przekroczyło również województwo pomorskie. Najmniejsze wartości wskaźniki
zatrudnienia w działalności B+R przyjmowały w województwach podlaskim, lubuskim i świętokrzyskim [Nauka i technika… 2006].
Konkurencyjność gospodarki regionu zależy w dużej mierze od innowacyjności
przedsiębiorstw oraz efektywnego wykorzystywania wiedzy i wyników badań naukowych przez przemysł. Z tego punktu widzenia większe znaczenie niż wielkość
wydatków na prowadzenie badań ma stopień, w jakim przekładają się one na poziom technologiczny wytwarzanych produktów i stymulują rozwój branż wysokich
technologii. Sytuacja Polski w dziedzinie tworzenia i absorbowania innowacji jest
katastrofalna − wskaźnik innowacyjności polskiej gospodarki jest jednym z najniższych w Europie.

3. Analiza wpływu innowacyjności polskich województw
na poziom ich rozwoju gospodarczego
Rozwój gospodarczy regionu oznacza proces ilościowych i jakościowych zmian
w rzeczowej, własnościowej i instytucyjnej strukturze gospodarki, spowodowany
rozwojem sił wytwórczych. Innowacje są najczęściej efektem postępu technicznego
i jako takie stanowią determinantę wzrostu gospodarczego. We współczesnej gospodarce światowej innowacyjność jest uważana za podstawowy czynnik długookresowego rozwoju gospodarczego.
W ramach badań zastosowane zostało podejście polegające na ocenie badanych
jednostek najpierw pod względem poziomu innowacyjności, a następnie zbadano,
jaka jest zależność między innowacyjnością poszczególnych województw a ich rozwojem gospodarczym.
Do oceny polskich województw pod względem poziomu innowacyjności spośród wielu metod taksonomicznych wykorzystywanych w analizach zjawisk złożonych wybrano metodę standaryzowanych sum [Pociecha i in. 1998, s. 68-70]. Jest
to metoda stosunkowo prosta w obliczeniach i dająca wyniki porównywalne z innymi metodami. W pierwszej kolejności wyznaczono cechy, które najlepiej odzwierciedlają osiągnięty poziom innowacyjności i rozwoju gospodarczego. Początkowy
zestaw zmiennych został ustalony na podstawie kryteriów merytorycznych. Lista
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zastosowanych mierników nie została wyczerpana, ale ich wybór ograniczała dostępność danych statystycznych w układzie regionalnym. Wykorzystane dane statystyczne pochodzą z publikacji GUS-u oraz Banku Danych Regionalnych GUS-u
i Eurostatu. Do analizy poziomu innowacyjności województw wybrano cechy należące do dwóch grup:
–– mierniki mające charakter nakładów na tworzenie nowej wiedzy i jej zastosowanie (odzwierciedlają zdolność innowacyjną regionu),
–– mierniki opisujące efekty (wyniki) działalności innowacyjnej, decydujące o pozycji innowacyjnej danego regionu.
W następnej kolejności wyjściowy zestaw danych poddany został weryfikacji
statystycznej (sprawdzono zmienność i skorelowanie poszczególnych cech). Do
analiz przyjęto zmienne o współczynniku zmienności przekraczającym 10%, co doprowadziło do eliminacji jednej zmiennej, opisującej udział firm z szerokopasmowym dostępem do Internetu (% wszystkich przedsiębiorstw). Oznacza to, że w tym
zakresie nie ma dużego zróżnicowania między województwami i nie mogą one tłumaczyć różnic w poziomie innowacyjności.
Tabela 2. Zmienne opisujące poziom innowacyjności i rozwoju gospodarczego
Zmienna
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7

Opis zmiennej
Wskaźniki zdolności innowacyjnej (typu nakładowego)
Nakłady B+R jako % PKB w latach 2003-2005 (średnia roczna)
Nakłady B+R przedsiębiorstw w latach 2003-2005 w mln zł (średnia roczna)
Pracownicy naukowo-badawczy w B+R na 1000 osób aktywnych zawodowo (2005)
Udział ludności z wyższym wykształceniem jako % ludności w wieku 25-64 lata
Absolwenci szkół wyższych na 1000 ludności (2005)
Wskaźniki pozycji innowacyjnej (2005)
Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle (%)
Sprzedaż produktów nowych na rynku i dla przedsiębiorstw jako % produkcji
sprzedanej przemysłu (wprowadzonych w latach 2003-2005)
Liczba przedsiębiorstw wysokiej techniki na 1 mln ludności
Zatrudnienie w przemysłach wysokiej i średniej techniki jako % zatrudnionych
Zatrudnienie w usługach „wysokiej wiedzy” jako % zatrudnionych
Liczba patentów EPO na 1 mln siły roboczej w 2003 r.
Liczba patentów krajowych na 1 mln ludności
Wskaźniki rozwoju gospodarczego (2005)
PKB na osobę w tys. zł
Wartość brutto środków trwałych na osobę w tys. zł
Liczba zarejestrowanych firm w regionie na 10 tys. ludności
Udział spółek z kapitałem zagranicznym w ogólnej liczbie podmiotów (%)
Stopa bezrobocia w 2005 r. (%)
Udział zatrudnionych w usługach (%)
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w regionie w zł

Źródło: opracowanie własne.

Księga1.indb 98

2009‑07‑10 11:53:14

Księga1.indb 99

0,48

0,15

0,52

1,02 1009,77

1,10 3812,82

0,12

0,30

0,27

0,52

0,34 2708,81

0,08

0,24

0,47 1778,13

0,17

0,40

0,29 1006,87

74,15

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Średnia arytmetyczna

Odchylenie standardowe

Wsp. zmienności

X3

X4

16,1

15,4

14,5

16,2

15,4

16,6

16,7

14,1

14,3

23,5

17,0

16,0

14,8

17,3

13,3

17,3

1,81

2,30

3,01 16,16

2,5

2,8

1,7

1,1

2,9

4,9

2,4

1,2

1,9

8,0

5,8

2,4

1,8

2,7

2,7

3,4

X5

X6

X7

X8

9,48 36

9,25 15

5,97 20

5,30 26

9,10 41

7,47 22

9,67 16

9,83 13

30,2

7,16 18

37,8 21,01 30

43,5 16,23 10

43,2

49,7 18,78 29

41,9 25,79 49

46,4

44,8 15,58 18

42,5

48,5 29,31 82

38,7 15,26 41

34,5

30,6

44,6

36,3

38,5

1,99

5,84

7,22 18,09

9,66 40,73 13,45 29,13

11,10

10,20

7,70

12,90

9,00

8,50

8,60

8,10

8,00

14,60

10,10

9,40

7,00

9,90

8,60

10,90

X9

X10

30,16

1,55

2,60

5,02 23,47

5,20 25,63

6,68 21,98

3,37 25,23

2,89 18,75

6,24 25,17

6,89 23,94

2,70 21,12

5,37 20,99

7,96 21,87

4,4

4,19 22,87

4,65 24,78

4,83 22,63

3,05 21,94

5,55 23,77

6,29 24,71

X12

Y1

Y2

42,7

9,29 19,71 39,67

9,23 19,27 40,02

Y3

1221

1012

771

813

910

1030

741

663

865

1167

887

968

1011

684

905

1048

1,09 12,49

5,63

Y4

Y5

25,6

14,6

27,2

20,6

15,5

19,2

15,6

18,5

18,7

13,8

13,8

17,9

23

17

22,6

20,6

Y6

Y7

2052,9

2015,99

63,2 2141,09

50,3 2150,38

54

44,7 2042,43

57,6 2433,95

60,7 2350,25

45,5 2085,12

47,3 2001,53

52,9 2126,53

63,1 3027

55,7 2177,02

49,6

59,4 2032,99

43,9 2076,81

52,7 2046,09

59,7 2329,93

4,06

6,48
64,56 21,37 12,06

14,76

11,71

256,76

22,86 19,01 53,77 2193,13

42,12

23,05

12,08

8,35

18,44

26,86

6,52

9,05

26,57

60,94

17,60

15,35

34,57

12,18

14,71

37,37

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Nauka i technika… 2006; Rocznik Statystyczny… 2006; Bank Danych Regionalnych GUS; General and
Regional…].

17,58

9,47 161,45

1,78 22,28 23,64 45,02 918,50

0,63 18,82 23,92 46,98

4,46 19,12 27,55 48,29

0,75

1,66

1,14 39,57 27,79 46,36

2,09 13,64 25,31 44,69

1,78 10,83 19,09 41,61

0,82 16,67 17,79 36,72

2,09 24,00 21,35 49,31

3,48 54,81 40,82 76,92

1,85 26,06 21,99 40,12

1,18 33,46 23,67 42,85

2,13 10,00 23,24

0,89 21,36 17,59 37,81

0,62 18,57 22,47 37,43

2,85 31,03 26,62 48,87

X11

105,50 59,99 14,24 20,57 14,35 53,71 62,12 30,97 11,06 61,27 56,06 23,81 21,03

954,37

420,52

223,98

350,08

645,33

276,40

705,83

361,67

447,08

318,02

387,79

649,68

0,25

X2

Kujawsko-pomorskie

X1

0,45 1173,96

Dolnośląskie

Województwo

Tabela 3. Wartości cechy statystycznych określających poziom innowacyjności i rozwoju gospodarczego w Polsce w 2005 r.
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Co prawda analiza macierzy korelacji wskazuje na wysokie wzajemne skorelowanie zmiennych dotyczących zdolności innowacyjnej regionów (wskaźniki korelacji cząstkowej przyjmują wartości nawet do 0,92), ale ze względu na ich duże
znaczenie merytoryczne z analizy zostały wyłączone tylko dwie zmienne: wielkość
zatrudnienia w działalności B+R oraz nakłady na B+R per capita, które to wskaźniki wykazywały bardzo silną zależność z większością pozostałych mierników. Ze
wskaźników rozwoju gospodarczego w wyniku weryfikacji statystycznej wyłączono
zmienne dotyczące: wartości dodanej brutto na jednego pracującego, współczynnika aktywności zawodowej i udziału sektora usług w tworzeniu wartości dodanej.
W przypadku nakładów na działalność badawczo-rozwojową wzięto pod uwagę lata
2003-2005 ze względu na występowanie opóźnień czasowych między okresem poniesienia nakładów na badania a wynikami działalności innowacyjnej i ich wpływem
na rozwój gospodarczy regionu. Wszystkie wskaźniki poziomu innowacyjności oraz
poziomu rozwoju gospodarczego (wykorzystane w następnej części badań) zostały
zestawione w tab. 2, natomiast ich wartości zawarto w tab. 3.
Do dalszych obliczeń wykorzystano pozostałych 19 zmiennych, których wartości poddano standaryzacji według wzoru [Nowak 1990, s. 38]:

gdzie: zkj – standaryzowana wartość cechy j w regionie k,
z      − średnia arytmetyczna,
xkj – bezwzględna wartość cechy j w regionie k,
Sj – odchylenie standardowe cechy j.
Klasyfikacji województw ze względu na poziom innowacyjności i poziom rozwoju gospodarczego dokonano na podstawie wyników uzyskanych metodą sum
standaryzowanych wartości. Zbudowano dwie macierze zmiennych standaryzowanych, złożone z 16 wierszy (regionów: k = 1, ..., 16) i odpowiedniej liczby kolumn,
a następnie skonstruowano cechy syntetyczne, stanowiące sumę zestandaryzowanych wartości wszystkich zmiennych dla każdego województwa (wagi określono
na poziomie 1). Na podstawie tych cech obliczono również względne wskaźniki
rozwoju, posługując się wzorem [Nowak 1990, s. 90]:

gdzie: Zk – wskaźnik względnego poziomu rozwoju regionu
zkj – standaryzowana wartość cechy j w regionie k,
m – liczba cech.
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Następnie dokonano porządkowania województw pod względem wartości cech
syntetycznych od wartości największej do najmniejszej, tzn. im wyższa wartość cechy, tym niższy numer w rankingu (w tab. 4 w nawiasach podano wartość Zk).
Tabela 4. Ocena poziomu innowacyjności i rozwoju gospodarczego województw
Poziom innowacyjności
Województwo
Dolnośląskie

wskaźnik
syntetyczny

pozycja
w rankingu

Poziom rozwoju gospodarczego
wskaźnik
syntetyczny

pozycja
w rankingu

4,29 (0,35)

4

3,67 (0,52)

3

Kujawsko-pomorskie

–5,69 (–0,47)

13

–3,07 (–0,44)

11

Lubelskie

–3,56 (–0,30)

9

–5,09 (–0,73)

13

Lubuskie

–8,28 (–0,69)

16

0,06 (0,01)

8

Łódzkie

–1,22 (–0,10)

7

–1,15 (–0,16)

9

Małopolskie

4,23 (0,35)

5

0,86 (0,12)

7

Mazowieckie

26,69 (2,22)

1

16,31 (2,33)

1

Opolskie

–2,95 (–0,25)

8

–1,50 (–0,21)

10

Podkarpackie

–4,88 (–0,41)

11

–5,59 (–0,80)

15

Podlaskie

–5,44 (–0,45)

12

–4,59 (–0,66)

12

4,61 (0,38)

3

2,72 (0,39)

4

Pomorskie
Śląskie

5,29 (0,44)

2

3,93 (0,56)

2

Świętokrzyskie

–6,42 (–0,53)

15

–5,59 (–0,80)

14

Warmińsko-mazurskie

–6,30 (–0,35)

14

–5,66 (–0,81)

16

4,16 (0,35)

6

2,22 (0,32)

6

–4,55 (–0,38)

10

2,47 (0,35)

5

Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Źródło: opracowanie własne.

Rezultaty porządkowania województw według poziomu innowacyjności i poziomu rozwoju gospodarczego okazały się dosyć zbieżne. W obydwu przypadkach na
czołowych pozycjach znalazły się województwa mazowieckie, śląskie, dolnośląskie
i pomorskie, z wyraźnie wyprzedającym pozostałe województwem mazowieckim.
Z kolei zarówno pod względem poziomu innowacyjności, jak i rozwoju gospodarczego najsłabsze wyniki osiągnęły województwa świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i podkarpackie.
Wartości obliczonych wskaźników pozwoliły na przeprowadzenie grupowania
województw. Podziału województw na grupy typologiczne dokonano w ramach
każdego ze wskaźników, wyodrębniając grupy: A dla zk > z +Sz, B dla z +Sz > zk≥
z , C dla z > zk≥ z − Sz i D dla zk < z − Sz [Nowak 1990, s. 93]. Na tej podstawie
utworzono macierz podobieństw poziomu innowacyjności i rozwoju gospodarczego, która wskazuje na występowanie wyraźnych powiązań obu analizowanych charakterystyk (tab. 5).
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Tabela 5. Macierz podobieństw poziomu innowacyjności i rozwoju gospodarczego w polskich regionach
na poziomie NUTS-2
Poziom rozwoju gospodarczego
–0,8 > zk

0 > zk ≥ –0,8

0,8> zk ≥ 0

zk > 0,8

Poziom innowacyjności

–0,71 > zk
Warmińsko-mazurskie
0 > zk ≥ –0,71
Świętokrzyskie

Łódzkie
Opolskie
Kujawsko-pomorskie
Podkarpackie
Podlaskie
Lubelskie

0,71 > zk ≥ 0

zk > 0,71

Zachodniopomorskie
Lubuskie

Dolnośląskie
Małopolskie
Pomorskie
Wielkopolskie
Śląskie
Mazowieckie

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 4. Zależność między poziomem innowacyjności a rozwojem gospodarczym regionów w Polsce
Źródło: opracowanie własne na podstawie tab. 5.

Na przekątnej schematu tej dwudzielnej klasyfikacji znajdują się województwa,
w których poziom innowacyjności jest zbieżny z poziomem rozwoju gospodarczego, tzn. niski poziom innowacyjności pokrywa się z niskim poziomem rozwoju gospodarczego i odwrotnie. Województwo mazowieckie charakteryzuje się zarówno
bardzo wysoką innowacyjnością, jak i poziomem rozwoju gospodarczego znacznie
przewyższającym inne regiony. Poza przekątną znalazły się tylko cztery wojewódz-
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twa. Województwa zachodniopomorskie i lubuskie wykazały stosunkowo wysoki
poziom rozwoju gospodarczego w porównaniu z innowacyjnością, na co wpływ
miały wysokie wskaźniki liczby firm zarejestrowanych w regionie na 10 tys. mieszkańców i wysoki udział pracujących w usługach. Na tak niskiej pozycji województwa warmińsko-mazurskiego zaważyła wysoka stopa bezrobocia i niska przedsiębiorczość, a w województwie świętokrzyskim mały odsetek pracujących w usługach
i mała liczba firm z kapitałem zagranicznym.
W celu potwierdzenia tych zależności zbadano siłę korelacji pomiędzy analizowanymi wskaźnikami syntetycznymi, obliczając współczynnik korelacji liniowej
Pearsona i współczynnik determinacji R2. Siła korelacji mierzona współczynnikiem
Pearsona wynoszącym 0,91 wskazuje na bardzo wysoki stopień zależności dodatniej
badanych zmiennych (rys. 4).

4. Podsumowanie
Zależności między poziomem innowacyjności a wzrostem gospodarczym regionów mają charakter sprzężenia zwrotnego. Innowacyjność przedsiębiorstw, warunkująca poziom innowacyjności regionów, wpływa na wzrost produktywności i lepsze
wyniki ekonomiczne, a w efekcie na wzrostu PKB. Wysoki poziom innowacyjności
regionu jest ważnym czynnikiem konkurencyjności, zwiększa też jego atrakcyjność
dla inwestorów krajowych i zagranicznych. Z drugiej strony działania w kierunku
poprawy innowacyjności są w pewnym stopniu wyznaczone przez osiągnięty już
poziom rozwoju gospodarczego regionu, gdyż poziom nakładów na B+R jest uzależniony od ogólnego poziom zamożności danego regionu, mierzonego wielkością
PKB lub PKB per capita. Jeżeli region charakteryzuje niski poziom rozwoju gospodarczego, to skutkuje to mniejszymi nakładami na badania, wdrażanie innowacji
i rozwój kapitału ludzkiego, a w końcowym efekcie na niższe tempo wzrostu gospodarczego. Badanie poziomu innowacyjności regionów oraz rozwoju gospodarczego
oparto na najnowszych dostępnych danych statystycznych.
Z punktu widzenia polityki regionalnej konieczne jest przeciwdziałanie mechanizmowi „błędnego koła” i wyrównywanie szans rozwojowych regionów o niskim
poziomie innowacyjności i rozwoju gospodarczego. Dlatego też istotne jest rozpoznanie obszarów, w których zewnętrzna pomoc będzie najbardziej efektywna i pobudzi procesy endogenicznego rozwoju.
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THE ASSESSMENT OF DIVERSITY OF INNOVATION
OF POLISH REGIONS AND ITS INFLUENCE
ON ECONOMIC DEVELOPMENT
Summary
Development trends in high-developed countries show that only competitive advantage based on
knowledge and innovations can assure durable development. The paper presents results of the research
on diversity of innovation of Polish regions and analysis of the relationship between the level of innovation and economic development. There were created synthetic indicators of innovation and the
economic growth and prepared hierarchies of voivodeships in these two fields, which were based on
taxonomic methods. The compliant of levels of innovation and economic growth in regions was verified. Next, the intensity of correlation between synthetic indicators of innovation and the economic
growth was analyzed.
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OCENA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY INNOWACYJNOŚCIĄ
TYPU INPUT ORAZ OUTPUT1
W WYMIARZE REGIONALNYM*

1. Wstęp
Określenia dotyczące innowacyjności na ogół zatrzymują się na opisie tej kategorii ekonomicznej w zależności od skali, np. gospodarki makro, regionu mezo,
przedsiębiorstwa. Rzadziej akcentuje się w nich wewnętrzny podział innowacyjności, który bardzo dobrze został ujęty w statystyce Eurostatu. Metodologia pomiaru innowacyjności w statystyce unijnej wyróżnia pięć grup wskaźników zebranych
w kategorie typu INPUT oraz typu OUTPUT.
Celem artykułu jest ocena zależności zachodzących między poziomem innowacyjności INPUT i innowacyjności OUTPUT w europejskiej przestrzeni regionalnej,
na szczeblu regionów NUTS-2. Warto bowiem spojrzeć – wykorzystując metody
klasyfikacji ze statystykami pozycyjnymi oraz współczynnik skojarzenia Yule’a
– w jakich relacjach pozostają wobec siebie wzajemnie kategoria innowacyjności
w opisie INPUT oraz OUTPUT w wymiarze regionalnym.

2. Przegląd wybranych badań nad innowacyjnością
w wymiarze regionalnym
Pomiar i ocena aktywności innowacyjnej, zarówno na szczeblu gospodarki kraju, funkcjonowania regionu, jak i działalności firmy, mają istotne znaczenie dla dokładnego poznania istoty zjawisk innowacyjnych, a tym samym kluczowe dla zaprogramowania określonego wsparcia w dziedzinie innowacyjności.
Prace w zakresie pomiaru innowacyjności regionalnej ukierunkowane są zarówno na metodologię, jak i na warstwę empiryczną. Ważny wkład na płaszczyźnie
∗
Pracę przygotowano w ramach grantu N 111011433 „Gospodarka Oparta na Wiedzy (GOW)
a rozwój regionalny w przestrzeni europejskiej na szczeblu NUTS-2. Ekonometryczne metody pomiaru”.
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metodologicznej na szczeblu regionalnym stanowią prace w ramach tworzenia Oslo
Manual [29; 30; 31] i badań prowadzonych w Eurostacie i w ramach OECD [1; 2;
3; 4; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 18; 26; 27; 28, 43] oraz w innych ośrodkach, np. amerykańskich [5, 6, 25, 28, 44]. Ustalenie ram metodologicznych pozwoliło na analizy
empiryczne (por. [14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 24; 37; 40; 46]), które z kolei, w świetle
doświadczeń, mogą prowadzić do modyfikacji i wzbogacenia procedur pomiaru regionalnej innowacyjności. Analizy innowacyjności, na podstawie ewoluującej listy
wskaźników i metodologii, ze względu zarówno na poziom, jak i zmiany w czasie
dla gospodarek krajów, trwają od kilku lat [18; 22]. Pierwsza ocena innowacyjności
w regionach UE miała miejsce w roku 2002 [1], kolejna w 2003 [3], a następna
w roku 2006 [11].
Europejska Tablica Wyników Innowacyjności (European Innovation Scoreboard) w dziedzinie innowacji gromadzi informacje w pięciu grupach tematycznych
podzielonych na dwa obszary: INPUT i OUTPUT. Pomiar innowacyjności INPUT
umożliwia 15 wskaźników ujętych w następujące grupy tematyczne: czynniki stymulujące innowacje, kreowanie wiedzy, innowacje i przedsiębiorczość. W wymiarze
OUTPUT zebrano 10 wskaźników w dwóch grupach, tj.: zastosowania innowacji
i własność intelektualna. Na poziomie krajowym pomiar innowacyjności oparty jest
na zatem na 25 wskaźnikach.
W pracach Trend Chart on Innovation przygotowywanych dla Komisji Europejskiej na temat regionalnej innowacyjności w poprzednich latach (2002 rok) badano
148 regionów UE-15 ze względu na 7 zmiennych, w następnym (2003 rok) rozszerzono analizy na 173 regiony UE-15 z uwagi na 13 zmiennych, podczas gdy w najbardziej aktualnym raporcie za 2006 rok [11] powrócono do 7 zmiennych ze względu
na konieczność włączenia do badań nowych regionów UE-25 (208). Zmniejszenie
liczby zmiennych było konsensusem pomiędzy chęcią badań komparatystycznych
dla jak największej liczby regionów a możliwościami unijnej statystyki. Dla regionów (szczebel NUTS-2) do oceny innowacyjności wskazano zatem następujące
charakterystyki [11]: absolwenci szkół wyższych na 1000 ludności w wieku 20-29
lat, udział ludności w wieku 25-64 lata uczestniczącej w kształceniu ustawicznym,
zatrudnienie w usługach high-tech (% siły roboczej ogółem), zatrudnienie w przemyśle produkcyjnym średnio i wysoko zaawansowanym technicznie (% siły roboczej ogółem), udział wydatków publicznych na B+R w % w ogólnej wartości PKB,
udział wydatków na B+R w % w biznesie w ogólnej wartości PKB, patenty EPO na
milion ludności.

3. Procedura badań nad innowacyjnością
w wymiarze regionalnym
Dane statystyczne dotyczące wartości ustalonych zmiennych w grupie INPUT
i OUTPUT można zapisać w postaci macierzy danych, z uwzględnieniem poniższych oznaczeń [37]:
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–– zbiór krajów P = P1 ∪ …Pn ∪ …PN, gdzie n = 1, …, N,
–– zbiór regionów w n-tym kraju

gdzie k = 1, ..., K,

–– zbiór zmiennych opisujących innowacyjność INPUT
–– zbiór zmiennych opisujących innowacyjność OUTPUT
Macierze danych mogą mieć postać:

–– macierz INPUT:

gdzie:

– wartość j‑tej zmiennej (j = 1, …, m) INPUT, w k‑tym regionie (k = 1, …,
K), w n‑tym kraju (n = 1, …, N).

–– macierz OUTPUT:

gdzie:

(1)

(2)

– wartość j‑tej zmiennej (j = 1, …, m) OUTPUT, w k‑tym regionie
(k = 1, …, K), w n‑tym kraju (n = 1, …, N).

Indeks regionalnej innowacyjności typu INPUT oparto na mierze syntetycznej
[39; 42; 45] z wykorzystaniem danych dla wszystkich regionów, we wszystkich krajach:
(3)
gdzie:
(4)
gdzie:

– wartość j‑tej zmiennej dla k‑tego regionu, w n‑tym kraju.

Podobnie do utworzenia indeksu regionalnej innowacyjności typu OUTPUT
wykorzystano miarę syntetyczną zbudowaną na podstawie danych dla wszystkich
regionów, we wszystkich krajach:
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(5)
gdzie:

(6)
gdzie:

– wartość j‑tej zmiennej dla k‑tego regionu, w n‑tym kraju.

Oba indeksy przyjmują wartości z przedziału [0,1], a w związku z tym, że wszystkie zmienne ujęte w European Innovation Scoreboard do oceny innowacyjności
mają charakter stymulant, ich interpretacja jest następująca. Bliższa jedności wartość indeksu oznacza wyższą innowacyjność typu INPUT lub OUTPUT, co pozwoli
na uporządkowanie regionów według poziomu regionalnej innowacyjności, w skali
europejskiej, ze względu na nakłady na innowacyjność i efekty innowacyjności oraz
na klasyfikację z wykorzystaniem statystyk pozycyjnych [23; 36]. Zgodnie z zasadami klasyfikacji ze statystykami pozycyjnymi na podstawie wartości dwóch cech
(indeksy innowacyjności INPUT (3) i OUTPUT (5)) można utworzyć cztery klasy,
w których: do pierwszej przypisane zostaną regiony o wartościach obu indeksów
wyższych od zadanej statystyki pozycyjnej, do drugiej regiony, dla których wartość
indeksu INPUT będzie wyższa, a wartość indeksu OPUTPUT niższa od zadanej statystyki, do trzeciej regiony, dla których wartość indeksu OUTPUT będzie wyższa,
a wartość indeksu INPUT niższa od zadanej statystyki, a do czwartej klasy zaliczone
zostaną regiony, dla których ustalone wartości obu indeksów innowacyjności będą
od zadanej statystyki niższe.

4. Klasyfikacja europejskiej przestrzeni regionalnej ze względu
na wartości miar agregatowych innowacyjności INPUT
oraz OUTPUT
Zestaw zmiennych do oceny innowacyjności INPUT i OUTPUT podyktowany został dostępnością danych statystycznych dla regionów UE. Wybrano zmienne
merytorycznie zbliżone do listy zmiennych proponowanych w European Innovation
Scoreboard, uwzględniające opis innowacyjności w ujęciu INPUT i OUTPUT. Do
analizy przyjęto poniższe zmienne, ich główne charakterystyki przedstawiono w
tab. 1, a w nawiasie podano rok, którego dotyczą dane.
INPUT:
X1 – udział pracujących z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie pracujących w regionie (2006),
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X2 – kapitał ludzki w nauce i technologii (HRST) jako odsetek aktywnych zawodowo (2006),
X3 – udział ludności w wieku 25-64 lata uczestniczącej w kształceniu ustawicznym w regionie (2006);
OUTPUT
X4 – udział pracujących w przemyśle wysoko i średnio zaawansowanym technologicznie w ogólnej liczbie pracujących w regionie (2006),
X5 – udział pracujących w usługach „opartych na wiedzy” (knowledge-intensive
services) w ogólnej liczbie pracujących w regionie (2006),
X6 – patenty zarejestrowane w danym roku w EPO (European Patent Office) na
milion siły roboczej w regionie (2003).
Zbiorem badawczym były regiony szczebla NUTS-2, których jest 271, przy
czym brakuje danych dotyczących wybranych charakterystyk na temat wszystkich
regionów bułgarskich (6) oraz rumuńskich (8), a także w zamorskich francuskich
(Guadeloupe, Martinique, Guyane, Reunion) i portugalskich (Região Autónoma dos
Açores, Região Autónoma da Madera) i dwóch hiszpańskich (Ciudad Autónoma de
Ceuta, Ciudad Autónoma de Melilla). Danię i Słowenię ujęto, ze względu na brak
przeliczonych danych, w starym układzie NUTS [33]. Oznacza to, że analiza dotyczy 246 z 271 regionów UE.
Analiza podstawowych charakterystyk opisowych pozwala zauważyć, iż najwyższą zmienność w przestrzeni regionów NUTS-2 wykazuje w ujęciu innowacyjności INPUT cecha X3 – udział ludności w wieku 25-64 lata uczestniczącej w kształceniu ustawicznym w regionie, a jeszcze wyższą cecha X6 – patenty zarejestrowane
w danym roku w EPO na milion siły roboczej w regionie, co potwierdzają zarówno
wartości współczynnika zmienności, jak i odchylenia standardowego oraz rozstępu
cech.
Tabela 1. Wartości podstawowych charakterystyk dla analizowanych zmiennych
Ujęcie
Zmienna
Rok
Mediana
Średnia
Zmienność
Odchylenie
standardowe
Max
Min
Max-min
max
min

X1
2006
25,7
25,6
32,0

INPUT
X2
2006
35,2
35,6
21,3

X3
2006
7,7
10,1
63,3

X4
2006
5,9
6,4
55,3

OUTPUT
X5
2006
31,9
32,8
25,5

X6
2003
85,4
121,2
112,3

8,2
50,6
8,6
42,2

7,6
57,2
15,4
41,8

6,4
27,3
0,99
26,6

3,6
19,9
0,3
19,7

8,3
56,7
16,3
40,4

136,1
784,4
0,6
747,8

6,1

3,7

27,7

76,7

3,5

1251,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
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Tak więc udział ludności w wieku 25-64 lata uczestniczącej w kształceniu ustawicznym w Danii jest 27,7 razy wyższy aniżeli w greckim regionie Peloponnisos.
Również znaczące rozpiętości regionalne występują ze względu na udział pracujących z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie pracujących. W belgijskim regionie Prov. Brabant Wallon udział ten jest ponad 6 razy wyższy aniżeli w czeskim
regionie Severozápad odnotowującym najniższą wartość tej cechy.
W ujęciu innowacyjności OUTPUT dysproporcje regionalne są jeszcze bardziej
widoczne. Wartość cechy: patenty zarejestrowane w danym roku w EPO w niemieckim regionie Stuttgart jest aż 1251,5 razy wyższa aniżeli w brytyjskim regionie
South Western Scotland, przy czym ta cecha ma charakter specyficzny i występować
będzie zawsze w wielkich centrach innowacyjności, stąd nie można oczekiwać, aby
rozpiętości były małe. Jednak wartość mediany tej cechy oraz wartość maksymalna
potwierdzają bardzo duże rozpiętości między regionami. Udział pracujących w przemyśle wysoko i średnio zaawansowanym technologicznie w ogólnej liczbie pracujących w regionie jest również bardzo zróżnicowany w regionach NUTS-2 państw
UE. W regionie niemieckim Stuttgart wartość tej cechy jest 76,7 razy wyższa od
wartości osiąganej w greckim regionie Ionia Nisia.
Przy założeniu, że statystyką pozycyjną będzie mediana (ME):
–– klasa 1 zawiera regiony, dla których wartość zarówno miary agregatowej innowacyjności INPUT, jak i OUTPUT jest wyższa od mediany; w regionach tej
klasy odnotowano w analizowanym roku wyższy od kryterium medianowego
poziom innowacyjności w obu ujęciach;
–– klasa 2 grupuje regiony, dla których wartość miary agregatowej innowacyjności
INPUT jest korzystniejsza do mediany, dla innowacyjności OUTPUT zaś odnotowano wartość miary niższą od wyznaczonej dla wszystkich analizowanych
regionów mediany; to regiony, w których „nakładowa” część wskaźników innowacyjności daje relatywnie wysoką wartość miary, natomiast „efekty” innowacyjności są na relatywnie niskim poziomie;
–– w klasie 3 zebrano regiony, dla których wartość miary agregatowej innowacyjności OUTPUT jest wyższa, a wartość miary agregatowej INPUT jest niższa od
mediany; to regiony, w których odnotowano względnie wysoki poziom „efektów” innowacyjności, względnie niski zaś jest poziom innowacyjności INPUT;
–– do klasy 4 należą regiony, dla których wartości zarówno miary agregatowej innowacyjności INPUT, jak i OUTPUT są niższe od mediany; to regiony o relatywnie niskich „nakładach” i „efektach” innowacyjności.
W tab. 2, 3 i 4 przedstawiono zestawienia regionów szczebla NUTS-2 przypisanych do zadeklarowanych wcześniej klas.
W klasie 1 znalazły się regiony 14 państw, w tym tylko dwa kraje z grupy państw
rozszerzenia z roku 2004 – zawierające regiony stołeczne Węgier i Słowacji. Generalnie w tej grupie znajdują się wszystkie regiony stołeczne państw do niej wchodzących. Wyższe od mediany wartości agregatowych miar innowacyjności INPUT
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i OUTPUT posiada aż 8 na 11 regionów belgijskich, wszystkie regiony Szwecji,
Finlandii i Holandii, a także 29 na 37 regionów brytyjskich. Są to regiony, które
kreują innowacyjność i czerpią z tej kreacji efekty w sferze realnej.
Tabela 2. Regiony szczebla NUTS-2 państw UE wypełniające klasę pierwszą

Klasa

1

Liczba
regionów
w klasie

90

Kraj (liczba regionów), regionya w klasie
BE (8), DK (1), DE (21), IE (1), FR (5), LU (1), HU (1),
NL (8), FI (5), AT (1), SK (A) SE (58), UK (29)
(BE) Région de Bruxelles-Capitale, (BE) Prov. Antwerpen,
(BE) Prov. Limburg, (BE) Prov. Oost-Vlaanderen, (BE) Prov. Vlaams
Brabant, (BE) Prov. Brabant Wallon, (BE) Prov. Liège, (BE) Prov.
Luxembourg, (DK) Denmark, (DE) Stuttgart, (DE) Karlsruhe,
(DE) Freiburg, (DE) Tübingen, (DE) Oberbayern, (DE) Mittelfranken,
(DE) Unterfranken, (DE) Berlin, (DE) Bremen, (DE) Hamburg,
(DE) Darmstadt, (DE) Gießen, (DE) Braunschweig, (DE) Hannover,
(DE) Köln, (DE) Rheinhessen-Pfalz, (DE) Chemnitz, (DE) Dresden,
(DE) Leipzig, (DE) Halle, (DE) Thüringen, (IE) Southern and
Eastern, (FR) Île de France, (FR) Alsace, (FR) Bretagne, (FR)
Midi-Pyrénées, (FR) Rhône-Alpes, (LU) Luxembourg, (HU) Közép-Magyarország, (NL) Groningen, (NL) Drenthe, (NL) Gelderland,
(NL) Utrecht, (NL) Noord-Holland, (NL) Zuid-Holland, (NL) Noord-Brabant, (NL) Limburg, (AT) Wien, (SK) Bratislavský kraj,
(FI) Itä-Suomi, (FI) Etelä-Suomi, (FI) Länsi-Suomi, (FI) PohjoisSuomi, (FI) Åland, (SE) Stockholm, (SE) Östra Mellansverige,
(SE) Sydsverige, (SE) Norra Mellansverige, (SE) Mellersta Norrland,
(SE) Övre Norrland, (SE) Småland med öarna, (SE) Västsverige,
(UK) Tees Valley and Durham, (UK) Northumberland, Tyne and Wear,
(UK) Cheshire, (UK) Greater Manchester, (UK) Lancashire, (UK)
Merseyside, (UK) North Yorkshire, (UK) South Yorkshire, (UK) West
Yorkshire, (UK) Derbyshire and Nottinghamshire, (UK) Leicestershire,
Rutland and Northants, (UK) Herefordshire, Worcestershire and
Warks, (UK) Shropshire and Staffordshire, (UK) West Midlands,
(UK) East Anglia, (UK) Bedfordshire, Hertfordshire, (UK) Essex,
(UK) Inner London, (UK) Outer London, (UK) Berkshire, Bucks
and Oxfordshire (UK) Surrey, East and West Sussex, (UK) Hampshire
and Isle of Wight, (UK) Kent, (UK) Gloucestershire, Wiltshire and
North Somerset, (UK) Dorset and Somerset, (UK) West Wales and The
Valleys, (UK) East Wales, (UK) Eastern Scotland, (UK) South Western
Scotland

Bez regionów wymienionych wyżej.
Pogrubioną czcionką zaznaczono regiony zawierające stolicę kraju.
a

Źródło: opracowanie własne.
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W klasie 2 znalazły się regiony państw „starej piętnastki” oraz z krajów rozszerzenia z roku 2004 regiony Czech, Cypru, Litwy. Dominują tu regiony Hiszpanii,
których jest 11 spośród 17 analizowanych regionów NUTS-2 tego kraju. W regionach tych przeważa innowacyjność typu INPUT, a więc kreowanie innowacyjności.
Tabela 3. Regiony szczebla NUTS-2 państw UE wypełniające klasę drugą i trzecią

Klasa

2

3

Liczba
regionów
w klasie

Kraj (liczba regionów), regionya w klasie

33

BE (2), CZ (1), DE (2), EE (1), ES (11), CY (1), LT (1),
NL (4), AT (1), SI (1), UK (8)
(BE) Prov. West-Vlaanderen, (BE) Prov. Namur, (CZ) Praha,
(DE) Brandenburg – Nordost, (DE) Brandenburg – Südwest,
(EE) Estonia, (ES) Galicia, (ES) Principado de Asturias, (ES)
Cantabria, (ES) Pais Vasco, (ES) Comunidad Foral de Navarra,(ES)
La Rioja, (ES) Aragón, (ES) Comunidad de Madrid, (ES) Castilla
y León, (ES) Cataluña, (ES) Comunidad Valenciana, (CY) Cyprus,
(LT) Lithuania, (NL) Friesland, (NL) Overijssel, (NL) Flevoland,
(NL) Zeeland, (AT) Salzburg, (SI) Slovenia, (UK) Cumbria, (UK) East
Riding and North Lincolnshire, (UK) Lincolnshire, (UK) Cornwall and
Isles of Scilly, (UK) Devon, (UK) North Eastern Scotland,
(UK) Highlands and Islands, (UK) Northern Ireland

33

BE (1), DE (14), FR (7), IT (7), HU (1), AT (3)
(BE) Prov. Hainaut, (DE) Niederbayern, (DE) Oberpfalz,
(DE) Oberfranken, (DE) Schwaben, (DE) Kassel, (DE) Lüneburg,
(DE) Weser-Ems, (DE) Düsseldorf, (DE) Münster, (DE) Detmold,
(DE) Arnsberg, (DE) Koblenz, (DE) Saarland, (DE) Schleswig-Holstein, (FR) Picardie, (FR) Haute-Normandie, (FR) Centre,
(FR) Basse-Normandie, (FR) Lorraine, (FR) Franche-Comté,
(FR) Provence-Alpes-Côte d’Azur, (IT) Piemonte, (IT)Valle d’Aosta,
(IT) Liguria, (IT) Lombardia, (IT) Friuli-Venezia Giulia, (IT) Emilia-Romagna, (IT) Veneto, (HU) Nyugat-Dunántúl, (AT) Oberösterreich,
(AT) Steiermark, (AT) Vorarlberg

Bez regionów wymienionych wyżej.
Pogrubioną czcionką zaznaczono regiony zawierające stolicę kraju.
a

Źródło: opracowanie własne.

W regionach klasy 3 z kolei bardziej korzystne są wartości miary agregatowej
innowacyjności OUTPUT, a więc efekty uzyskane z procesów innowacyjnych są
bardziej zaawansowane aniżeli nakłady na innowacyjność. Należą do tej klasy regiony tylko sześciu państw: Belgii, Niemiec – aż 14 regionów, spośród 22 francuskich i 21 włoskich po 7 regionów, 3 regiony Austrii i stołeczny węgierski.
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Tabela 4. Regiony szczebla NUTS-2 państw UE wypełniające klasę czwartą

Klasa

4

Liczba
regionów
w klasie

Kraj (liczba regionów), regionya w klasie

90

CZ (7), DE (4), IE (1), GR (13), ES (6), FR (10), IT (14), LV (1),
HU (5), MT (1), AT (4), PL (16), PT (5), SK (3)
(CZ) Strední Cechy, (CZ) Severozápad, (CZ) Severovýchod,
(CZ) Jihovýchod, (CZ) Strední Morava, (CZ) Moravskoslezsko,
(CZ) Jihozápad, (DE) Trier, (DE) Mecklenburg-Vorpommern,
(DE) Dessau, (DE) Magdeburg, (IE) Border, Midlands and Western,
(GR) Anatoliki Makedonia, Thraki, GR) Kentriki Makedonia,
(GR) Dytiki Makedonia, (GR) Thessalia, GR) Ipeiros, (GR) Ionia Nisia,
(GR) Dytiki Ellada, (GR)Sterea Ellada, (GR) Peloponnisos, (GR) Attiki,
(GR) Voreio Aigaio, (GR) Notio Aigaio, (GR) Kriti, (ES) Castillala Mancha, (ES) Extremadura, (ES) Illes Balears, (ES) Andalucia,
(ES) Región de Murcia, (ES) Canarias, (FR) Champagne-Ardenne,
(FR) Bourgogne, (FR) Nord-Pas-de-Calais, (FR) Pays de la Loire,
(FR) Poitou-Charentes, (FR) Aquitaine, (FR) Limousin, (FR) Auvergne,
(FR)Languedoc-Roussillon, (FR) Corse, (IT) Provincia Autonoma
Bolzano-Bozen, (IT) Provincia Autonoma Trento, (IT) Toscana,
(IT) Umbria, (IT) Marche, (IT) Lazio, (IT) Abruzzo, (IT) Molise,
(IT) Campania, (IT) Puglia, (IT) Basilicata, (IT) Calabria, (IT) Sicilia,
(IT) Sardegna, (LV) Latvia, (HU) Közép-Dunántúl, (HU) Dél-Dunántúl,
(HU)Észak-Magyarország, (HU) Észak-Alföld, (HU) Dél-Alföld,
(MT) Malta, (AT) Burgenland, (AT) Niederösterreich, (AT) Kärnten,
(AT) Tirol, (PL) Łódzkie, (PL) Mazowieckie, (PL) Małopolskie,
(PL) Śląskie, (PL) Lubelskie, (PL) Podkarpackie, (PL) Świętokrzyskie,
(PL) Podlaskie, (PL Wielkopolskie, (PL) Opolskie,
(PL) Zachodniopomorskie, (PL) Lubuskie, (PL) Dolnośląskie,
(PL) Kujawsko-pomorskie, (PL) Warmińsko-mazurskie, (PL) Pomorskie,
(PT) Algarve, (PT) Centro, (PT) Lisboa, (PT) Alentejo, (PT) Norte,
(SK) Západné Slovensko, (SK) Stredné Slovensko, (SK) Východné
Slovensko,

Bez regionów wymienionych wyżej.
Pogrubioną czcionką zaznaczono regiony zawierające stolicę kraju.
a

Źródło: opracowanie własne.

Ostatnia klasa 4 zawiera regiony o najniższych wartościach obu badanych kategorii innowacyjności. Znajdują się tu regiony 14 państw. Relatywnie dużo jest
regionów włoskich (14 na 20 ogółem), francuskich (10 na 22). Charakterystyczne
dla tej grupy jest to, że znajdują się w niej wszystkie regiony Polski, Portugalii oraz
Grecji.
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5. Analiza zależności między regionalną innowacyjnością
INPUT i OUTPUT na szczeblu NUTS-2
z wykorzystaniem współczynnika skojarzenia Yule’a
Do oceny zależności między innowacyjnością typu INPUT oraz typu OUTPUT
wykorzystano współczynnik skojarzenia Yule’a [34; 35]:
(7)
Wartość tego współczynnika na poziomie 0,76 potwierdza istnienie wyraźnej
zależności między tymi kategoriami. Oznacza to zatem, iż na ogół w regionie, w którym jest wysoki poziom innowacyjności INPUT, występuje jednocześnie wysoki
poziom innowacyjności OUTPUT. Zatem regiony, które kreują innowacyjność osiąTabela 5. Rozmieszczenie regionów w klasach i wartości współczynnika skojarzenia Yule’a
w przestrzeniach regionalnych niektórych państw UE
Kraj
Belgia

11

Czechy

8

Niemcy

41

Grecja

13

Hiszpania

17

Francja

22

Włochy

21

Węgry

7

Niderlandy

12

Austria

9

Polska

16

Portugalia

5

Słowacja

4

Finlandia

5

Szwecja

8

Wielka Brytania

Liczba regionów, dla których

Liczba regionów

37

miara (5) > ME
Miara (3) > ME
Miara (3) < ME
Miara (3) > ME
Miara (3) < ME
Miara (3) > ME
Miara (3) < ME
Miara (3) > ME
Miara (3) < ME
Miara (3) > ME
Miara (3) < ME
Miara (3) > ME
Miara (3) < ME
Miara (3) > ME
Miara (3) < ME
Miara (3) > ME
Miara (3) < ME
Miara (3) > ME
Miara (3) < ME
Miara (3) > ME
Miara (3) < ME
Miara (3) > ME
Miara (3) < ME
Miara (3) > ME
Miara (3) < ME
Miara (3) > ME
Miara (3) < ME
Miara (3) > ME
Miara (3) < ME
Miara (3) > ME
Miara (3) < ME
Miara (3) > ME
Miara (3) < ME

5
1
3
1
11
9
4
3
7
2
8
3
8
3
2
2
5
1
3
2
6
2
3
0
1
1
2
1
2
2
14
4

miara (5) < ME
1
4
1
3
9
10
3
3
2
6
3
8
3
7
2
1
1
5
2
2
2
6
0
2
1
1
1
1
2
2
4
13

Miara
Yule’a (7)
0,91
0,80
0,58
0,14
0,96
0,51
0,72
–0,33
0,92
0,85
0,8
1
0
0,33
1
0,46

Źródło: opracowanie własne.
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gają właściwe efekty, regiony zaś, które mają niskie wartości cech ilustrujących innowacyjność w ujęciu INPUT, mają jednocześnie niskie wartości cech ilustrujących
efekty procesów innowacyjnych.
W kolejnym etapie sprawdzono, za pomocą analogicznej procedury (klasyfikacja z medianą), zależność między innowacyjnością INPUT i OUTPUT w krajach UE
na szczeblu NUTS-2. Klasyfikacja wewnątrz krajów wymagała ponownego ustalenia wartości median osobno dla zbioru regionów szczebla NUTS-2 danego kraju.
Z badania wyłączono Danię, Słowenię, Cypr, Maltę, Estonię, Litwę i Łotwę oraz
Irlandię, tj. kraje o jednym lub dwóch regionach szczebla NUTS-2. W poszczególnych krajach europejskich badana zależność jest na poziomie regionalnym zróżnicowana, co pokazują wartości współczynnika Yule’a zawarte w tab. 5.
Najniższa wartość współczynnika Yule’a występuje w Grecji, Finlandii i na
Węgrzech. Kraje te posiadają regiony, w których występują wszystkie możliwe zależności między badanymi kategoriami, a więc nie można stwierdzić, że istnieje
zależność między innowacyjnością typu INPUT oraz OUTPUT w przekroju regionalnym. Francja i Wielka Brytania także charakteryzują się umiarkowaną zależnością między badanymi cechami. W pozostałych krajach (rozpatrywanych w układzie
regionów) odnotowano zdecydowaną zależność między innowacyjnością INPUT
oraz OUTPUT.

6. Zakończenie
Badania przeprowadzone z wykorzystaniem klasyfikacji pozycyjnej oraz miary skojarzenia pozwoliły na identyfikację wyraźnej zależności między poziomem
innowacyjności INPUT i OUTPUT w analizowanych regionach europejskiej przestrzeni.
Siła związku oceniana współczynnikiem skojarzenia Yule’a, jeśli analizować
poszczególne kraje UE na szczeblu NUTS-2, jest zróżnicowana, ale analiza danych
zawartych w tab. 5 potwierdza współwystępowanie podobnego stopnia rozwoju badanych kategorii innowacyjności (INPUT i OUTPUT).
Dalsze prace badawcze powinny być prowadzone w kierunku poszukiwania odpowiedzi na pytanie: czy regiony, ponosząc nakłady na innowacyjność (INPUT),
uzyskują właściwe efekty (OUTPUT)? Ponadto głębszych badań wymagają zarówno klasy regionów wydzielone z całej zbiorowości NUTS-2 UE, jak i te otrzymane
w analizach na szczeblu krajów (o większej liczbie regionów).
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EVALUATION OF INTERDEPENDENCIES BETWEEN
INPUT AND OUTPUT INNOVATION TYPES IN REGIONAL DIMENSION
Summary
The article presents an attempt to identify interdependencies occurring between the level of INPUT and OUTPUT innovation types in European regional space in regions of NUTS 2 level. INPUT
innovation is illustrated by three characteristics: share of employed university graduates in the total
workforce number in the region, human resources in science and technology as percentage of professionally active population, share of population aged 25-64 participating in continuing education in the
region, just like OUTPUT innovation (share of high and mid-tech industry employees in the overall
number of workforce in the region, share of knowledge-intensive services employees in the total workforce number in the region, patents registered in a given year in the European Patent Office per 1 million of workforce in the region).
The applied classification methods with positional statistics (in this case it was a median) and
Yule’s association coefficient helped in evaluating relations between innovation categories described
by INPUT and OUTPUT types in regional dimension.
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KAPITAŁ SPOŁECZNY
A REGIONALNE STRATEGIE INNOWACJI

1. Wstęp
W dobie globalizacji, postępu technicznego i technologicznego, a także społeczeństwa informacyjnego nieunikniona staje się transformacja zmierzająca ku gospodarce opartej na wiedzy. Coraz większego znaczenia nabierają inwestycje w innowacje, badania czy umiejętności pracowników i ich wpływ na rozwój gospodarczy
na poziomie regionów, który stał się kluczowym celem dla rozwoju mechanizmów
wspierających powstawanie innowacji. Wraz z tą tendencją pojawiła się potrzeba
stworzenia dokumentów regulujących i wspierających władze na szczeblu regionalnym lub lokalnym w zdefiniowaniu i wdrożeniu efektywnego systemu wspierania
innowacyjności i konkurencyjności. Funkcję tę mają pełnić regionalne strategie innowacji.
Nie ulega wątpliwości, że wspomniane dokumenty zawierają cele i założenia
projektowane z największą uwagą i zaangażowaniem, czy jednak uwzględniają
wszystkie czynniki wpływające na ich realizację? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo istotna, wskazuje bowiem na rzeczywiste perspektywy sukcesu. Poniżej podjęto
próbę odpowiedzi na tak postawione pytanie.

2. Istota i cele regionalnych strategii innowacji
Regionalna strategia innowacji (regional innovation strategy – RIS), dalej RSI,
stanowi podstawowy instrument realizacji polityki innowacyjnej na poziomie regionalnym. Władze regionalne, zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie województwa1, są odpowiedzialne między innymi za rozwój społeczny i gospodarczy regionu.
Strategia taka ma na celu „wspomaganie władz regionalnych i organizacji rozwoju
Por. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa DzU nr 91, poz. 576
z późn. zm.
1
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regionalnego we wdrożeniu efektywnego systemu wspomagania innowacyjności
w regionie. Strategia tworzona jest na podstawie analizy potrzeb technologicznych,
możliwości i potencjału badawczego, jak i przedsiębiorstw, w zakresie zarządzania,
finansów, szkolenia, organizacji, jak i samej technologii. Strategia powinna określać
kierunki polityki innowacyjnej i sposoby optymalizacji regionalnej infrastruktury
wspomagającej innowacyjność, zwłaszcza w odniesieniu do jej zgodności z potrzebami małych i średnich przedsiębiorstw” [Klepka 2005, s. 4].
Kolejnym powodem, dla którego opracowano RSI, są wymagania związane
z wykorzystaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Fundusze te coraz
silniej ukierunkowane są na cele związane właśnie ze wzrostem innowacji i innowacyjności. Dlatego zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym opracowywane są programy, które zawierają działania i propozycje projektów podnoszących
innowacyjność oraz potencjał innowacyjny Polski i poszczególnych regionów (np.
Program Operacyjny „Innowacyjna gospodarka”, Program Operacyjny „Kapitał
ludzki”).
Problematyka innowacyjności w regionach, do czasu podjęcia prac nad regionalnymi strategiami innowacji, była pozostawiona na marginesie analiz dokonywanych
na potrzeby różnorodnych dokumentów strategicznych, w tym strategii rozwoju województw.
Niewątpliwie RSI stworzyły w Polsce bezprecedensową sytuację, w której zjawisko innowacyjności i procesy z nią związane stały się przedmiotem szerokiej
dyskusji interesariuszy na poziomie regionalnym wszystkich województw. W większości przypadków powołano zespoły badawcze zobligowane do określenia stanu
innowacyjności sfery nauki, przedsiębiorczości i otoczenia biznesu, dokonano analiz i badań empirycznych, które w założeniu miały prowadzić do określenia celów
polityki innowacyjnej na poziomie regionów popartych systemem wdrażania i monitoringu [Gorzelak i in. 2006, s. 18].
Od roku 1994 ponad 100 regionów Europy Zachodniej uczestniczyło w opracowywaniu strategii innowacji w ramach projektów finansowanych w zakresie
programów RITTS oraz RIS. W latach 2001-2002 zapoczątkowane zostały również
projekty RIS w 16 regionach nowych krajów członkowskich. W projektach tych
uczestniczyło również 5 województw z Polski, tj. zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, śląskie oraz opolskie. W roku 2003 zainicjowano również
projekty tworzenia RIS finansowane ze środków krajowych (KBN-u oraz urzędów
marszałkowskich) w 10 województwach. Obecnie wszystkie polskie województwa
mają opracowany dokument, jakim jest RSI (jako ostatnie, bo dopiero w tym roku,
do grona tego dołączyło województwo mazowieckie)2.
2
Województwo mazowieckie, jako ostatnie spośród wszystkich województw w Polsce, opracowało regionalną strategię innowacji. Zatwierdzono ją uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Nr 72/08 z dnia 21 kwietnia 2008 r.
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3. Rzeczywistość wdrożeń regionalnych strategii innowacji
– najważniejsze problemy
W opracowaniu „Polskie Regionalne Strategie Innowacji: ocena i wnioski dla
dalszych działań” przygotowanym dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano przeglądu 15 RSI. Podczas analizy potencjału wdrażania tych strategii zwrócono uwagę m.in. na brak wyspecjalizowanych komórek w ramach urzędu marszałkowskiego lub organów (biur) zajmujących się m.in. upowszechnianiem wiedzy
na temat pozyskiwania funduszy na innowacje, monitoringiem, organizacją foresight’ów (woj. dolnośląskie). Skrytykowano harmonogramy realizacji (m.in. woj.
kujawsko-pomorskie), a nawet zwrócono uwagę na trudności autorów z podstawami
metodycznymi zastosowanych narzędzi. Wszystko to świadczy o niedoskonałości
opracowanych dokumentów. Nie wspomniano jednak, że poza jedną strategią – Dolnośląską Strategią Innowacji – żaden dokument nie zawierał nawet wzmianki na
temat kapitału społecznego i jego znaczenia dla RSI.
Tymczasem elementy życia społecznego, którego kreatorem jest właśnie kapitał
społeczny, tj. zaufanie, chęć współpracy i współdziałania na rzecz realizacji wspólnych celów, są istotnymi czynnikami determinującymi sukces każdej inicjatywy podejmowanej w odniesieniu do danej społeczności. Zaniedbaną jeszcze na poziomie
diagnozy otoczenia (realizowanej na potrzeby projektowania strategii innowacji)
przyczyną małej skuteczności i efektywności wdrożeń strategii jest niechęć, a niekiedy nawet opór społeczny, przed akceptacją założeń strategii. Opór ten najczęściej
jest ukryty, jednak można go szacować i przewidywać, poddając ocenie poziom kapitału społecznego.
Jeżeli wiemy, że strategie tworzą, przyjmują, realizują ludzie: społeczność, pracownicy zaangażowanych instytucji, w tym pracownicy administracji publicznej,
to czy nie można postawić tezy, iż niezwykle istotnym czynnikiem warunkującym
skuteczną realizację regionalnych strategii innowacji jest poziom kapitału społecznego?

4. Istota i znaczenie kapitału społecznego
W latach osiemdziesiątych J. Coleman stwierdził, iż stosunki społeczne, które
powstają, gdy jednostki próbują najlepiej wykorzystać swe indywidualne zasoby,
mogą być traktowane jako kapitał danej społeczności. Dzięki niemu można lepiej
rozwiązywać problemy społeczne i regulować zasady działania wspólnoty lokalnej,
jak również skuteczniej rozwijać przedsiębiorczość gospodarczą. Jako atrybut struktury społecznej, kapitał społeczny umożliwia osiąganie celów, które nie mogłyby
zostać osiągnięte w przypadku jego nieobecności, a jeśli już, to jedynie pod warunkiem poniesienia wyższych kosztów [Grosse 2002, s. 17]. Coleman odnosi kapitał
społeczny do takich cech organizacji społeczeństwa, jak: zaufanie, normy i powią-
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zania, które mogą zwiększać sprawność społeczeństwa, ułatwiając skoordynowane
działania [Matysiak 1999, s. 61].
Współcześnie wzrasta znaczenie kapitału społecznego, a szczególnie zaufania
społecznego w kontekście efektywności funkcjonowania instytucji społecznych
oraz poziomu i form aktywności o charakterze gospodarczym. Wnikliwą analizą
roli i znaczenia kapitału społecznego w formowaniu się i funkcjonowaniu struktur
ekonomicznych jest książka F. Fakuyamy Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do
dobrobytu (zob. [Tuziak i in. 2006, s. 65]). Według niego „kapitał społeczny jest
zdolnością wynikającą z rozpowszechnienia zaufania w obrębie społeczeństwa lub
jego części […]. Kapitał społeczny ma istotne konsekwencje natury ekonomicznej,
wywiera poważny wpływ na charakter gospodarki przemysłowej, którą dane społeczeństwo jest w stanie stworzyć. Jeżeli pomiędzy współpracownikami danego
przedsięwzięcia zachodzi wzajemne zaufanie wynikające z wyznawania tych samych norm kodeksu etycznego, prowadzenie interesów jest mniej kosztowne. Taka
społeczność będzie bardziej skłonna do innowacji organizacyjnych, jako że wysoki
poziom zaufania sprzyja rozwijaniu wielorakich powiązań […]. Społeczeństwa dysponujące dużym kapitałem społecznym będą o wiele bardziej skłonne do adaptowania nowych form w miarę występowania zmian technologicznych i rynkowych, niż
te, w których występuje deficyt kapitału społecznego” [Fukuyama 1997, s. 39-43].
Kapitał społeczny jest spoiwem zarówno przedsiębiorstwa, jak i społeczeństwa
obywatelskiego. Wypełnia on przestrzeń społeczną między ludźmi, a swoje źródła
ma w interakcjach, dzięki którym powiązania i sieci są oparte na zdrowych fundamentach współdziałania. Podobnie jak inne formy kapitału, służy podwyższaniu efektywności funkcjonowania i rozwoju organizacji głównie poprzez ułatwienie współdziałania między jej uczestnikami [Bratnicki, Dyduch, Zbierowski 2002,
s. 271].
Ponadto kapitał społeczny zwiększa aktywność gospodarczą, którą ograniczają często braki kapitału finansowego, modyfikuje kierunki i poprawia efektywność
inwestycji. Jak wykazał R.D. Putnam, wyższy poziom rozwoju gospodarczego osiągają te regiony, w których istnieje relatywnie większa gotowość do samoorganizacji
społecznej. Szeroko zakrojone międzynarodowe studia nad związkiem między rozwojem gospodarczym a zakresem współdziałania przeprowadził wspomniany już
F. Fukuyama, który potwierdził zależność, że im wyższa jest gotowość do uczestnictwa w różnych formach współdziałania zbiorowego, tym wyższy jest poziom rozwoju gospodarczego [Tuziak i in. 2006, s. 71].
Najważniejszą funkcją kapitału społecznego jest koordynacja działań indywidualnych i grupowych w gospodarce. A. Matysiak sprowadza w tym kontekście
funkcje kapitału społecznego do „niewidzialnej ręki rynku”, kierującej działaniami
ludzkimi. Co prawda, jak cytowany autor przyznaje, głównym motywem ludzkiego działania jest korzyść własna, jednak kapitał społeczny zapobiega negatywnym
skutkom tego motywu, tj. konfliktom, a w konsekwencji niestabilności społecznej.
Dzieje się tak, ponieważ kapitał społeczny wskazuje ramy korzyści własnej, okreś-
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lając atrybuty działań indywidualnych i globalnych, zapewniających korzyść każdemu [Baraniecka, s. 4].

5. Kapitał społeczny w regionalnych strategiach innowacji
Z analizy treści założeń i warunków wdrażania RSI wynika, że nie widzi się bezpośredniej zależności między kapitałem społecznym a sukcesem strategii innowacji. Studiując regionalne strategie innowacji, jak już wspomniano, tylko w jednym
przypadku można zauważyć jakąkolwiek wzmiankę na temat kapitału społecznego.
Autorzy Dolnośląskiej Strategii Innowacji uważają, że wdrażanie RSI jest zależne
od „poziomu społecznego kapitału regionu”. Skłaniają się bardziej do wdrażania
polegającego na „kierunkowaniu, stymulowaniu i wspomaganiu”.
Tymczasem powołując się na zasady, na podstawie których powinna być zbudowana regionalna strategia innowacji, już na etapie projektowania można znaleźć
wiele nieprawidłowości odnoszących się do uwzględnienia przez nie zjawiska kapitału społecznego.
Tak więc pierwsza zasada projektowania strategii innowacji mówi, że: „Strategia
powinna uwzględniać uwarunkowania zewnętrzne: globalne, europejskie i ogólnokrajowe, jak również odnosić się do zjawisk i procesów zachodzących w bezpośrednim otoczeniu regionu – u jego sąsiadów” [Gorzelak, Jałowiecki 2000, s. 41-58].
Okazuje się jednak, że RSI projektowane są bez uwzględnienia bardzo ważnego wymiaru otoczenia, jakim jest kapitał społeczny. Co więcej, nie śledzi się jego
poziomu w odniesieniu do innych regionów – „sąsiadów” – chociażby w celach
porównawczych.
Brak wiedzy z tego zakresu może determinować zbyt duże oczekiwania w stosunku do efektów RSI. W przypadku gdy strategia, która stanowi bazę benchmarkingową, realizowana jest na bazie kapitału społecznego o wyższym poziomie, a jej
założenia przenoszone są na obszar o niższym poziomie, rzeczywiste efekty mogą
być znacznie niższe od oczekiwanych. To z kolei nasila niechęć i brak zaufania społeczeństwa do strategicznych narzędzi planowania rozwoju regionu.
Inny punkt warunkujący poprawność strategii innowacji wskazuje, że: „Strategia powinna zakładać maksymalne wykorzystanie zasobów naturalnych, ekonomicznych i społecznych na rzecz osiągania celów w niej założonych” [Gorzelak,
Jałowiecki 2000, s. 41-58].
Tymczasem w RSI nie identyfikuje się poziomu tych zasobów, szczególnie
w ujęciu społecznym, sprowadzając zasoby społeczne do potencjału konsumpcyjnego, kapitału intelektualnego i danych demograficznych. Nie uwzględnia się kapitału
społecznego, który również powinien być maksymalnie (lub raczej optymalnie) wykorzystany.
Kolejna zasada: „Strategia jest dokumentem programującym rozwój, a nie dążącym do zaspokojenia bieżących potrzeb mieszkańców, ich grup, zbiorowości czy
mieszkańców” [Gorzelak, Jałowiecki 2000, s. 41-58] wskazuje, że jeśli regionalna
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strategia innowacji jest dokumentem dotyczącym rozwoju, to powinna się odnosić
do wszystkich czynników determinujących rozwój, a więc również do kapitału społecznego.
Jeśli założymy, że podjęta na rzecz projektowania strategii innowacji „diagnoza powinna być uczciwa, i ograniczona do tej problematyki, która jest istotna dla
danej strategii – a jednocześnie problematykę tę w całości pokrywać” [Gorzelak,
Jałowiecki 2000, s. 41-58], to brak tak istotnego obszaru oceny, jakim jest kapitał
społeczny, może podważyć wiarygodność omawianego opracowania.
Kiedy wreszcie określimy, iż „strategia powinna mieć jasno sformułowane założenia jej wdrożenia oraz określony system monitoringu procesu realizacji” [Gorzelak, Jałowiecki 2000, s. 41-58], to za istotny błąd można uznać fakt, że regionalne
strategie innowacji pozbawione są założeń dotyczących „społecznych” uwarunkowań implementacji w postaci zidentyfikowanego stanu kapitału społecznego danego
regionu.
Z powyższych rozważań wynika, iż w kontekście kapitału społecznego większość zasad, którymi powinna się cechować dobra strategia, nie jest spełniona
w przypadku analizowanych przez autora regionalnych strategii innowacji.

6. Zakończenie
Kapitał społeczny jest elementem, który powinien być uwzględniany na etapie
zarówno diagnozy, projektowania, jak i wdrażania (w tym monitorowania) regionalnych strategii innowacji. Stanowi to bowiem istotne uwarunkowanie i jeden z czynników ich sukcesu. Na podstawie identyfikacji aktualnego i przyszłego poziomu kapitału społecznego powinno się ustalać tempo, sposoby i narzędzia realizacji celów
oraz ich monitorowania, przypuszczalne bariery, koszty oraz rzeczywiste, a nie tylko
oczekiwane, korzyści wynikające z wdrożeń.
W regionalnych strategiach innowacji należy więc analizować i uwzględniać
poziom kapitału społecznego. Pozwoli to na lepsze dostosowanie celów do rzeczywistych warunków realizacji.
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SOCIAL CAPITAL vs. REGIONAL INNOVATION STRATEGIES
Summary
In the times of globalization, technical and technological advancement, as well as information society, it is unavoidable to perform transformations directed towards knowledge based economy. Investments in innovations, research or workers’ skills and their influence on economic growth at the level of
regions have become more and more important, and such development turns out to be the key objective
for enhancing mechanisms supporting the implementation of innovations. Therefore, it occurs the need
to prepare documents regulating and supporting the activities of regional or local level’s authorities in
defining and introducing an effective system of backing up both innovations and competitiveness. This
function is to be performed by Regional Innovation Strategies. It is beyond any doubt, that the abovementioned documents include goals and assumptions prepared with all due care and involvement, but
do they cover all factors crucial for their effective implementation? The answer to this question is of
great importance, since it points to real success perspectives. The article is an attempt to provide an
answer to the above question. The paper indicates the need to take into consideration the level of social capital at every stage while creating regional innovation strategies. Such capital, according to the
author, determines the speed, methods, tools and efficiency as well as effectiveness of the mentioned
strategies implementation.
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INNOWACYJNOŚĆ WYBRANYCH WOJEWÓDZTW
W POLSCE W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ
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1. Wstęp
Celem opracowania jest przedstawienie i ocena działań wspierających innowacyjność, planowanych na lata 2007-2013, współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej w wybranych województwach (ze szczególnym uwzględnieniem dolnośląskiego). Pozostałe województwa poddane analizie to: łódzkie, małopolskie,
mazowieckie, pomorskie, śląskie i wielkopolskie. Województwa te zostały wybrane
ze względu na ich znaczącą rolę w skali kraju (mierzoną np. udziałem w tworzeniu
PKB), atrakcyjność inwestycyjną oraz potencjał rozwojowy.
Pojęcie innowacji zostało wprowadzone i zdefiniowane w 1912 r. przez
J.A. Schumpetera (zob. [Schumpeter 1960, s. 104]). Ogólnie można stwierdzić, że
innowacje to „zmiany celowo wprowadzane przez człowieka [...], które polegają
na zastępowaniu dotychczasowych stanów rzeczy innymi, ocenianymi dodatnio
w świetle określonych kryteriów składających się na postęp” [Pietrasiński 1971,
s. 9]. Natomiast innowacyjność to zdolność podmiotu do tworzenia bądź absorpcji
innowacji, czyli nowych rozwiązań.
Innowacyjność regionu zależy od innowacyjności poszczególnych podmiotów
zlokalizowanych na danym obszarze lub poza nim, działających na rzecz danego
obszaru. Przy tym należy podkreślić, że zjawiska nie powinno się zawężać do sfery
podmiotów komercyjnych. W kontekście występującej konkurencji między regionami o pozyskanie zasobów majątkowych, ludzkich i naturalnych (endo- i egzogenicznych) szczególnego znaczenia nabiera innowacyjność podmiotów zarządzających
regionem, zlokalizowanymi w jego obrębie powiatami i gminami, jak również innowacyjność wszystkich pozostałych aktorów regionalnego i lokalnego życia społecznego i gospodarczego, w tym instytucji działających w sferze infrastruktury społecznej: podmiotów publicznych oraz należących do tzw. trzeciego sektora.
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Współcześnie w teorii i praktyce wyróżnia się innowacje produktowe, procesowe oraz organizacyjne. Podział ten znajduje odzwierciedlenie m.in. w zapisach
Unii Europejskiej, a co za tym idzie – w opracowanych przez nasz kraj programach
operacyjnych, w ramach których mają być realizowane projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej, przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W dalszej części
opracowania analizie i ocenie zostaną poddane wybrane przedsięwzięcia mające na
celu wspieranie innowacyjności Dolnego Śląska, zaplanowane do realizacji przy
współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Przy czym
w nowej perspektywie finansowej innowacyjność odgrywa dużo większą rolę przy
wyborze projektów, niż to miało miejsce w latach wcześniejszych. Analiza ta została
poprzedzona przedstawieniem pozycji wymienionych powyżej województw w zakresie wybranych czynników decydujących o ich konkurencyjności.

2. Pozycja wybranych regionów na tle kraju
ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska
Innowacyjność regionu wpływa bezpośrednio na jego konkurencyjność w skali
krajowej, międzynarodowej czy nawet globalnej. Klasyfikację polskich regionów ze
względu na poziom rozwoju determinujący w znacznym stopniu ich konkurencyjność przedstawiono w tab. 1.
Wysokie pozycje ze względu na większość analizowanych cech zajmowały
województwa: mazowieckie, śląskie i małopolskie. Region dolnośląski plasował
się w większości przypadków na poziomie średnim, nie było kategorii, w której
znalazłby się na poziomie niskim. Województwo wykazywało największe „braki”
w zakresie liczby pracujących i gęstości dróg. Pozycję wysoką zajęło w odniesieniu
do PKB, relatywnie wysoką w przypadku: gęstości zaludnienia, ludności miejskiej,
sprzedaży produkcji przemysłowej oraz środków trwałych.
Analizując również wyniki innych rankingów, w których wykorzystuje się np.
syntetyczne miary rozwoju czy atrakcyjności inwestycyjnej, konkurencyjności itp.,
można zauważyć, że dolnośląskie – obok województw (w kolejności alfabetycznej):
małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego – zajmowało wysokie
lokaty w skali kraju.
Według danych GUS-u województwo dolnośląskie zajmowało w latach 2003-2005 czwartą lokatę pod względem wartości PKB na 1 mieszkańca, po województwach: mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. W odniesieniu do średniej dla całej
Polski wartości te przedstawiono w tab. 2. Pozostałe dwanaście jednostek terytorialnych nie osiągnęło poziomu średniej dla kraju.
W tab. 3 porównano pozycje poszczególnych podregionów (NTS 3) województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego,
śląskiego i wielkopolskiego w odniesieniu do średniego poziomu dla każdego z wo-
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(3) małopolskie, (4) opolskie, dolnośląskie, lubuskie, (5) mazowieckie, (6) wielkopolskie,
łódzkie, kujawsko-pomorskie, pomorskie
(7) śląskie

(1) małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie,
lubelskie, (2) kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie

(1) zachodniopomorskie, (2) warmińsko-mazurskie,
podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie

(1) kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie,
(2) opolskie, (3) podkarpackie, lubelskie

(1) lubuskie, zachodniopomorskie, (2) kujawsko-pomorskie, (3) opolskie

(1) lubuskie, (2) pomorskie, warmińsko-mazurskie,
łódzkie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie

(1) lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie,
warmińsko-mazurskie, podlaskie

Środki trwałe

Sprzedaż
produkcji
przemysłu

Sprzedaż
handlu

Pracujący

Płace

Gęstość dróg

Źródło: [Parysek 2007, s. 394-395].

(3) podlaskie, (4) śląskie, opolskie,
dolnośląskie, łódzkie, wielkopolskie, lubuskie,
zachodniopomorskie, pomorskie

(1) opolskie, (2) podkarpackie, świętokrzyskie,
lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

PKB

(6) mazowieckie, (7) śląskie

(8) wielkopolskie, łódzkie,
świętokrzyskie, mazowieckie, lubelskie

(7) mazowieckie, (8) wielkopolskie,
(9) małopolskie

(5) mazowieckie

(5) wielkopolskie, dolnośląskie,
(6) mazowieckie, (7) śląskie

(2) dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie, kujawsko- (3) śląskie, małopolskie, świętokrzyskie
-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, lubelskie,
podkarpackie

(3) podlaskie, (4) małopolskie, (5) opolskie,
dolnośląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie,
pomorskie

(4) dolnośląskie, (5) pomorskie, kujawsko-pomorskie, (6) podlaskie, (7) śląskie, małopolskie,
podkarpackie

(4) podlaskie, (5) śląskie, świętokrzyskie, łódzkie,
(6) pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie,
dolnośląskie

(3) małopolskie, (4) lubuskie, zachodniopomorskie,
pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie

(3) dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko- (4) mazowieckie, łódzkie, śląskie,
-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie
(5) pomorskie, zachodniopomorskie

(1) lubelskie, podkarpackie, małopolskie,
świętokrzyskie, (2) opolskie

(4) śląskie, małopolskie

Wysoki

Ludność
miejska

(3) pomorskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie,
wielkopolskie, łódzkie, dolnośląskie, opolskie,
świętokrzyskie, podkarpackie

Średni

(1) warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie,
(2) lubuskie, zachodniopomorskie

Niski

Gęstość
zaludnienia

Cecha

Tabela 1. Poziom rozwoju województw w 2004 r. (wybrane cechy)
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Tabela 2. Poziom PKB per capita w latach 2003-2005 według województw
(Polska = 100)
Województwo

PKB per capita
2003

2004

2005

Mazowieckie

155,5

152,3

158,4

Śląskie

108,8

112,3

107,9

Wielkopolskie

104,7

107,4

106,9

Dolnośląskie

102,4

101,8

103,3

Pomorskie

98,3

97,5

98,2

Zachodniopomorskie

94,7

92,7

92,8

Łódzkie

92,3

91,9

91,8

Kujawsko-pomorskie

89,6

89,3

87,2

Lubuskie

86,5

89,3

90,2

Małopolskie

85,8

85,3

85,3

Opolskie

79,4

85,8

82,8

Warmińsko-mazurskie

78,9

77,6

76,5

Świętokrzyskie

78,1

77,2

74,8

Podlaskie

75,9

74,6

74,0

Podkarpackie

70,8

69,7

69,0

Lubelskie

70,6

69,3

68,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Rocznik Statystyczny… 2005,
2006, 2007].

jewództw. Dzięki temu stała się możliwa analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego na poziomie podregionów oraz określenie siły przewagi stolicy województwa
nad resztą regionu.
Największą przewagę nad swymi regionami miały miasta: Poznań (193,4), Warszawa (188,6) i Kraków (182,7). Dla Wrocławia wskaźnik wyniósł 135,2. Ponadto
w województwie dolnośląskim istniał podregion charakteryzujący się wyższą wartością wskaźnika od stolicy (139,1) – był to podregion legnicki. Sytuacja taka nie wystąpiła w żadnym innym z analizowanych województw. We wszystkich pozostałych
wartość dla podregionów innych niż stolica była mniejsza niż 100 (dla województwa
śląskiego przyjęto podregion centralny). Poziom PKB per capita w podregionie le-
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gnickim był determinowany przede wszystkim lokalizacją i aktywnością gospodarczą przedsiębiorstwa KGHM SA oraz jego kooperantów.
Tabela 3. Poziom PKB per capita w wybranych województwach
według podregionów w 2005 r. (województwo = 100)
Województwo

Podregion
jeleniogórsko-wałbrzyski

Dolnośląskie

legnicki
wrocławski
Wrocław

Łódzkie

Wielkopolskie

135,2
91,5

129,3

krakowsko-tarnowski

80,3

nowosądecki

68,9

182,7

ciechanowsko-płocki

68,0

ostrołęcko-siedlecki

45,8

warszawski

62,6

radomski

46,6

188,6

słupski

77,9

gdański

72,7

Gdańsk-Gdynia-Sopot

Śląskie

75,5
83,8

Warszawa
Pomorskie

139,1

piotrkowski-skierniewicki

Kraków

Mazowieckie

76,4

łódzki
Łódź
Małopolskie

PKB per capita

149,1

częstochowski

82,2

bielsko-bialski

91,8

centralny śląski

107,6

rybnicko-jastrzębski

89,2

pilski

78,0

poznański

88,4

kaliski

74,9

koniński

75,3

Poznań

193,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Rocznik Statystyczny… 2007,
s. 186-189].
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Jednym z potencjalnych źródeł dyfuzji innowacji, a tym samym wzrostu konkurencyjności jednostki terytorialnej i przyspieszenia jej rozwoju społeczno-gospodarczego, mogą być przedsięwzięcia bezpośrednich inwestorów zagranicznych,
zwłaszcza gdy reprezentują oni kraj o relatywnie wyższym poziomie rozwoju od
gospodarki goszczącej. Szczególnie istotna w tym zakresie jest lokalizacja centrów
badawczo-rozwojowych, w których powstają nowe rozwiązania. Według danych
PAIiIZ (stan z 2008 r.) na terytorium Polski zlokalizowanych jest (lub planuje się budowę) blisko pięćdziesiąt tego typu struktur [Polska – centrum... 2008]. Najwięcej,
bo aż 10 centrów badawczo-rozwojowych z udziałem kapitału zagranicznego mieści
się w Krakowie, 8 przypada na Wrocław, 6 – na Warszawę. W pozostałych miastach
znajdują się lub są planowane nie więcej niż 3 centra. Według regionów najwięcej
centrów jest zlokalizowanych w województwach: małopolskim (tylko i wyłącznie
w samej stolicy – Krakowie) i mazowieckim (w 5 różnych miastach warszawskiego
obszaru metropolitalnego, z Warszawą włącznie). Stosunkowo dużym rozproszeniem tego typu działalności charakteryzowało się województwo śląskie (7 obiektów
w 4 różnych miastach; nie tylko w obrębie Aglomeracji Górnośląskiej).
Do wzrostu innowacyjności polskich regionów mogą się przyczynić programy
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Innowacyjne projekty mają być
realizowane przede wszystkim w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna
gospodarka” oraz regionalnych programów operacyjnych. Poniżej przedstawiono
wybrane przedsięwzięcia planowane w województwie dolnośląskim i ich potencjalny wpływ na wzrost innowacyjności na tle pozostałych województw wiodących
w Polsce pod względem konkurencyjności i rozwoju społeczno-gospodarczego.

3. Innowacyjność regionów a wsparcie Unii Europejskiej
Wzmocnieniu potencjału endogenicznego o charakterze innowacyjnym mają
służyć środki pozyskiwane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wymuszają
one innowacyjność poprzez dostosowanie celów horyzontalnych polityki spójności
oraz celów poszczególnych programów operacyjnych tak, aby realizowane projekty
przyczyniały się do wdrażania założeń odnowionej strategii lizbońskiej. W latach
2004-2006 Polska i jej poszczególne regiony, korzystając ze współfinansowania Unii
Europejskiej, w mniejszym stopniu koncentrowały się na innowacyjności. W latach
2007-2013, po wyborze przez Polskę „wariantu lizbońskiego”, innowacyjność stała
się kluczowym elementem wielu projektów, jak również jednym z głównych czynników decydujących o wyborze konkretnych przedsięwzięć do współfinansowania.
Lokalizacja planowanych przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym, zapisanych na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego „Innowacyjna gospodarka” (również w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia) wykazuje
znaczną koncentrację w regionach o najwyższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Są to województwa poddane bliższej analizie: dolnośląskie, łódzkie,
małopolskie, mazowieckie, pomorskie, śląskie i wielkopolskie (por. tab. 4).
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Tabela 4. Wybrane projekty kluczowe w ramach programów sektorowych według województw
(w mln euro)
Lp.
1
1

2

3

4

Województwo
2
Dolnośląskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Projekt
3
Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów, Wrocławskie
Centrum Badań (EIT+), Politechnika Wrocławska/Uniwersytet
Wrocławski
WROVASC − Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej
we Wrocławiu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach,
Wrocławskie Centrum Badań (EIT+), Politechnika Wrocławska,
Uniwersytet Wrocławski
Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne, Wrocławskie
Centrum Badań (EIT+), Politechnika Wrocławska, Uniwersytet
Wrocławski
Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Technopolis, Wrocław
Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa
i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej,
Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii
Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce
i toksykologii − testy in vitro, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii
i Ochrony Środowiska
Biodegradowalne wyroby włókniste, Politechnika Łódzka, koordynator –
Polska Platforma Technologiczna Przemysłu Tekstylnego
Barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka przed
szkodliwym działaniem środowiska, Instytut Włókiennictwa
Nowe rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne w liniach
napowietrznych zapobiegające kryzysom energetycznym typu
„blackout”, AGH, Wydział Metali Nieżelaznych
Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki
i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA, AGH,
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
Małopolskie Centrum Biotechnologii (etap I: Instytut Nutrigenomiki),
Akademickie Centrum Naukowo-Technologiczne AKCENT, Małopolska
Rozwój Krakowskiego Parku Technologicznego w kierunku utworzenia
klastra technologii informacyjnych, Krakowski Park Technologiczny
Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii, Politechnika
Warszawska
Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, Akademia Medyczna

Faza I: Budowa Centrum Mikro- i Nanotechnologii w Warszawskim
Parku Technologicznym
3CLA − biotechnologiczny kierowany lek antynowotworowy, Adamed
Spółka z o.o.
Centrum biotechnologii produktów leczniczych, Instytut Biotechnologii
i Antybiotyków
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Wartość/
program
4
120
POIG
(NSRO)
16
POIG
20,1
POIG
17,6
POIG
27,5
POIG
16,3
POIG
15,1
POIG
9,9
POIG
4,3
POIG
16,3
POIG
10,1
POIG
25
POIG
35
POIG
100
POIG
(NSRO)
100
POIG
(NSRO)
53,1
POIG
(NSRO)
19,42
POIG
35,3
POIG
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1

5

6

7

2

Pomorskie

Śląskie

Wielkopolskie

3

4

Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych na nowych polskich przyrządy półprzewodnikowe,
Instytut Fizyki PAN

20,4
POIG

Nowe materiały metaliczne o strukturze nanometrycznej do zastosowań
w innowacyjnych gałęziach gospodarki, Politechnika Warszawska

10,1
POIG

Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji
rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii,
Instytut Maszyn Przepływowych PAN im. R. Szewalskiego

10,9
POIG

Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych
oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych,
w obronności i w przemyśle, Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki

2,0
POIG

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, rozbudowa etap III, Gdyńskie
Centrum Innowacji

20
POIG

Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej
techniki, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

16,6
POIG

Nowe technologie łukowego, laserowego i tarciowego łączenia metali,
Instytut Spawalnictwa

17,1
POIG

Centrum Edukacji i Badań Energo-Chemicznego Wykorzystania Węgla,
Główny Instytut Górnictwa Śląska BIO-FARMA

45
POIG

Nowe technologie oraz nowe konstrukcje maszyn i urządzeń do
wzbogacania i metalurgicznego przerobu surowców mineralnych,
Instytut Metali Nieżelaznych

6,0
POIG

Materiały opakowaniowe nowej generacji z tworzywa polimerowego
ulegającego recyklingowi organicznemu, Śląskie Centrum Chemii
Polimerów PAN

5,4
POIG

Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu, Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza
Budowa Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologii –„Materiały
i biomateriały” oraz „Technologie informacyjne i komunikacyjne” na
terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM,
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

70 POIG
(NSRO)
15,25
POIG

POIG – Program Operacyjny „Innowacyjna gospodarka”.
NSRO – Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych...].

Wszystkie polskie regiony w swych regionalnych programach operacyjnych na
lata 2007-2013 położyły duży nacisk na wspieranie innowacyjności gospodarek.
Wśród przedsięwzięć znajdujących się w indykatywnych wykazach indywidualnych projektów kluczowych wiele ma charakter innowacji lub ma na celu wsparcie
innowacyjności. Poniżej, w tab. 5, przedstawiono niektóre projekty planowane do
realizacji w okresie programowania 2007-2013 w ramach programów regionalnych.
Podobnie jak w tab. 4, dotyczą one wybranych województw.
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Tabela 5. Wybrane projekty o charakterze innowacyjnym wymienione w indykatywnych wykazach
indywidualnych projektów kluczowych dla regionalnych programów operacyjnych
według województw
Lp.
1
1

2

3

Województwo

Projekt

2
Dolnośląskie

Łódzkie

Małopolskie

3

Wartość

Instytucja
odpowiedzialna

4

5

Likwidacja obszarów wykluczenia
informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci
szkieletowej

47,44 mln EUR Samorząd
Województwa
Dolnośląskiego

Dolnośląska e-szkoła

5,35 mln EUR Samorząd
Województwa
Dolnośląskiego

Regionalna platforma informacyjna dla
mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska –
e-DolnyŚląsk

18,9 mln EUR Samorząd
Województwa
Dolnośląskiego

Budowa Inkubatora Naukowo-Technologicznego 65 mln PLN
w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym

Łódzki Regionalny
Park Naukowo-Technologiczny

Sieć Certyfikowanych Laboratoriów CZT
BioTechMed

24 mln PLN

Politechnika Łódzka

Termy Uniejów – ponadregionalny markowy
produkt turystyki uzdrowiskowej

120 mln PLN

Gmina Uniejów

Małopolska Sieć Szerokopasmowa

40,11 mln EUR Województwo
Małopolskie

Modernizacja ACK CYFRONET AGH etap I

3,5 mln EUR

AGH im. Stanisława
Staszica w Krakowie

Budowa Centrum Komputerowego (Informatyki) 17,67 mln EUR Akademia GórniczoAGH
-Hutnicza im.
Stanisława Staszica
w Krakowie
4

5
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Mazowieckie

Pomorskie

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny

238 mln PLN

Płocki Park
Przemysłowo-Technologiczny
Spółka Akcyjna

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności
województwa mazowieckiego poprzez
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy
o Mazowszu

180 mln PLN

Biuro Geodety
Województwa
Mazowieckiego

Rozwój elektronicznej administracji
wspomagającej niwelowanie dwudzielności
potencjału województwa

60 mln PLN

Biuro Geodety
Województwa
Mazowieckiego

Fundusz Komercjalizacji Rozwiązań
Innowacyjnych

20 mln PLN

Samorząd
Województwa
Pomorskiego

Centrum Zaawansowanych Technologii
„Pomorze”

80 mln PLN

Politechnika Gdańska

Budowa infrastruktury szerokopasmowej
regionalnej sieci informacyjnej „Pomorska Sieć
Szerokopasmowa”

120 mln PLN

Samorząd
Województwa
Pomorskiego
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Innowacyjność wybranych województw w Polsce w nowej perspektywie...
1
6

7

2
Śląskie

3

4

5

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka
Akademicka

18,08 mln EUR Uniwersytet Śląski

Szybka Kolej Regionalna Tychy-Dąbrowa
Górnicza, etap I

11,76 mln EUR Miasto Tychy

Wydział Nauk Społecznych, rozbudowa
bazy naukowo-dydaktycznej w perspektywie
powołania Uniwersytetu Częstochowskiego

11,76 mln EUR Akademia
im. Jana Długosza
w Częstochowie

Wielkopolskie Budowa auli wielofunkcyjnej z zespołem sal
wykładowych Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie

6,72 mln EUR Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
im. J.A. Komeńskiego
w Lesznie

Modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechów – 31,72 mln EUR PKP Polskie Linie
Luboń na terenie woj. wielkopolskiego, mającej
Kolejowe SA Oddział
duże znaczenie w obsłudze połączeń małych
Regionalny w Poznaniu
miejscowości z aglomeracją poznańską
Adaptacja obiektów powojskowych na potrzeby 5,31 mln EUR PWSZ im. Prezydenta
dydaktyczno-laboratoryjne i rekreacyjnoS. Wojciechowskiego
-sportowe PWSZ w Kaliszu
w Kaliszu

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Indykatywne wykazy indywidualnych... − wybrane województwa, województwo wielkopolskie – I część IWIPK].

Na terenie województwa dolnośląskiego, przede wszystkim Wrocławia, planowana jest realizacja wielu kluczowych projektów w ramach Programu Operacyjnego
„Innowacyjna gospodarka” o zasięgu krajowym oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Na podkreślenie zasługuje
liczba projektów, przewidywana ich wartość oraz ich charakter. Porównując planowane przedsięwzięcia z planami pozostałych województw, należy stwierdzić, że na
Dolnym Śląsku skoncentrowano się przede wszystkim na przemyśle medycznym
oraz tworzeniu i rozwoju połączeń sieciowych, natomiast w większości analizowanych regionów obserwuje się większą dywersyfikację. Na przykład województwo
łódzkie planuje przedsięwzięcia z zakresu m.in. budownictwa, farmacji, włókiennictwa oraz turystyki uzdrowiskowej, a województwo małopolskie – energetyki, gospodarki informacyjnej i biotechnologii. Z drugiej strony należy zwrócić uwagę, że
wartość projektów kluczowych stanowi niewielki odsetek środków planowanych do
wykorzystania w latach 2007-2013; dla programu regionalnego dla Dolnego Śląska
jest to ok. 4,5% przewidywanego finansowania ze środków wspólnotowych i krajowych łącznie.
Dlatego ciężar podejmowanych działań, współfinansowanych w ramach projektów ze środków Unii Europejskiej, może być przeniesiony gdzie indziej. Zgodnie
ze specyfiką czynników rozwoju województwa dolnośląskiego obserwowaną w latach wcześniejszych można wskazać pewne dziedziny, w których region posiada
doświadczenie i, co za tym idzie, powinien umacniać swą przewagę poprzez przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym. Są to przede wszystkim: przemysł elektro-
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niczny i motoryzacyjny, usługi finansowe, w tym z zakresu obsługi firm, usługi turystyczne. Dziedziny takie należałoby również wyznaczyć w sposób jednoznaczny,
a następnie wspierać w odniesieniu do innych analizowanych regionów.
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INNOVATIVENESS OF CHOSEN POLISH REGIONS
IN NEW FINANCIAL PERSPECTIVE OF THE EUROPEAN UNION
Summary
The aim of this paper is to discuss and to evaluate supporting of regional and local subjects’ innovativeness in chosen Polish regions (with special attention to the Lower Silesia region) from the European Union structural funds. As the counterparts regions of Lodz, Cracow, Warsaw, Gdansk, Katowice
and Poznan were selected. It is important while evaluating regional innovative abilities to include not
only profitable enterprises but also many other regional and local actors, e.g. authorities, non-profit
organizations etc.
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FORESIGHT WIODĄCYCH TECHNOLOGII
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W ŚWIETLE JEGO STRUKTURY GOSPODARCZEJ
I POZIOMU INNOWACYJNOŚCI
1. Wstęp
Projekt „Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa
świętokrzyskiego” realizowany był w latach 2006-2008 przez Politechnikę Świętokrzyską. Sfinansowany został z funduszy Unii Europejskiej i miał charakter projektu
typu foresight. Efektem realizacji projektu było wyłonienie najbardziej perspektywicznych technologii wspierających rozwój gospodarki w regionie. Zgodnie z założeniami polityki spójności Unii Europejskiej ma się to przyczynić do zmniejszenia
różnic w poziomie rozwoju województwa świętokrzyskiego wobec innych regionów
w kraju i Unii Europejskiej. Celem artykułu jest przedstawienie ogólnych założeń
metodologii i efektów realizacji projektu w postaci listy wiodących technologii
wspierających rozwój gospodarczy województwa świętokrzyskiego. Zostały one
przedstawione na tle struktury gałęziowo-branżowej regionu, zaprezentowanej pod
kątem innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w regionie.
Zamierzeniem autora była ocena spójności rezultatów projektu z sytuacją gospodarczą i uwarunkowaniami regionu w zakresie rozwoju gospodarczego i podnoszenia
poziomu innowacyjności i konkurencyjności.

2. Pojęcie innowacyjności i foresight’u
Innowacje w encyklopedycznym rozumieniu są to procesy dotyczące wdrażania
w gospodarce nowych technologii, organizacji i instytucji. Innowacje technologiczne są następstwem postępu naukowo-technicznego, natomiast organizacyjne i instytucjonalne są ściśle związane z przedsiębiorczością.
W literaturze ekonomicznej występuje dwojakie rozumienie pojęcia innowacji
[Stawasz, Matusiak 1997]. Wyróżnia się innowacje w znaczeniu rezultatowym i procesowym:
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•

innowacje jako rezultat – odnoszą się do wszelkich dóbr, usług lub pomysłów
postrzeganych przez odbiorców jako nowe,
• innowacje jako proces – obejmują powstanie pomysłu, prace badawczo‑rozwojowe i projektowe, produkcję, marketing i upowszechnianie.
Proces innowacyjny to ciąg interakcji od powstania idei do jej wdrożenia i upowszechnienia, mających na celu zmianę produktową, technologiczną, organizacyjną
lub społeczną.
Innowacja jest zintegrowanym procesem sieciowym spinającym ze sobą trzy
sfery: naukę, technikę i produkcję.
Innowacyjność to zdolność i motywacja gospodarki (przedsiębiorstw) do ustawicznego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników badań naukowych,
nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków.
Nowoczesne postrzeganie innowacji odchodzi od pojedynczego zdarzenia na
rzecz kompleksu procesów, zjawisk i zdarzeń tworzących nowe wzory, dobra, technologie w sferze produkcji i usług. Innowacje zachodzą zarówno w określonej przestrzeni, jak i układzie powiązań, który określa się mianem systemu innowacyjnego.
Składają się na niego podsystemy produkcyjne i naukowo‑techniczne, rozwiązania
instytucjonalne oraz zależności i związki między nimi. Charakteryzują one poziom
innowacyjności danego regionu [Markowski 2004].
Pojęcie foresight’u ma także wiele różnych znaczeń [Grysa, Płonecki 2008]:
• Foresight [Miles, Keenan 2002] jest zbiorem narzędzi ułatwiających konstrukcję
scenariuszy rozwoju sytuacji w perspektywie 10-20 lat. Może być stosowany
także w przypadkach, gdy nagła zmiana warunków działania wymaga podejmowania szybkich i często radykalnych decyzji. W procesie foresight’u wykorzystuje się, oprócz metod analitycznych, także metody heurystyczne.
• Foresight ma charakter ciągłego procesu, w którym przeprowadzane są poszczególne projekty tematyczne. Ponawiane one są zwykle po okresie, w którym wystąpiły istotne zmiany opisywanej przez nie sytuacji.
• Foresight nie jest metodą stricte naukową, ale kombinacją czterech elementów,
takich jak: intuicja, metody ilościowe, analizy antycypacyjne, predykcje trendów rozwoju. Wyróżnia się dwa rodzaje projektów: foresight regionalny i foresight technologiczny. Czasami spotyka się także opracowania foresight’ów
branżowych.
Elementy foresight’u regionalnego to [Kuciński 2006]:
–– identyfikacja kluczowych dla danego regionu kierunków rozwoju,
–– uzyskanie consensusu społecznego w zakresie kierunków rozwoju,
–– wskazanie kluczowych organizacji niezbędnych do osiągnięcia zamierzonych
kierunków i celów rozwoju,
–– stworzenie powiązań sieciowych pomiędzy organizacjami podejmującymi zaplanowane w ramach wyznaczonych kierunków działania,
–– budowa scenariuszy.

Księga1.indb 138

2009‑07‑10 11:53:22

Foresight wiodących technologii województwa świętokrzyskiego...

139

Elementy foresight’u technologicznego są następujące:
identyfikacja kluczowych technologii w przyszłości,
ocena szans i zagrożeń dla technologii,
identyfikacja działań niezbędnych do rozwoju zidentyfikowanych technologii,
budowa scenariuszy.
Foresight dla regionu świętokrzyskiego jest kombinacją foresight’u regionalnego i technologicznego. Składa się z następujących elementów:
–– identyfikacja kluczowych dla rozwoju regionu technologii przyszłości,
–– ocena szans i możliwości oraz zagrożeń dotyczących ich wprowadzenia,
–– uzyskanie consensusu społecznego dla wyznaczonych kierunków rozwoju i technologii przyszłości,
–– identyfikacja działań niezbędnych do rozwoju wskazanych technologii,
–– identyfikacja kluczowych organizacji do osiągnięcia przyjętych celów,
–– stworzenie sieci współpracy pomiędzy organizacjami,
–– budowa scenariuszy.
Na potrzeby projektu za technologie wiodące uznano najważniejsze technologie
przyszłości, priorytetowe dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego. Mają one spowodować w perspektywie kilku – kilkunastu lat dynamiczny rozwój regionu. Lista wiodących technologii powstała w wyniku prac paneli
tematycznych i ankiety delfickiej. Lista ta została wypracowana w efekcie wieloetapowego procesu z udziałem grupy ekspertów, która składała się z fachowców
reprezentujących wyłonione, kluczowe dla gospodarki branże oraz przedstawicieli
samorządów terytorialnych i władz wojewódzkich.
––
––
––
––

3. Ogólna charakterystyka województwa świętokrzyskiego
Województwo świętokrzyskie położone jest w środkowo-południowej części
Polski na obszarze Wyżyny Kieleckiej, Niecki Nidziańskiej i Wyżyny Przedborskiej.
Otoczone jest sześcioma województwami (mazowieckie, lubelskie, podkarpackie,
małopolskie, śląskie, łódzkie) z największymi aglomeracjami miejskimi w Polsce
– Warszawską, Krakowską, Katowicką i Łódzką. Powierzchnia województwa, jednego z najmniejszych w Polsce, wynosi 11 708 km2 i stanowi 3,7% obszaru kraju.
Region zamieszkuje 1 288,7 tys. osób, co stanowi 3,4% ludności kraju. Gęstość
zaludnienia jest niższa od przeciętnej w kraju – na 1 km2 przypada 110 osób.
Województwo należy do najmniej zurbanizowanych rejonów w kraju i ma charakter przemysłowo-rolniczy, o wysokim stopniu koncentracji tradycyjnych działów
przemysłu związanych z produkcją i obróbką metali, wydobyciem i przetwórstwem
surowców mineralnych oraz produkcją artykułów spożywczych. Charakterystyczny
jest bardzo wyraźny podział na przemysłową północ i rolnicze południe stanowiące
zaplecze dla produkcji ekologicznej żywności.
Do podstawowych bogactw naturalnych województwa należą kopaliny mineralne – pokłady kamienia gipsowego występujące na terenie regionu świętokrzyskiego
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należą do najbogatszych w Europie. Pod względem wielkości i różnorodności zasobów oraz wielkości ich wydobycia województwo należy do przodujących w kraju.
Świętokrzyskie zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem produkcji kamienia gipsowego (100% krajowej produkcji) oraz spoiw gipsowych (85,7%), wapna
i cementu. Ponadto z terenu województwa pochodzi 100% siarki rodzimej, 26,7%
kruszywa mineralnego łamanego oraz 19,6% nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych.
Województwo świętokrzyskie charakteryzują niekorzystne trendy demograficzne, które wynikają nie tylko z niskiego przyrostu naturalnego, ale również z migracji
zewnętrznej.
Charakterystyczną cechą województwa świętokrzyskiego jest duży udział terenów chronionych oraz relatywnie niskie uprzemysłowienie, co stwarza duże szanse
rozwoju agroturystyki i produkcji żywności ekologicznej. Niepokojące są jednak
wysokie wskaźniki produkcji ścieków przemysłowych oraz zanieczyszczenia powietrza.
W regionie świętokrzyskim wiodącymi branżami, z uwagi na liczbę działających
podmiotów, są budownictwo oraz przemysł. Struktura branżowa przedsiębiorstw
zatrudniających do 50 osób wskazuje na silną przewagę firm z czterech sektorów
PKD:
• F – budownictwo,
• G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego,
• K – obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
• D – przetwórstwo przemysłowe.
Pozostałe sektory reprezentowane są w znikomym stopniu.
Dane dla województwa świętokrzyskiego dotyczące firm zatrudniających ponad
50 pracowników potwierdzają kluczowe znaczenie firm z sektora przemysłowego
i budownictwa.

4. Struktura gałęziowo-branżowa gospodarki regionu
w aspekcie innowacyjnych zachowań przedsiębiorstw
W strukturze gospodarki województwa świętokrzyskiego dominują, wśród zatrudniających powyżej 9 osób, przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego. Są
one zdecydowanym liderem sektora dużych i średnich przedsiębiorstw regionu,
a wraz z podmiotami małymi stanowią ponad 35% populacji. Istotną grupę tworzą
również przedsiębiorstwa handlowe oraz związane z budownictwem. W trzech wymienionych gałęziach skupia się ponad 3/4 przedsiębiorstw regionu [Kot 2007].
W grupie przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego dominują przedsiębiorstwa branży produkcji artykułów spożywczych i napojów, które stanowią ponad 1/4
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istniejących w gałęzi podmiotów. Produkcja metalowych wyrobów gotowych oraz
produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych to również branże
mające istotną reprezentację w regionie (powyżej 10% przedsiębiorstw gałęzi).
W grupie dużych przedsiębiorstw najwięcej pochodzi właśnie z branży produkcji
wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych, natomiast w sektorze średnich
z grupy podmiotów produkcji metalowych wyrobów gotowych. Dominacja w gałęzi
branży produkcji artykułów spożywczych i napojów związana jest z dużą reprezentacją przedsiębiorstw małych.
Innowacyjność regionu wykracza poza prostą sumę innowacyjności przedsiębiorstw działających na jego obszarze. Może być mierzona za pomocą wskaźników
ilościowych, jak i miar jakościowych, takich jak: kwalifikacje siły roboczej, stopień
akumulacji wiedzy i kapitału czy tradycje kulturowo-produkcyjne i inne. Na potrzeby artykułu poziom innowacyjności regionu oceniono poprzez zachowania przedsiębiorstw wchodzących w skład regionalnego systemu gospodarczego.
Same przedsiębiorstwa mogą być źródłem innowacji dla innych przedsiębiorstw.
Aktywność firm województwa świętokrzyskiego pod tym względem jest ograniczona. Zarówno zakupy, jak i sprzedaż w regionie świętokrzyskim licencji, efektów
prac badawczo-rozwojowych czy usług konsultingowych jest niewielka w stosunku
do liczby przedsiębiorstw w przemyśle. Ważne jest także, iż w zdecydowanej większości licencje, efekty prac badawczo-rozwojowych, środki automatyzacji procesów
produkcyjnych czy usługi konsultingowe przemysłu pochodzą z zakupów dokonanych w przetwórstwie przemysłowym. Większy jest udział procentowy przedsiębiorstw dużych (tak w przemyśle, jak i w przetwórstwie przemysłowym) ponoszących nakłady na innowacje w ogólnej liczbie przedsiębiorstw dużych (56% w roku
2005 dla przemysłu i 57% dla przetwórstwa przemysłowego) niż analogiczny udział
w populacji przedsiębiorstw średnich (32% w przemyśle i 33% w przetwórstwie
przemysłowym). Zjawisku temu towarzyszyło odnotowane w badaniach obniżenie
aktywności firm średnich w ponoszeniu nakładów na innowacje. Wśród firm dużych
panowała natomiast w badanym okresie stabilizacja. Większość nakładów (w sensie
aktywnych firm) na innowacje pochodzi z 4 dominujących branż (15 – produkcja artykułów spożywczych i napojów, 26 – produkcja wyrobów z pozostałych surowców
niemetalicznych, 28 – produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem
maszyn i urządzeń, 29 – produkcja maszyn i urządzeń), przy czym żadna nie odgrywała w całym badanym okresie roli zdecydowanego lidera.
Rolę dużych firm w procesach rozwoju innowacyjności województwa świętokrzyskiego potwierdziło to, że mimo iż w badanej populacji więcej było firm średnich, to w roku 2005 nakłady na działalność B+R w sektorze zdominowały firmy
duże. Podobnie w roku 2003 i 2005 więcej firm dużych było aktywnych w zakupach
gotowej technologii (w roku 2004 większa liczba firm średnich).
Wśród firm średnich, mimo wzrostu ilościowego nakładów na innowacje, spada
corocznie liczba firm aktywnych w ich ponoszeniu.
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5. Foresight wiodących technologii województwa świętokrzyskiego
Wstępnej identyfikacji kluczowych technologii dla województwa świętokrzyskiego dokonano na podstawie informacji uzyskanych w wyniku przeprowadzenia
badań ankietowych skierowanych do kadry zarządzającej wybranych przedsiębiorstw oraz przedstawicieli instytucji samorządowych. Określenie obszarów badawczych nastąpiło poprzez wygenerowanie następującej listy branż i stosowanych
w nich technologii w ujęciu sekcji PKD [Grysa, Płonecki 2007]:
1. Górnictwo (C).
2. Przetwórstwo przemysłowe (D).
3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (E).
4. Budownictwo (F).
5. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli
oraz artykułów użytku osobistego i domowego (G).
6. Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (K); szczególnie podsekcje 72 (informatyka) i 73 (działalność
badawczo-rozwojowa).
7. Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna; pozostała (O).
W celu priorytetyzacji poszczególnych branż i stosowanych w nich technologii
posłużono się zmiennymi atrakcyjności technologii i jej wykonalności. Atrakcyjność technologii została określona poprzez następujące kryteria:
• ważność ekonomiczna dla regionu,
• ważność społeczna dla regionu,
• ważność ekologiczna dla regionu,
• generowane szanse naukowo-badawcze i technologiczne.
Z kolei wykonalność technologii została określona poprzez następujące
czynniki:
• innowacyjność branży i stosowanych w niej technologii w chwili obecnej,
• istnienie możliwości wprowadzenia innowacji technologicznych w przyszłości
(prawdopodobieństwo pozytywnego rozwoju tego obszaru badawczego),
• istniejące poparcie dla innowacji w tej branży (sprzyjająca polityka lokalna,
możliwość finansowania z różnych źródeł).
Schematyczne przedstawienie sposobu priorytetyzacji ocenianych technologii
przedstawiono na rys. 1.
Każde z powyższych kryteriów zostało ocenione przez respondentów w skali od
1 do 5, a uśrednione oceny posłużyły do stworzenia rankingu branż i stosowanych
w nich technologii. Respondenci najwyżej ocenili dwie branże – budownictwo oraz
wytwarzanie i zaopatrywanie ludności w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, najniżej natomiast górnictwo [Grysa, Płonecki 2007].
Analizując szczegółowe odpowiedzi respondentów, można dostrzec spolaryzowane znaczenie kategorii ważności branż. Najistotniejsza dla badanych jest waż-
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Ważność ekologiczna dla regionu
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i technologiczne

Ranking
technologii

Innowacyjność branży i technologii
w chwili obecnej
wykonalność

Istnienie możliwości wprowadzenia
innowacji technologicznych
w przyszłości
Istniejące poparcie dla innowacji
w branży w chwili obecnej
Rys. 1. Zastosowany sposób priorytetyzacji technologii
Źródło: [Grysa, Płonecki 2007].

ność ekonomiczna i społeczna, pozostałe natomiast są zdecydowanie niedoceniane.
Charakterystyczne jest również przywiązanie badanych do tradycyjnych dziedzin
gospodarowania (zdecydowane wskazanie budownictwa oraz energetyki jako najistotniejszych branż, z którymi wiązany jest rozwój regionu).
W wyniku prac projektu Foresight – Wiodące technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego wyłoniono listę technologii i procesów
wspierających ich wdrożenie. Sklasyfikowano 25 technologii i procesów wspierających jako najistotniejszych dla zrównoważonego rozwoju województwa. Pięć
spośród nich zaznaczonych w tekście pogrubioną czcionką uznano za kluczowe dla
realizacji całego przedsięwzięcia. Przedstawiony poniżej ranking zawiera, oprócz
oceny merytorycznej, także subiektywną ocenę ankietowanych w zakresie prawdopodobieństwa i horyzontu czasowego wdrożenia.
Lista wiodących technologii była wynikiem zastosowania metodologii i procedur wykorzystywanych dla realizacji projektów typu foresight. Projekt składał się
z kilku etapów. Opracowano raport kluczowych branż regionu. Przedstawiono w nim
wyniki pierwszej ankiety i karty oceny branż, w których określono m.in. ważność
zgłaszanych przez respondentów branż pod względem ekonomicznym, społecznym
i dla środowiska, szanse naukowo-badawcze i technologiczne oraz szanse wdrożeniowe. Karty oceny branż stały się podstawą wyłonienia pewnej liczby podklas
PKD, dla których opracowano analizy statystyczne oraz podano zwięzły opis. Na
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podstawie tych działań opracowano drugą ankietę mającą na celu ustalenie, które
z branż wskazanych przez ekspertów w pierwszej ankiecie są kluczowe dla województwa. W wyniku drugiej ankiety opracowano ranking branż, który stał się podstawą wyboru siedmiu obszarów badawczych. Każdy z nich stał się przedmiotem
prac grup panelowych. Równolegle z pracami panelowymi przeprowadzono ankietę
delficką. Wiodące technologie zostały wyłonione z prac paneli tematycznych i tez
wypracowanych w wyniku ankiety delfickiej.
Wiodące technologie i procesy wspierające w ramach Foresight’u
województwa świętokrzyskiego [Płonecki, Grysa 2008]
1. Bezwzględna ochrona zasobów czystej, pitnej wody z ujęć kieleckich oraz
zachowanie czystości środowiska naturalnego województwa.
2. Sortowanie odpadów i produkcja opakowań biodegradalnych.
3. Elastyczne i dostosowane do potrzeb pracodawców kształcenie na wszystkich poziomach, stworzenie efektywnego sprzężenia zwrotnego nauki z przemysłem, rynkiem pracy, samorządami.
4. Specjalistyczne usługi medyczne (lecznictwo, rehabilitacja, usługi sanatoryjne, opieka geriatryczna i hospicyjna) z wykorzystaniem zasobów naturalnych zaplecza medycznego oraz kadry personelu medycznego.
5. Budownictwo energooszczędne, w tym technologie materiałów kompozytowych, wykorzystujące alternatywne źródła energii oraz budownictwo inteligentne.
6. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii oraz biomasy.
7. Lokalne surowce naturalne i odpady mineralne będą wykorzystywane
do produkcji wysoko przetworzonych wyrobów budowlanych i innych wyrobów bazujących na surowcach mineralnych.
8. Rozwój sieci firm oferujących usługi związane z działalnością Targów Kielce i wszelką działalnością okołotargową.
9. Rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych w gospodarstwach o profilu agroturystycznym.
10. Zarządzanie energią na poziomie gminy, monitorowanie i racjonalizacja zużycia energii na użytek różnych odbiorców,
11. Produkcja, przetwórstwo i dystrybucja żywności ekologicznej i innych
ekologicznych produktów rolnych i hodowlanych.
12. Zintegrowany system zarządzania produkcją, jakością i środowiskiem
w przedsiębiorstwach oraz monitorowania tych procesów w regionie.
13. Gospodarstwa wysokotowarowe produkujące żywność, oparte na technologiach zrównoważonego podejścia do metod i środków produkcji.
14. Rozwój specjalistycznych produktów turystycznych wykorzystujących potencjał kulturowo-przyrodniczy regionu.
15. Powszechne wykorzystanie energii słonecznej na użytek gospodarstw domowych.
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16. Notyfikacja i certyfikacja laboratoriów dla pełnienia funkcji ośrodków certyfikujących i wydających homologacje dla produktów powstających w regionie.
17. Rozwój usług outsourcingowych i telepracy.
18. Ośrodki naukowe i badawczo-rozwojowe ukierunkowują się i specjalizują
w zakresie technologii przyszłości stosownie do wiodących w regionie działów gospodarki, tj. budownictwa, metalurgii i odlewnictwa, rolnictwa, usług wystawienniczych, targowych i logistyki, turystyki.
19. Budownictwo jednorodzinne oraz stworzenie regionalnego stylu w architekturze.
20. Rozwój nowoczesnych technologii metalurgii odlewnictwa ze szczególnym uwzględnieniem technologii rapie – prototyping.

6. Wnioski
Zapisy zawarte w dokumencie Foresight wiodących technologii województwa
świętokrzyskiego mają swoje uzasadnienie w strukturze gospodarczej regionu oraz
analizie jego innowacyjności w układzie gałęziowo-branżowym. Branże oraz wskazane w ich ramach technologie mają odniesienia do charakterystyki regionu. Pozostają one w związku ze strukturą gałęziowo-branżową regionu oraz jego zasobami
i tradycjami produkcyjnymi. Niemniej jednak zawarto w nich także technologie
i procesy, które poza nią wykraczają. Nazywane są one „jokerami”. Pięć spośród 20
priorytetowych technologii i procesów wspierających uznano za kluczowe. Zapisy
dotyczące specjalistycznych usług medycznych i sortowania odpadów biodegradalnych nie są w sposób bezpośredni związane ze strukturą gałęziowo-branżową i charakterystyką regionu. Mają jednak uzasadnienie w świetle procesów, które w regionie zostały zapoczątkowane. To, że zapisy wiodących technologii w większości
nawiązują do charakterystyki i uwarunkowań rozwoju województwa świętokrzyskiego, może się spotkać z zarzutem, iż wytyczone kierunki działań prowadzą do powielania i umacniania istniejącej struktury gałęziowo-branżowej regionu. Nie można jednakże tego faktu oceniać wyłącznie negatywnie, gdyż potencjał endogeniczny
istniejący w zasobach mineralnych, jakości środowiska naturalnego oraz tradycji
produkcyjnych sięgających stu lat nie powinien być negowany. Jednocześnie w projekcie Foresight wskazano na technologie i procesy wykraczające poza tradycyjnie
uprawianą w regionie działalność gospodarczą, jak np. rozwój Targów Kieleckich,
wyspecjalizowanych usług medycznych, elastyczne kształcenie dopasowane do potrzeb gospodarki i inne. Można zatem postawić tezę, że zapisy wiodących technologii i procesów wspomagających są kompromisem między rozwojem wykorzystującym dotychczasowy dorobek i potencjał regionu a poszukiwaniem nowych dróg
wzrostu konkurencyjności i awansu społeczno-gospodarczego, uwzględniających
współczesne uwarunkowania i wymogi gospodarki w skali kraju, Unii Europejskiej
i globalnej.
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Dobór wiodących technologii oraz działań wspierających ich rozwój nie ma
przypadkowego charakteru. Promuje rozwój regionu świętokrzyskiego w sferze gospodarki, nauki, rolnictwa, handlu i wypoczynku. Nawiązuje do istniejących zasobów i potencjalnych możliwości województwa. Określona lista działań ma charakter
wzajemnie się uzupełniający, co zwiększa szansę zrównoważonego rozwoju województwa w przypadku ich wdrożenia. Zidentyfikowane kierunki działań muszą być
wsparte projektami ogólnokrajowymi, nawiązującymi do rozwoju obszarów Polski
Wschodniej, innowacyjnej gospodarki i wspierania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw [Grysa, Płonecki 2008].
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Economic structure of Świętokrzyskie region
and its innovation in terms of Foresight
of leading technologies
Summary
The paper presents the characteristics of Świętokrzyskie region and its innovation potential
in terms of leading technologies included in the document “Foresight of Leading Technologies for
Świętokrzyskie Region”.
The aim of the article is to identify to which extent current position of region influences its future and how identified technologies correspond with domestic potential and requirements of modern
economy.
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Rola i znaczenie klastrów
w rozwoju regionu świętokrzyskiego

1. Wstęp
Klastry są to skupiska na niewielkiej przestrzeni – np. na terytorium powiatu –
przedsiębiorstw podobnej branży. Rola klastrów polega na równoczesnej rywalizacji
i współpracy, co w wypadku wsparcia działaniami organizacji wyspecjalizowanych,
jak organizacje zajmujące się handlem, zbieraniem danych ekonomicznych czy technicznych, generuje pewien efekt dodatkowy, jak wzrost produkcji, zysku, sprzedaży
– korzystny dla każdego z przedsiębiorstw klastra, jak i dla całego klastra, a tym
samym wzrost produkcji sprzedaży, zysku i tak dalej na całym terytorium działania
klastra, co wyznacza ich znaczenie na tym terytorium.
Przeprowadzone obliczenia wskazują, że dzięki działaniu w klastrze przedsiębiorstwa osiągają wzrost o kilka punktów procentowych wyższy, niż gdyby działały
oddzielnie.

2. Badania wybranych klastrów
Wzrost zainteresowania wartościami niematerialnymi firmy nasila się od początku lat dziewięćdziesiątych w związku ze znacznym wzrostem ceny rynkowej
w porównaniu z ceną księgową firm, zwłaszcza firm komputerowych. Spowodowało to wzrost zainteresowania naukowym wyjaśnieniem tego zjawiska. Początkowo próbowano ująć ten problem jako szacowanie wartości niematerialnych firmy
[Drucker 1993; Jahanson i in. 1996; Dobija 2001, s. 221-232]
Wśród prób metod rozwiązania powyższego problemu szczególne znaczenie
ma koncepcja kapitału intelektualnego organizacji. J. Nahapiet i S. Goshal rozumieją kapitał intelektualny jako wartość, którą można wykorzystać [Nahapiet, Goshal
1998, s. 242-266].

Księga1.indb 147

2009‑07‑10 11:53:22

148

Zbigniew Olesiński, Michał Adam Leśniewski

W latach 2004-2006 zespół badawczy kierowany przez Jana Stachowicza w ramach programu Komitetu Badań Naukowych 2H02 D 03225 pracował nad tematem:
„Zarządzanie kapitałem intelektualnym w regionalnych sieciach innowacyjnych”
[Stachowicz 2006, s. 35]. W toku badań, pracując nad zagadnieniem powiązania organizacji z interesariuszami zewnętrznymi, skutkującego między innymi wzrostem
zaufania, J. Stachowicz skonstruował schemat przedstawiony na rys. 1.
Kapitał intelektualny organizacji
Kapitał organizacyjny
Struktura
wewnętrzna:

Struktura
zewnętrzna:

–– struktura
–– powiązania
organizacyjna
z interesariuszami
–– własność
zewnętrznymi
intelektualna
–– procesy
wewnętrzne
–– kultura
organizacyjna
zaufanie

Kapitał
rozwojowy:
–– innowacyjność
–– organizacyjne
uczenie
–– zamierzenia
strategiczne
–– cele i strategie
organizacji
–– procesy
tworzenia
strategii
–– gotowość
uczenia

Kapitał
ludzki:

Kapitał
społeczny:

–– komplementarność –– kapitał
–– zręczność
strukturalny
intelektualna
–– wymiar
–– motywacja
stosunków
międzyludzkich
–– kapitał
poznawczy

Rys. 1. Powiązania organizacji z interesariuszami zewnętrznymi a zaufanie
Źródło: [Stachowicz 2006].

W analizowanych badaniach wybrano grupy organizacji w sektorze transportu
szynowego, sektorze turystyki rodzinnej i sektorze produkcji aparatury medycznej.
Badania przeprowadzono z wykorzystaniem ankiety badawczej kapitału społecznego, składającej się z trzech pytań ogólnych oraz dwudziestu pytań szczegółowych
zestawionych w postaci wyboru uporządkowanego według skali Likerta w siedmiostopniowym uszeregowaniu wyborów, w ramach każdego pytania – zdecydowanie
nie; myślę, że nie; raczej nie; trudno powiedzieć; raczej tak; myślę, że tak; zdecydowanie tak. Do badania wybrano organizacje i instytucje dynamicznie działające
w sektorze, wyróżniające się aktywnością konkurencyjną oraz liderów środowiskowych (były to – w rozumieniu przyjętym w niniejszym artykule – skupiska przedsiębiorstw).
Pytania zostały opracowane w takim układzie, aby w sposób maksymalny uzyskać informacje na temat rozkładu kapitału społecznego i uwarunkowań oraz możliwości tworzenia skupisk przedsiębiorstw. Podstawowe wymiary przyjętego modelu
badawczego kapitału społecznego to: wymiar strukturalny (czy przedsiębiorstwa
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tworzą strukturę współpracy), wymiar poznawczy (czy współpraca sprzyja tworzeniu wiedzy), wymiar kulturalny (prawość, kompetencje, konsekwencja, lojalność,
otwartość), wymiar strategiczny (czy i w jakim stopniu współpraca wpływa na
kształtowanie strategii).
W badaniach wybranych przedsiębiorstw województwa śląskiego uczestniczyło
111 osób, w tym: 31 osób w sektorze transportu szynowego, 47 osób w sektorze turystyki rodzinnej i 33 osoby w sektorze wyrobów i aparatury medycznej.
Za pomocą podobnej ankiety przebadano 82 osoby z przedsiębiorstw tworzących grono odlewnicze (41 osób) w powiecie koneckim i 41 osób tworzących grono
płytek ceramicznych Końskie-Opoczno-Przysucha-Tomaszów Mazowiecki [Olesiński, Sabat 2008, s. 219].
Tabela 1. Wartość kapitału społecznego według sektorów (gron) w poszczególnych wydziałach
Sektor
(grono)

Wymiar
kulturowy

Wymiar
strukturalny

Wymiar
poznawczy

Wymiar
strategiczny

Medycyna

4,42

2,78

4,22

2,77

Transport szynowy

4,88

3,98

4,8

3,03

Turystyka

4,09

3,55

4,27

2,94

Ceramika

5,72

5,83

6,21

5,54

Odlewnictwo

5,76

5,94

6,41

5,68

Źródło: opracowanie własne.

Zestawiając wyniki badań w województwie śląskim i w powiecie koneckim,
otrzymano tab. 1. Jak widać, skupiska firm tworzące w powiecie koneckim klaster
odlewniczy i ceramiczny mają wyższy kapitał społeczny niż skupiska nie tworzące
klastra. Stąd można wnioskować, że utworzenie poprzez samoorganizację struktur
klastrowych sprzyja wzrostowi kapitału społecznego i – szerzej – intelektualnego
firm tworzących klaster.
Sama współpraca zewnętrzna nie przesądza jeszcze o możliwości cyrkulacji
wiedzy, jeśli bowiem jest to tylko współpraca z inną siecią lokalną, trudno wówczas
mówić o transferze wiedzy. Zasadnicze znaczenie ma współpraca sieci lokalnych –
zwłaszcza klastrów – z sieciami globalnymi.
Klastry tworzą się na zasadzie samoorganizacji. Istotą samoorganizacji wśród
ludzi jest zdolność do współdziałania w zespole. Nieuchronnie wiąże się to z określonym samoograniczeniem jednostki dla osiągnięcia celu zespołu. Samoorganizacja
może być rezultatem chwili, doraźnego impulsu, kiedy np. przechodnie pomagają
wstać osobie, która się przewróciła na ulicy lub pomagają zepchnąć z drogi popsuty
samochód. Może być rezultatem gruntownego namysłu, kiedy zawiązują spółdzielnię, włączają się do kampanii społecznej, działają na rzecz załatwienia konkretnej
sprawy – jak ułożenie chodnika czy budowa wodociągu w rodzinnej wsi.
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W pewnym momencie samoorganizacja zamienia się w organizację, następuje instytucjonalizacja działania, co uruchamia proces powstania, rozwoju i schyłku
tejże organizacji. Na gruzach danej organizacji może się pojawić samoorganizacja,
może się pojawić nowa organizacja – zawsze jednak samoorganizacja jest procesem
spontanicznym i dzieje się poza sformalizowanym działaniem, nawet jeśli się dzieje
wewnątrz danej organizacji.
Ze szczególnym rozwojem samoorganizacji mamy do czynienia w wypadku decyzji o powstaniu i lokalizacji firmy. Przedsiębiorca w pewnym zakresie świadomie
dokonuje wyboru lokalizacji. Mając daną lokalizację (np. rodzinna działka), może
dokonać wyboru rodzaju działalności.
Kolejni przedsiębiorcy dokonują podobnych wyborów, co skutkuje tworzeniem
się w sposób spontaniczny skupiska przedsiębiorstw. Istnienie skupiska przedsiębiorstw sprzyja nawiązywaniu współpracy początkowo spontanicznej, ale z czasem
instytucjonalizującej się, aż do utworzenia klastra i powołania inicjatywy klastrowej.
Transfer wiedzy w klastrze jest znacznie ułatwiony w porównaniu z siecią lokalną. W wyniku powstania i funkcjonowania klastra zmienia się postrzeganie relacji międzyorganizacyjnych, zwłaszcza zaś rozwój relacji międzyorganizacyjnych
sprzyja wzrostowi kapitału intelektualnego organizacji, czyli wzrostowi wiedzy organizacji.
W sierpniu i wrześniu 2007 r. zostały przeprowadzone badania 82 firm, z których 41 należało do wcześniej zidentyfikowanego i wielokrotnie opisywanego klastra producentów odlewów [Olesiński, Sabat 2007, s. 45], a 41 do podobnie przebadanego klastra producentów płytek ceramicznych [Olesiński, Predygier, Sabat 2007,
s. 130-140]. Badania przeprowadzono z użyciem ankiety stosowanej w badaniach
J. Stachowicza.
Badano występowanie relacji danego przedsiębiorstwa z dostawcami, odbiorcami, agendami rządowymi, kredytowymi, organizacjami społecznymi i innymi partnerami wskazanymi przez respondentów.
Każdą relację określono jako rynkową (na ogół transakcje kupna–sprzedaży),
prawną (na ogół obowiązki wynikające z obowiązkowego prawa, np. w urzędzie
skarbowym, z wyjątkiem umów własnościowym i umów kupna–sprzedaży), kapitałową (kupno−sprzedaż firmy bądź udziałów lub aukcji), społeczną (kontakty telefoniczne, wizyty, zobowiązania towarzyskie).
Każda relacja mogła otrzymać ocenę od 1 do 4. Dana firma mogła mieć 1, 2 lub
nawet 3 i 4 rodzaje relacji z partnerem (czyli maksimum 4×4 = 16 pkt), dodatkowo
punktacja ta (do 16 pkt) była wzbogacana o ocenę satysfakcji od 1 do 7 punktów.
Respondenci wskazywali na ogół po 1 – 2 rodzaje relacji i raczej nisko oceniali
satysfakcję, stąd przedsiębiorstwa mające najwięcej punktów (np. Ceramika Nowa
Gala SA – 82 pkt czy Zaltan A.J. Woźniak sp.c. – 80 pkt lub Ceramika Color Sp.
z o.o. – 70 pkt) wskazywały kilku – kilkunastu partnerów.
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Podobnie firmy klastra odlewniczego – COM Maleniec Sp. z o.o. – 103 pkt,
Zakład Odlewniczo-Mechaniczno-Handlowy Wójcik – 71 pkt czy Grant Sp. z o.o.
– 70 pkt. Przeciętnie poszczególne firmy uzyskiwały 15-60 pkt, czyli respondenci
wskazywali najwyżej kilku partnerów.
Tabela 2. Ocena więzi międzyregionalnych
Wartość relacji
1

Łącznie 82 respondentów
w tym: dostawcy
Odbiorcy

1055
167

Kredytodawcy

162

organizacje społeczne

180

Odlewnie 41

50
1195

w tym: dostawcy

325

Odbiorcy

550

agendy rządowe

105

Kredytodawcy

96

organizacje społeczne

95

pozostali interesariusze
3

942

agendy rządowe

pozostali interesariusze
2

2556

Ceramika 41

24
1361

w tym: dostawcy

617

Odbiorcy

505

agendy rządowe

62

Kredytodawcy

66

organizacje społeczne

85

pozostali interesariusze

26

Źródło: [Olesiński, Sabat 2008].

Jak widać, zasadniczo lepiej rozwinięte relacje ma klaster odlewniczy, z wyjątkiem współpracy z dostawcami, co należy tłumaczyć specyfiką branży. Wydaje się,
że przewaga klastra odlewniczego polega na utworzeniu jednostki koordynującej
w postaci stowarzyszenia KOM-CAST (jest to inicjatywa klastrowa).

3. Kształtowanie konkurencyjności klastrów
Skupiska przedsiębiorstw, rywalizując i współpracując ze sobą, współprzyczyniają się do wzrostu kapitału intelektualnego zarówno każdego z nich, jak i całego
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skupiska. Punktem wyjścia naszych rozważań jest zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie (por. rys. 2).
Tezą artykułu jest, że jeśli przedsiębiorstwo współpracuje z innymi – czego
wyrazem są „sieci relacji międzyorganizacyjnych” – to jego kapitał intelektualny
(w tym zasoby wiedzy) wzrasta. Stąd w takich klastrach, jak odlewniczy czy ceramiczny (por. tab. 1), kapitał społeczny będący częścią kapitału intelektualnego jest
wyższy niż skupiska przedsiębiorstw, jak przedsiębiorstwa produkujące sprzęt medyczny, pojazdy szynowe, czy w potencjalnym dopiero śląskim klastrze turystycznym. Z kolei tab. 2 wskazuje, że klastry odlewniczy i ceramiczny, jak na warunki
polskie, mają relatywnie silne rozbudowane relacje międzyorganizacyjne (np. Ceramika Nowa Gala Spółka Akcyjna czy Zaltan A. J. Woźniak Sp. c. (por. pkt 2 artykułu
oraz tab. 3), COM Maleniec Sp. z o. o. (por. pkt 2 artykułu).
Wzrost kapitału intelektualnego natomiast sprzyja powstawaniu innowacji, co
podnosi konkurencyjność każdego przedsiębiorstwa z osobna i wszystkich razem.

Wiedza
i innowacje

Kapitał intelektualny organizacji
Kapitał organizacyjny
Struktura
wewnętrzna

Struktura
zewnętrzna

K.L.

Zaufanie

K. społ.

Konkurencyjność

Sieci relacji międzyorganizacyjnych

Koncepcja zarządzania wiedzą

Rys. 2. Zarządzanie wiedzą w sieci relacji międzyorganizacyjnych. Model podnoszenia
konkurencyjności przedsiębiorstw w sieci (MPK – PS) – I
Źródło: opracowanie własne.
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Zarządzanie wiedzą jest procesem polegającym na wykorzystaniu i przetworzeniu w ramach funkcjonowania organizacji zasobu organizacyjnego, jakim jest
wiedza. Przy rozwiązywaniu problemu zarządzania wiedzą w sieciach relacji międzyorganizacyjnych należy zatem postawić pytanie: czy dana sieć ma jakiś ośrodek decyzyjny? Wtedy można by generalnie poszukiwać analogii z zarządzaniem
wiedzą w organizacji. Należy też spytać o to, czy dana sieć nie ma danego ośrodka
decyzyjnego – co raczej jest prawidłowością we wszelkich sieciach – i wówczas
decydenci, czyli kierownicy organizacji wchodzący w skład sieci, zachowują się podobnie jak gracze na giełdzie lub przedsiębiorcy na rynku, czyli obserwują działanie
sieci i reagują w sposób, który uznają za słuszny. W wypadku braku koordynatora
sieci dana organizacja winna dążyć do jak najściślejszej współpracy z określonymi
sieciami i starać się osiągnąć jak największą korzyść z tego współdziałania, stale
doskonaląc zarządzanie wiedzą wewnątrz organizacji, ale też zdobywając w maksymalnym stopniu wiedzę z zewnątrz i stale dążąc do zwiększenia kapitału intelektualnego organizacji.
Jak wynika z powyższego, dana firma, korzystając z „koncepcji zarządzania
wiedzą” , dąży do uczestnictwa w grze w sieci relacji międzyorganizacyjnych w celu
zdobycia pożądanej wiedzy.
Jesienią 2007 r. Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu prowadziła projekt:
„Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich” finansowany ze środków budżetu
państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6. „Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy” nr Z/2.26/
II/2.6/43/06. W toku realizacji tego projektu przeprowadzono badanie konkurencyjności klastrów w województwie świętokrzyskim. Badania przeprowadzono za
pomocą zmodyfikowanej ankiety, którą wcześniej wykorzystano w grancie KBN
2 H02 D02 122.
Badaniami objęto 1041 osób reprezentujących przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, urzędy itp. hipotetycznie tworzące sieci relacji międzyorganizacyjnych o charakterze klastrów. Badania [Olesiński, Sabat 2007, s. 6-7] pozwoliły na
identyfikację skupisk przedsiębiorstw prowadzących działalność w podobnym sektorze (a więc podobna metoda wyłonienia respondentów jak w metodzie stosowanej przez J. Stachowicza) na wspólnym obszarze (województwie świętokrzyskim).
W okresie prowadzenia badań w 5 analizowanych skupiskach istnieją tzw. inicjatywy klastrowe, czyli organizacje działające na rzecz integracji organizacji danego
skupiska i 2 skupiska (grono usług budowlanych i klaster medyczny w toku organizacji, tzw. zalążki klastrów).
Zdolność do nawiązywania relacji uzyskano przez zsumowanie wskazanych
przez respondentów organizacji, z którymi współpracuje ich organizacja, i podzielenie przez liczbę respondentów. Z analizy tab. 2 i 3 wynika, że zinstytucjonalizowane klastry mają nie tylko większą zdolność do generowania kapitału społecznego,
o czym mówią dane tab. 2, lecz także zdecydowaną przewagę nad niezinstytucjonalizowanymi klastrami w nawiązywaniu relacji (por. tab. 3).
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Tabela 3. Funkcjonowanie relacji międzyorganizacyjnych i powstawanie innowacji w badanych
klastrach

Klaster bądź
jego zalążek

Liczba
przebadanych
przedsiębiorstw,
instytucji
otoczenia,
urzędów itp.

1

2

Wskaźniki konkurencyjności
zdolność do
nawiązywania
relacji

zdolność do
wytwarzania
nowych
produktów
i usług

zdolność
konkurowania
5 (3+4)

3

4

10

1,8

1,4

3,20

281

1,8

0,96

2,76

Biomasa Świętokrzyska

8

1,6

1,25

2,85

Klaster ogrodniczo-sadowniczy, spożywczy

212

1,08

0,94

2,02

51

1,06

1,07

2,13

Grono usług budowlanych

261

1,15

1,3

2,45

Klaster medyczny

112

0,8

0,89

1,69

106

0,47

0,47

0,94

Grono Targowe Kielce
Grono turystyczne, m.in.
Klaster Słońce Regionu

Grono odlewnicze

Inne przedsiębiorstwa
RAZEM

1041

Źródło: [Olesiński, Sabat 2007b].

Relatywnie najwięcej relacji wskazali respondenci związani z Gronem Targowym Kielce, gronem turystycznym, odlewniczym i biomasy. Potwierdzeniem tezy,
iż klaster sprzyja nawiązywaniu relacji, jest fakt, że przedsiębiorstwa luźno związane z inicjatywą klastrową lub nie funkcjonujące w takich strukturach mają mniej
rozwinięte relacje międzyorganizacyjne (np. klaster medyczny czy przedsiębiorstwa
działające poza klastrami).
Zdolność do wytwarzania nowych produktów i usług w przedsiębiorstwach
działających w danym skupisku zmierzono podobnie. Zsumowaną liczbę innowacji
wskazanych przez respondentów podzielono przez liczbę respondentów.
Klastrem o największym potencjale innowacyjnym w grupie przebadanych
przedsiębiorstw i instytucji otoczenia jest Grono Targowe Kielce. Obecność na drugim miejscu klastra budowlano-ceramicznego związana jest nie tyle z instytucjonalizacją klastra, ile z bardzo dużym, jak na warunki Polski, potencjałem przedsiębiorstw budowlano-montażowych i produkcji materiałów w regionie i znacznym
zaawansowaniem wykorzystania nowoczesnych technologii przy wytwarzaniu największej jakości produktów i usług (stąd też relatywnie wysoki wskaźnik „zdolności
do nawiązywania relacji”).
W wynikach analizowanych badań konkurencyjność klastra obliczono jako
sumę wartości wskaźnika relacji i wskaźnika innowacji danego klastra. Podobnie
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jak poprzednio, najlepiej wypadło Grono Targowe Kielce, które zgodnie z powyższym rozumieniem jest najbardziej konkurencyjne. Kolejne miejsca zajmują: Biomasa Świętokrzyska, grono turystyczne, grono odlewnicze. Konkurencyjność grona
ogrodniczo-sadowniczego oraz medycznego jest relatywnie niższa.
Wyniki badań wskazują na zdecydowaną przewagę sformalizowanych klastrów,
gdzie mamy do czynienia z lepiej rozwiniętymi relacjami międzyorganizacyjnymi,
z wyjątkiem przypadku grona usług budowlanych.

4. Kształtowanie się klastra turystycznego
w regionie świętokrzyskim
Jednym z dynamicznie rozwijających się segmentów regionu świętokrzyskiego
jest turystyka. Z roku na rok segment ten wykazuje tendencję wzrostową. Jest to
widoczne po zwiększającej się liczbie miejsc noclegowych oraz liczbie obiektów
turystycznych. Walory krajobrazowe i położenie geograficzne sprzyjają rozwojowi
turystyki w województwie świętokrzyskim. Dane statystyczne związane z rozwojem
turystyki zaprezentowano w tab. 4 i 5.
Tabela 4. Dynamika rozwoju bazy turystycznej w regionie świętokrzyskim w latach 2003-2007 (w tys.)
Wskaźniki wzrostu bazy
turystycznej

Lp.

2003

2004

2005

2006

2007

1 Hotele

15

24

31

36

43

2 Motele

3

5

7

9

7

3 Pensjonaty

2

4

4

5

6

4 Domy wycieczkowe

1

1

2

2

2

5 Schroniska młodzieżowe

1

1

1

1

3

6 Ośrodki wczasowe

3

5

8

10

11

7 Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe

3

5

6

6

7

6

7

8

8

6

1

1

1

6 234

6 876

7 546

7 861

9 831

Korzystający z noclegów – ogółem

298 345

323 489

328 198

334 595

391 615

12 Korzystający z noclegów – turyści
zagraniczni

22 347

23 576

24 234

24 899

30 311

13 Udzielone noclegi – ogółem

697 342

723 309

778 341

800 865

1 119 254

Udzielone noclegi – turyści
zagraniczni

35 324

43 435

53 342

57 035

72 967

8

Zespoły ogólnodostępnych domków
turystycznych

9 Pola biwakowe
10 Miejsca noclegowe
11

14

–

–

Źródło: opracowanie własne na postawie danych Urzędu Statystycznego w Kielcach za lata 2003-2007.
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Tabela 5. Dynamika sekcji turystyki w Polsce w latach 2003-2006
Lp.

Wskaźniki wzrostu
bazy turystycznej

2003

2004
584 572
miejsca

2005
569 896
miejsc

2006

1

Miejsca noclegowe
– ogółem

596 460 miejsc

574 612
miejsca

2

Hotele

1151 obiektów 1198 obiektów 1224 obiekty

1288 obiektów

3

Motele

132 obiekty

116 obiektów

114 obiektów

109 obiektów

4

Pensjonaty

244 obiekty

224 obiekty

223 obiekty

222 obiekty

5

Domy wycieczkowe

100 obiektów

81 obiektów

77 obiektów

69 obiektów

6

Schroniska

63 obiekty

59 obiektów

49 obiektów

56 obiektów

7

Schroniska młodzieżowe 24 obiekty

33 obiekty

32 obiekty

29 obiektów

8

Ośrodki wczasowe

598 obiektów

566 obiektów

528 obiektów

495 obiektów

9

Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe

427 obiektów

410 obiektów

404 obiekty

393 obiekty

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego sekcji Turystyka
za lata 2003-2006.

Dynamika rozwoju usług turystycznych w województwie świętokrzyskim jest
wyższa niż przeciętna w kraju, chociaż w odniesieniu do liczby mieszkańców świętokrzyskie w turystyce nie należy do czołówki krajowej.

5. Wnioski
Analiza danych tab. 4 i 5 wskazuje, że województwo świętokrzyskie dostrzegło
swoją szansę w rozwoju turystyki, o czym świadczy chociażby duża dynamika rozwoju bazy turystycznej.
Istotne też jest, że na uzyskanie tej dynamiki wpływają takie inicjatywy klastrowe, jak Grono Targowe Kielce czy „Słońce Regionu” i inne (por. tab. 2 i 3). Oba wymienione klastry wypadają korzystniej chociażby na tle inicjatywy śląskiego klastra
turystycznego.
Tabele 4 i 5 wskazują, że w regionie świętokrzyskim wzrasta rola i znaczenie
klastrów turystycznych. Podobnie jest w sektorze budowlanym czy odlewniczym.
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The role and meaning of clusters in the development
of ŚwiętokrzyskiE REGIOn
Summary
The article presents methods of cluster development level generated by the co-operation of groups
of enterprises operating in the same line of business within a given region. The research conducted by
the team of the Institute of Management of the Jan Kochanowski University in Kielce identified seven
groups of enterprises co-operating within a network of mutual relations, which promotes the formation of clusters, what increases the role (function) and meaning (hierarchical level) of clusters in the
region.

Księga1.indb 157

2009‑07‑10 11:53:24

prace naukowe uniwersytetu ekonomicznego we wrocławiu
Nr 46
2009
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce

Małgorzata Januszewska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

PRZESŁANKI KREOWANIA INNOWACJI W TURYSTYCE
NA SZCZEBLU REGIONU

1. Wstęp
W nowym nurcie myślenia ekonomicznego akcentuje się zachodzące w procesie
gospodarowania relacje międzyludzkie, wiedzę czy − szerzej − kapitał intelektualny.
Ekonomiści tego nurtu podkreślają, że sukces ekonomiczny zależy nie tyle od postępu technologicznego, ile od zdolności społeczeństwa do wykorzystania istniejących
technologii w postaci wdrażania innowacji, a tajemnica tej zdolności tkwi w sferze
kultury, ideologii i polityki − dziedzin, które kształtują ludzkie interakcje.
Na ogół zarówno wśród teoretyków, jak i praktyków panuje zgoda, że obecnie
innowacje są jednym z kluczowych czynników wpływających na konkurencyjność
branż i regionów. W szerokim podejściu za innowacje można uznać pozytywne,
twórcze zmiany w systemie społecznym, w strukturze gospodarczej, w technice oraz
przyrodzie, które są efektywne z punktu widzenia rachunku ekonomiczno-finansowego. W wąskim znaczeniu innowacja jest zmianą w metodach wytwarzania i produktach bazującą na nowej lub nie wykorzystywanej dotychczas wiedzy [Decelle
2004, s. 32].
Celem artykułu jest próba identyfikacji typów innowacji turystycznych i regionalnych uwarunkowań decydujących o rozprzestrzenianiu innowacji oraz charakterystyka wybranych czynników determinujących innowacyjność. Artykuł jest wynikiem studiów literaturowych i obserwacji własnych.

2. Istota i rodzaje innowacji w turystyce
Za „ojca” koncepcji opisującej innowacje uznaje się J. Schumpetera (choć wspominali o nich także Smith i Marks). Z punktu widzenia teoretyczno-funkcjonalnego
określony wkład do teorii innowacji i ekonomii innowacji wniosły: teoria systemów,
teoria konsumencka, teoria innowacji, teoria wzrostu, systemowa, neoschumpeteriańska, neoklasyczna, technologiczno-socjologiczna, technologiczno-historyczna,
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funkcjonalna, instytucjonalna, ewolucyjna, konkurencyjno-teoretyczna, decyzyjno-teoretyczna, oparta na teorii gry, koncepcja oparta na teorii nowego wzrostu i mikroekonomia innowacji [Grupp 1998, s. 50].
Żeby prawidłowo wyjaśnić zjawisko innowacji, warto zastanowić się nad triadą
pojęć: innowacja – innowacyjność – działania innowacyjne [Januszewska 2008].
Innowacyjność wiąże się ze zdolnością do generowania innowacji i motywacją do ciągłego poszukiwania i stosowania w praktyce wyników badań naukowych,
prac badawczo-rozwojowych, nowych idei, pomysłów i wynalazków [Janasz 2002,
s. 54].
Innowacje i innowacyjność w wymiarze regionalnym i lokalnym można rozpatrywać przynajmniej w dwóch ujęciach:
• innowacyjności podmiotów i przedsiębiorstw zlokalizowanych w danym układzie regionalnym,
• innowacyjności samych układów regionalnych.
Przez innowacyjność gospodarki regionu rozumiemy [Marciniak 2004, s. 124]:
–– skłonność i chęć podmiotów tej gospodarki do nowatorstwa,
–– zdolność do tworzenia nowych i modernizowania istniejących produktów i procesów technologicznych, nowych systemów organizacji i zarządzania oraz wprowadzanie innych twórczych i imitacyjnych zmian,
–– zdolność adaptowania osiągnięć naukowo-technicznych,
–– motywację przedsiębiorców działających w regionie do ustawicznego poszukiwania nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków, doskonalenia i rozwijania
infrastruktury oraz zasobów wiedzy.
Działanie innowacyjne to świadoma forma aktywności człowieka mająca na
celu zastosowanie innowacji. Inaczej jest to proces obejmujący czynności związane z kreowaniem pomysłu, powstania innowacji, a następnie wdrożenie nowego
(lub ulepszonego) produktu, procesu lub organizacji. Działania innowacyjne można
przedstawić jako efekt synergii pozytywnej pomiędzy koncepcją teoretyczną − innowacją a eksploatacją komercyjną1.
Sektor turystyczny jest uważany za wysoko konkurencyjny. Różnorodność dóbr
i usług turystycznych sprawia, że oczekiwania turystów rosną. Branże turystyczne są
bardzo czułe na zmiany popytowe, co wymaga stałych obserwacji trendów i zachowań konsumentów. W konsekwencji prowadzi to do systematycznego dostosowywania się podmiotów gospodarki turystycznej do aktualnego popytu. Rozwój nowych
produktów i procesów w turystyce jest determinowany poziomem innowacyjności
nie tylko przedsiębiorstw, ale również układów regionalnych, które są wyposażone
w atrakcyjne walory turystyczne i stanowią miejsce przeznaczenia ruchu turystycznego. Powszechnie przyjmuje się, że działalność innowacyjna jest domeną przedsiębiorstw produkcyjnych. Podmioty gospodarki turystycznej jako firmy usługowe
i należące głównie do grupy małych i średnich przedsiębiorstw napotykają trudności
Na podstawie nowego modelu innowacji – modelu interaktywnego, który pojawił się jako ewolucja modelu linearnego.
1
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Tabela 1. Typologia innowacji
Kryterium
Przedmiot
innowacji

Rodzaje innowacji
produktowe

procesowe

organizacyjne

Znaczenie
innowacji

przełomowe

podstawowe

przyrostowe

Oryginalność
innowacji

Źródło innowacji

oryginalne (absolutne)
wtórne (dzięki
dyfuzji, adaptacji,
naśladownictwu)
powstałe w wyniku badań
i prac rozwojowych
tworzone w wyniku
badań rynku i preferencji
nabywców

jako wynik własnych
prac inwestora

Przykłady innowacji w turystyce
Kopalnia Soli w Bochni opracowała unikatowy, kompleksowy produkt
oparty na historii eksploatacji soli, usługach leczniczych i rekreacyjnych, poszerzony o usługi noclegowych, transportowe i żywieniowe
(pod ziemią i na powierzchni). Produkt został zgłoszony w UN WTO
jako najbardziej innowacyjny turystyczny produkt Polski
Najbardziej spektakularnym przykładem wdrożenia innowacji w
turystyce jest szwedzka miejscowość Åre, gdzie strategia konkurencji Vision 2011, oparta na stymulowaniu innowacji, doprowadziła
do zainwestowania w ciągu pięciu lat 215 mln euro np. w pierwszy
w Skandynawii water – park hotel, nowoczesny kompleks narciarski
i inne, łącząc w jeden system instytucje rynku turystycznego. Innym
przykładem jest firma Accor o najdoskonalszym systemie redukcji
kosztów hotelarskch
Air France – zbiór innowacji w zakresie organizacji lotów (np. rezerwacja on-line, elektroniczny bilet, powiązania linii międzynarodowych
i lokalnych)
GDS i NCRS (globalne systemy dystrybucji, np. Amadeus, Galileo
i narodowe komputerowe systemy rezerwacyjne, np. niemiecki Start),
które pojawiły się w latach siedemdziesiątych oraz osiemdziesiątych
i zrewolucjonizowały światowy rynek turystyczny
Rozwój transportu zawsze był traktowany jako podstawa w kreowaniu
turystyki, współcześnie za taki czynnik można uznać rozwój transportu lotniczego (np. w ostatnich latach rozwiązania pozwalające obniżyć
znacznie koszty transportu lotniczego poprzez korzystanie z lokalnych
lotnisk oddalonych od metropolii, likwidację cateringu i powstanie
tzw. tanich linii lotniczych, które przyczyniły się do natężenia ruchu
pasażerskiego i wzrostu aktywności turystycznej Polaków
Rozwiązania budowlane, np. w hotelarstwie budowanie hoteli ekonomicznych w postaci dowolnej liczby zintegrowanych jednostek noclegowych – pokój i łazienka, które mogą być łączone jak klocki (np.
Formuła1− marka Accoru ) czy budowanie tuneli (np. pod kanałem
La Manche) i mostów (np. między Malme a Kopenhagą) pozwalające
na wzrost ruchu turystycznego i zmniejszenie czasu dotarcia do miejsca docelowego
Turystyka raczej nie tworzy innowacji oryginalnych, lecz korzysta
z rozwiązań dostarczanych przez inne sektory
Zastosowanie technik teleinformatycznych w tworzeniu systemów rezerwacyjnych, np. w hotelarstwie, systemów informacyjno-dystrybucyjnych w biurach podróży
Rozwój technologii kosmicznych skutkuje zainteresowaniem turystyką
kosmiczną, rozwój balneologii i technologii medycznych opartych na
naturalnych zasobach wiąże się z rozwojem turystyki zdrowotnej itp.
Ze względu na rosnące potrzeby w zakresie turystyki zdrowotnej
i relaksacyjnej powstają ośrodki wellness, spa czy beauty farm. Oczekiwania turystów w zakresie spędzenia nocy w miejscu niezwykłym
skutkuje tworzeniem hoteli w zamkach, pałacach, obiektach budowanych z lodu, łodziach podwodnych itp.
Własna pomysłowość inwestora, np. sztuczna plaża pod Berlinem lub
budowanie wielkich, ekskluzywnych statków wycieczkowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Świtalski 2005, s. 87-106; Janasz, Kozioł 2007, s. 19-25].
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w tworzeniu podstawowych innowacji (główną barierą są wysokie koszty takich
przedsięwzięć). Ich zdolność koncentruje się na kopiowaniu i adaptacji innowacji.
Turystyka jest zatem sektorem, który bardzo szybko adaptuje różnego rodzaju innowacje, ale jest słaby w tworzeniu własnych, oryginalnych. Jak pokazują hiszpańskie
badania, prawie 78% wszystkich innowacji zastosowanych w przedsiębiorstwach
turystycznych stanowią innowacje technologiczne, w tym największy udział mają
technologie informacyjne − 49% oraz środowiskowe − 19% [www.finestraturistica.
org].
W tab. 1 zaprezentowano najczęściej w literaturze przedmiotu opisywane rodzaje innowacji. Opatrzono je przykładami innowacji w turystyce.
W literaturze zagranicznej można się doszukać klasyfikacji innowacji charakterystycznych dla usług turystycznych. A. Hjalager stworzyła typologię inspirowaną
wczesnymi pracami Schumpetera, odzwierciedlającą nowoczesne warunki funkcjonowania sektora turystycznego. Według niej innowacje w turystyce mogą mieć
miejsce w jednej lub w kombinacji pięciu kategorii: produkt innowacyjny, proces
innowacyjny, zarządzanie innowacyjne, innowacje logistyczne i innowacje instytucjonalne [Hjalager 1999, s. 465-466]. Na podstawie koncepcji Abernathy’ego i Clarka sformułowano klasyfikację stosowaną w turystyce, która wyróżnia innowacje:
regularne, niszowe, rewolucyjne i architektoniczne, co zaprezentowano w tab. 2.
Tabela 2. Typy innowacji w turystyce
Kryterium

Utrwalanie kompetencji

Zakłócanie/zwracanie uwagi
na przestarzałe kompetencje

Utrzymanie istniejących
związków partnerskich

Innowacje regularne
–– promowanie nowych inwestycji
podnoszących wydajność
–– szkolenie przedsiębiorców
i pracowników w działaniach
sprzyjających efektywności
–– poprawa jakości

Innowacje rewolucyjne
–– dyfuzja nowych technologii
w firmach turystycznych
–– wprowadzanie nowych metod
przyczyniających się do zmian
w strukturze zatrudnienia
–– wiązanie się z tymi samymi
rynkami, ale nowymi
metodami

Zakłócanie egzystencji/
kreowanie nowych
związków

Innowacje niszowe
–– promocja udziału nowych
przedsiębiorców w
wykorzystywaniu okazji
–– zachęcanie firm do nowych
aliansów rynkowych
–– łączenie istniejących produktów
z nowymi rozwiązaniami

Innowacje architektoniczne
–– kreowanie popytu na nowe
wydarzenia i atrakcje
–– zmiany prawne i materialne
istniejącej infrastruktury
–– kreowanie ośrodków
adaptujących
i rozpowszechniających
wiedzę

Źródło: [Hjalager 1999, s. 467; Nordin, Svensson 2005, s. 6-13].
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3. Czynniki determinujące innowacje w turystyce
Innowacyjność w turystyce zależy od wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Do grupy czynników wewnętrznych, nazywanych niekiedy kapitałem
innowacyjnym [Przedsiębiorczość... 2001, s. 57; Pomiar kapitału... 2005, s. 82], należy zaliczyć poziom kapitału intelektualnego przedsiębiorstw działających w regionie, ich uczestnictwo w transferze wiedzy, indywidualną przedsiębiorczość, elastyczność, jakość zarządzania, gotowość do zmian, otwartość na otoczenie i zdolność do
współpracy z podobnymi przedsiębiorstwami lub podmiotami tworzącymi łańcuch
wartości, a także dostrzeganie roli innowacji w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, a w konsekwencji i regionu. Innowacyjność samych
układów przestrzennych jest zdeterminowana prowadzoną polityką regionalną,
sprawnością struktur instytucjonalnych, jakością i atrakcyjnością walorów turystycznych, dostępem do wiedzy. Do czynników zewnętrznych kwalifikuje się stan edukacji, zasoby wiedzy naukowej, nakłady na B+R, poziom współpracy przedsiębiorstw
z sektorem nauki, przepływ wiedzy z innych dziedzin do sektora turystycznego.
Z badań prowadzonych przez zespół z Uniwersytetu Jagiellońskiego wynika, że
wśród najważniejszych czynników wpływających na kształtowanie się innowacyjności przedsiębiorstw turystycznych należy wymienić: możliwość dostosowania oferty
do indywidualnych potrzeb turystów, znajomość zachowań i strategii konkurentów
oraz wiedzę i umiejętności pracowników [Bednarczyk 2006, s. 129]. W tab. 3 uporządkowano czynniki wpływające na rozprzestrzenianie się innowacji w turystyce.
Tabela 3. Czynniki determinujące rozprzestrzenianie się innowacji w turystyce
Czynniki zewnętrzne

Czynniki wewnętrzne

1) stan aktywności gospodarki turystycznej

1) ekonomiczna opłacalność innowacji dla
przedsiębiorstwa turystycznego

2) postęp techniczny i rozwój rynku badań
naukowych w turystyce

2) mentalność twórcza, chęć wyróżnienia się,
skłonność do ryzyka, kapitał intelektualny
przedsiębiorstw turystycznych w regionie

3) podążanie za trendami

3) skala minimalnych nakładów koniecznych do
zrealizowania innowacji i dostęp do kapitału

4) polityka regionu wobec innowacji w turystyce

4) złożoność procesu innowacyjnego

5) stopień rywalizacji na rynku turystycznym

5) przedsiębiorczość lokalna

6) odkrywanie potrzeb – obserwacja, by
odpowiadać na istniejące problemy

6) polityka turystyczna regionu, miejsce turystyki
w regionalnej strategii innowacji

7) fiskalno-podatkowe instrumenty promocji
innowacji

7) infrastruktura instytucjonalna w regionie
wspierająca innowacyjność, istnienie instytucji
kreatora zachowań innowacyjnych

8) szybkość rozprzestrzeniania się innowacji

8) zasoby turystyczne regionu

9) system edukacyjny

9) umiejętność adaptacji innowacji

Źródło: [Brackenbury, 2004, s. 2; Poznańska 1998, s. 129; Janasz 2005, s. 70].
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Jedną z wewnętrznych przesłanek kreowania inwestycji w obszarze turystycznym jest przedsiębiorczość. Pojęcie przedsiębiorczości wymaga wyjaśnienia dlatego, że jest wieloaspektowe i brakuje w literaturze zgodności co do jego znaczenia.
W ujęciu ekonomicznym przedsiębiorczość jest traktowana jako jeden z czynników
produkcji przejawiający się w obszarze racjonalizacji i twórczym stosowaniu nowatorskich rozwiązań przynoszących lepsze efekty wykorzystywania pozostałych
zasobów. Odgrywa ona więc istotną rolę nie tylko w efektywnej ich alokacji, ale
i w tworzeniu nowych oraz doskonalszych. Polega na działaniu osób w poszukiwaniu innowacji oraz wykreowaniu nowych związków w istniejącym systemie
gospodarczym. Jest to zdolność jednostki do dostrzegania luk na rynku, wybiegania w przyszłość, poszukiwania zmiany i reagowania na nią oraz umiejętności do
społecznej i gospodarczej innowacji. Podejście do przedsiębiorczości zmieniało się
w czasie. Za prekursorów tej kategorii uznaje się A. Smitha i J.B. Saya, którzy traktowali przedsiębiorczość jak funkcję. Natomiast T. Kotarbiński uważał ją za zbiór
cech człowieka. Łączne pojmowanie przedsiębiorczości wskazuje, że jest to zbiór
zachowań, których celem jest tworzenie i realizowanie przedsięwzięć umożliwiających osiąganie celu poprzez ograniczenie ryzyka.
Przedsiębiorczość w turystyce odnoszona jest do osób, jak również do organizacji. Postawa przedsiębiorcza osób i proces przedsiębiorczości organizacji przenikają
się, warunkując w obecnej sytuacji rynkowej sukces i rozwój turystycznych podmiotów gospodarczych.
Lokalne i regionalne programy gospodarcze dla rozwoju turystyki wymagają
profesjonalnej obudowy instytucjonalnej. W celu pobudzania przedsiębiorczości
obserwujemy przyspieszony rozwój związków kooperacyjnych2, które są wynikiem
narastającej turbulencji otoczenia. Powiązania w turystyce przybierają formy wielorakich układów partnerskich, np. aliansów strategicznych, spółek joint-venture, konsorcjów, holdingów, koalicji, porozumień czy franchisingu. Z charakteru produktu
turystycznego regionu wynika, że do wzmocnienia przedsiębiorczości regionalnej
i lokalnej w turystyce, a również do rozwiązania problemu dostępu do najnowszej technologii i innowacji dla małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych
służy współpraca w klastrach turystycznych3. Klaster w naturalny sposób sprzyja
współpracy gospodarczej partnerów. W ramach struktur klastrowych do kooperacji
włączają się poza przedsiębiorstwami również i inne podmioty, takie jak publiczne
i prywatne instytuty naukowo-badawcze, ośrodki akademickie, organizacje ekologiczne, jednostki administracyjne i samorządowe, organizacje pozarządowe.
Obecnie przedsiębiorstwa mają do dyspozycji dwie podstawowe opcje − działanie w pojedynkę
w ramach określonej struktury organizacyjnej lub działanie w ramach układu partnerskiego.
3
Klaster jest określany jako sieć powiązań technologicznych, kapitałowych, personalnych, organizacyjnych podmiotów działających w określonej specjalizacji biznesowej i skoncentrowanych geograficznie.
2
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W Unii Europejskiej upowszechniana jest „polityka oparta na klastrach” (cluster-based policy)4. Na obszarach turystycznych w Polsce nie powstało jednak wiele
tego typu struktur. Najpowszechniejszą formą współpracy w turystyce są regionalne organizacje turystyczne (ROT) lub lokalne organizacje turystyczne (LOT). Często pojawia się pogląd, że klastry są porównywalną formą organizacyjną jak ROT
lub LOT. Podobieństwa tkwią w przypisaniu obu form do obszaru terytorialnego,
otwartym dostępie do nich, strukturze pozbawionej hierarchii, długim horyzoncie
działania i w opatrywaniu produktu wspólną marką oraz kształtowaniu spójnego
wizerunku obszaru turystycznego. Różnice są także wyraźne i wynikają z procesu
ich tworzenia, celów funkcjonowania (klastry są budowane dla poprawy konkurencyjności regionu turystycznego, ROT/LOT dla tworzenia produktu turystycznego
i jego promocji), podmiotów przynależących do ugrupowania (w klastrach głównie przedsiębiorstwa różnych branż, w ROT jednostki samorządu terytorialnego),
formy prawnej i organizacyjnej i znaczenia innowacji w działalności tych instytucji (w ROT kwestia innowacji nie jest eksponowana) [Januszewska, Nawrocka
2008]. Międzysektorowe partnerstwa regionalne i lokalne (powiązania sieciowe),
jako efekty procesów oddolnych (endogennych), które budują konsensus między
lokalnymi podmiotami, umożliwiają tworzenie wspólnych strategii i koordynację
działań, ułatwiają dostęp do kluczowych kompetencji, promują i tworzą innowacje,
umacniają lokalną identyfikację uczestników z lokalnym środowiskiem przyrodniczym, kulturowym i społecznym, poprawiają konkurencyjność poprzez wzmacnianie regionalnej i lokalnej przedsiębiorczości.

4. Zakończenie
Niniejszy artykuł jest „głosem w dyskusji”, którą należy kontynuować dla dobra
rozwoju innowacji w turystyce i jej praktyki. Dlatego w zakończeniu sformułowano
kilka opinii, które pozwolą tę dyskusję kontynuować.
1. Powodzenie w turystyce zależy w dużym stopniu od aktywności społecznej
oraz mechanizmów pobudzania rozwoju przedsiębiorczości w obu obszarach. Skuteczność tych działań zależy zarówno od potencjału społecznego, jak i od funkcjonowania wsparcia zewnętrznego, np. ze strony administracji publicznej (rządowej
i samorządowej) lub instytucji pozarządowych.
2. Trudno jest bezpośrednio ocenić innowacyjność obszarów turystycznych
w Polsce, brakuje bowiem badań w tym zakresie lub ich wybiórczość prowadzi do
niejednoznacznych opinii.
Jest to nowy typ polityki gospodarczej, odchodzącej od tradycyjnego sterowania gospodarką na
rzecz pośredniego stymulowania rozwoju. Za nadrzędny cel takiej polityki przyjmuje się podnoszenie
poziomu konkurencyjności systemu gospodarczego. Przynosi ona korzyści tak przedsiębiorstwom, jak
i gospodarce regionu, w której zlokalizowany jest klaster. UE uznała klastery za kluczowy priorytet
w realizacji idei Europejskiego Obszaru Badań i Innowacji oraz jako potencjał przyczyniający się do
skutecznego rozwoju regionów.
4
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3. Wzrost innowacyjności w turystyce wymaga długookresowej strategii sektora, w której działania innowacyjne będą traktowane priorytetowo.
4. Niezbędne jest również skoordynowanie działań na poziomie mikro-, mezoi makroekonomicznym w tworzeniu klimatu sprzyjającego innowacyjności, kształtowaniu postaw innowacyjnych i realizacji głębszych badań w tym zakresie.
5. Przyczynkiem do wzmocnienia działań innowacyjnych w regionach turystycznych powinna być współpraca w ramach regionalnych klastrów lub sieci, a nie
tylko w ramach regionalnych lub lokalnych organizacji turystycznych.
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REGIONAL PREMISES FOR CREATING INNOVATION IN TOURISM
Summary
Innovations represent one of the key factors influencing the development of tourist areas. Having
recognized the importance of innovations an attempt of identifying their determinants was taken up.
The article defines types of innovations with entrepreneurship, co-operation and selected institutions as
the crucial ones from the perspective of innovation diffusion in a tourist region.
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SZKOŁY WYŻSZE JAKO MAŁE OBSZARY ROZWOJU
REGIONALNEGO I LOKALNEGO

1. Wstęp
Rozwój regionalny i lokalny zależy w głównej mierze od czynników endogenicznych, „bowiem procesy rozwoju stają się coraz bardziej »sterytorializowane«”.
Jednocześnie musi się pojawić czynnik egzogeniczny w postaci zewnętrznego popytu na te endogeniczne zasoby (por. [Gorzelak 2007, s. 102]).
Okazuje się, że we współczesnym świecie „zwiększa się polaryzacja rozwoju
w układach terytorialnych, ponieważ tylko niektóre miejsca – głównie metropolie,
ale także i niektóre specyficzne mniejsze ośrodki – oferują warunki [...] rozwoju do
poziomów w zasadzie nieosiągalnych przez większość pozostałych układów terytorialnych” [Gorzelak 2007, s. 101]. Na istotną rolę miejsca jako czynnika rozwoju zwraca uwagę R.L. Florida, który „przytacza liczne fakty świadczące o tym, że
największy wzrost gospodarczy oparty na nowej ekonomii obserwuje się w specyficznych koncentracjach, takich jak Silicon Valley, New York City, Hollywood itp.”
[Jałowiecki, Szczepański 2006, s. 244].
Oznacza to, że w przestrzeni regionalnej lub lokalnej tylko niektóre miejsca są
zdolne generować rozwój. Taki zbiór miejsc i zjawisk nazywać będziemy małym
obszarem rozwoju. Przyjmujemy więc, że w układach terytorialnych mały obszar
to dowolna otwarta i quasi-jednorodna część przestrzeni, posiadająca swoją stabilną strukturę i relacje z otoczeniem lokalnym lub globalnym, w której realizuje się
określony zespół procesów zmieniających stan tego obszaru i otoczenia [Ponikowski 2007]. Z tego punktu widzenia szkoły wyższe, które zwykle lokalizowane są
w dużych ośrodkach miejskich, stanowią specyficzne centra rozwoju, które nazywać
będziemy małymi obszarami rozwoju.
Ale czy szkoły wyższe, jako podmioty słabe ekonomicznie (małe środki budżetowe, brak kadry), mogą w istotny sposób wpływać na rozwój regionalny i lokalny?
Często oczekujemy, że te słabe ekonomicznie podmioty będą prowadzić badania
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i kształcić kadry na wysokim poziomie, a jednocześnie będą istotnymi jednostkami
generującymi rozwój regionalny. Czy to jest możliwe?

2. Ujęcie progowe
Szkolnictwo wyższe należy do specyficznych czynników zwiększających endogeniczny potencjał miast i regionów. Siła wpływu tego czynnika wynika bezpośrednio z nakładów na szkolnictwo. W Polsce udział wydatków na ten cel w produkcie
krajowym brutto w 2006 r. wynosił 0,56% i był przeszło trzykrotnie niższy niż średnia dla UE-27 i aż siedmiokrotnie niższy niż w Szwecji.
Z danych statystycznych GUS wynika, że w Polsce w roku akademickim
2006/2007 było 448 szkół wyższych (łącznie ze szkołami resortów obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji). W tej liczbie 130, czyli 29%, to szkoły publiczne. Należy podkreślić, że w roku akademickim 1990/1991 było 112 szkół
wyższych, co oznacza, że nastąpił wzrost o 300%. Największy wzrost nastąpił wśród
wyższych szkół ekonomicznych – z 5 w roku akademickim 1990/1991 do 95 w roku
2006/2007 [Szkoły wyższe… 2007].
Małe środki przeznaczane na naukę i szkolnictwo oraz przychody głównie z działalności dydaktycznej sprawiają, że szkoły wyższe borykają się z różnymi barierami
rozwoju. Wykorzystując idee teorii progów Malisza, przyjmujemy, że w kształtowaniu ośrodków akademickich można wskazać na różne ograniczenia progowe. Mogą
to być progi typu A, czyli administracyjno-prawne warunki funkcjonowania. Progi
jako warunki szkoły wyższe muszą spełniać. Istnieją też progi typu B, które stanowią wewnętrzne i zewnętrzne bariery funkcjonowania. W procesie rozwoju uczelni
progi jako bariery trzeba zaś pokonywać [Ponikowski 2008].
W analizie progowej typu A łatwo można wyszczególnić punkty graniczne (krytyczne), które oznaczają minimalny poziom, poniżej którego racje bytu szkół wyższych są zagrożone np. w świetle obowiązujących przepisów prawa. Są to wszystkie
minima i standardy funkcjonowania. W praktyce progi tego typu wystarczy wypełnić, a nie trzeba ich koniecznie przekraczać. Ma to oczywiście wpływ na stan finansów publicznych, ale w istotny sposób nie wpływa na zwiększenie innowacyjności
i konkurencyjności rozwoju lokalnego czy regionalnego. Przed szkołami wyższymi
stoją też określone wyzwania, które nie dają się zadekretować w postaci zapisów
prawnych. Progi typu B jako bariery funkcjonowania szkół wyższych wiążą się
z koniecznością osiągania wysokiej jakości badań i kształcenia studentów. Mogą
dotyczyć też aspektów ekonomiczno-społecznych, miastotwórczych czy marketingowo-promocyjnych. Przekroczenie tych progów może generować rozwój miasta
i regionu.
Przekraczanie progów jest o tyle istotne, że szkoły wyższe muszą się ciągle mierzyć z globalną konkurencją na rynku szkolnictwa wyższego. K. Pawłowski [2005,
s. 24] podkreśla, że „jeszcze kilkadziesiąt lat temu lokalny uniwersytet miał swój tradycyjny, niemal suwerenny i nienaruszalny obszar działania. Z tego obszaru pocho-
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dzili studenci, stamtąd pochodziły zlecenia na badania [...]. Dzisiaj przedsiębiorca
czy menedżer, nie wychodząc ze swego gabinetu, może zamówić ekspertyzę w dowolnym miejscu świata [...]. Student, nie zmieniając miejsca zamieszkania, może
podjąć studia (o ile zna język angielski) internetowe w dowolnym uniwersytecie
wirtualnym świata. Uniwersytety tracą więc swoje tradycyjne otoczenie, zapewniające im w przeszłości bezpieczne trwanie”.

3. Ujęcie funkcjonalne
W dynamicznie rozwijającym się świecie nie wystarczy, by szkoły wyższe wypełniały tylko zapisy ustawy o szkolnictwie wyższym. Uczelnie mają do spełnienia
określoną misję. Służąc prawdzie, muszą wnosić swój wkład w światowy nurt badań
naukowych. Służąc zaś aspiracjom społeczeństwa, muszą kształcić studentów na
najwyższym możliwym poziomie.
Szkoły wyższe jako małe obszary rozwoju odgrywają też ważną rolę w rozwoju
miast i regionów. Pełnią bowiem określone funkcje endogeniczne, czyli związane
z rozwojem miasta, w którym funkcjonują, oraz egzogeniczne, czyli generujące korzyści regionalne. Oczywiście znaczenie szkół wyższych jako czynnika zwiększającego endogeniczny potencjał rozwoju miast i regionów różnicuje się w zależności od
potencjału i lokalizacji uczelni. Inna jest rola i obszary wpływów silnych ośrodków
akademickich, funkcjonujących w obszarach metropolitalnych niż lokalnych ośrodków akademickich. Zestawienie funkcji szkół wyższych przedstawiono w tab. 1.
Wyzwaniem dla szkół wyższych jest tworzenie lokalnego i regionalnego kapitału intelektualnego oraz kadr dla społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej
na wiedzy. We współczesnym świecie „trwałą przewagę konkurencyjną uzyskują
te kraje, regiony i miasta, na których terenie są skoncentrowane przedsiębiorstwa
zdolne do tworzenia innowacji (bowiem innowacja tworzy sobie popyt)” [Gorzelak 2007, s. 101]. Innowacyjność staje się zatem nowym impulsem rozwoju w stosunku do tradycyjnych, zasobochłonnych czynników (ziemia, praca czy bogactwa
naturalne). W tym kontekście należy rozpatrywać możliwości włączania się szkół
wyższych w proces tworzenia regionalnych i miejskich systemów innowacyjnych.
Nie ulega wątpliwości, że innowacyjność wynika z kreatywności i wiedzy. To w tym
kontekście, w wymiarze terytorialnym możemy mówić o kreatywnych regionach
i miastach wiedzy. Kreatywność i wiedzę należy rozpatrywać również jako możliwość generowania wartości dodanej w rozwoju miast i regionów.
Szkoły wyższe to także wybitne jednostki i społeczność naukowa. Taka klasa
kreatywna musi wnosić swój wkład w rozwój miasta i regionu. Kreatywność to
również inicjatywy i pomysły na rozwój. B. Jałowiecki i M.S. Szczepański [2006,
s. 243-245] piszą: „Florida podkreśla w każdym niemal opracowaniu, że o dynamice
miasta i regionu decyduje klasa kreatywna”, a także „w sposób jednoznaczny eksponuje też elementarną rolę uniwersytetów w rozwoju regionalnym, określając je jako
magnes przyciągający ludzi utalentowanych”.
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Tabela 1. Funkcje szkoły wyższej w rozwoju regionalnym i lokalnym

naukowo-badawczy

obszar

Oddziaływanie
funkcja korzyści
kreator nauki, wiedzy,
badań i technologii

lokalizacji

społeczno-kulturowy

bazy ekonomicznej miasta

pracodawca

inwestor
podmiot realizujący
bieżące zakupy
towarów i usług
studenci jako
konsumenci na rynku
miasta
generowanie kapitału
kreatywnego

kształcenie kapitału
ludzkiego

kształtowanie nowej
jakości przestrzeni
miasta

marketingu

tworzenie marki
miasta i regionu

Treść funkcji
• kreowanie nauki i transfer nowej wiedzy jako czynniki rozwoju
• badania naukowe jako szansa tworzenia sektorów wysokich technologii,
zmniejszenie luki technologicznej i poprawy konkurencyjności
i innowacyjności regionalnej i lokalnej
• „nauka w biznesie oraz biznes w nauce” [Klasik 2008, s. 51] (w praktyce
są badania, często podstawowe, a brak odbiorców regionalnych takich
badań)
• progowa możliwość finansowania badań z budżetu (małe nakłady na
badania i rozwój)
• tworzy miejsca pracy dla kadry naukowej i pracowników administracji
• zależny od systemu zasilania budżetowego
• charakteryzuje się niskimi zarobkami i przerostami administracyjnymi
• rozwój infrastruktury uczelni głównie ze środków budżetowych
• realizacja projektów inwestycyjnych z funduszy europejskich
• ograniczone środki finansowe na bieżącą działalność
• przychody głównie z działalności dydaktycznej, a nie badawczej
• podmiot realizujący bieżące zakupy zwykle na rynku lokalnym
• istotny strumień środków finansowych, którym dysponują studenci
• generowanie popytu na rynkach: wynajmu mieszkań, usług transportowych,
artykułów żywnościowych, usług edukacyjnych, dóbr kultury itp.
• kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i klasy kreatywnej
• kapitał wiedzy i kreatywności jako współczesne czynniki rozwoju miasta
i regionu
• klastry działań kreatywnych (przedsiębiorczość innowacyjna, rozwój
sektorów kreatywnych, tzn. opartych na własności intelektualnej
• społeczność naukowa − partykularne interesy zdobywania stopni i tytułów
naukowych, braki kadry naukowo-dydaktycznej, drugie etaty − efekt
słabego pracodawcy
• kształcenie kadr dla gospodarki regionalnej i lokalnej
• absolwenci jako kapitał ludzki na rynku lokalnym i ponadlokalnym
(większość absolwentów zostaje w mieście lub regionie)
• brak orientacji kształcenia na potrzeby gospodarki regionalnej i lokalnej
(tradycyjne kierunki kształcenia, głównie humanistyczne)
• lokalizacja w prestiżowych budynkach i miejscach przestrzeni miasta
(centrum miasta)
• tworzenie od podstaw nowych campusów akademickich, nowe
rozwiązania architektoniczne, komunikacyjne itp.
• nadawanie terenom miejskim nowych funkcji społecznych i rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych (kreatywne miejsca przestrzeni miasta,
osiedla z mieszkaniami na wynajem itp.)
• element marketingu terytorialnego (interesujące miejsce dla
przyjezdnych)
• kształtowanie konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej miasta
• szkoły wyższe jako system względnie odosobniony, czyli bariera relacji
szkoły z otoczeniem, słabe angażowanie się w życie gospodarcze
i społeczne „swojego” miasta; w ciałach decyzyjnych szkół wyższych
brak jest kluczowych interesariuszy rozwoju, czyli przedstawicieli
biznesu samorządu terytorialnego

Źródło: opracowanie własne.
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Szkoły wyższe, poprzez uczestnictwo w międzynarodowych sieciach współpracy, wyspecjalizowane badania naukowe i kształcenie akademickie (usługi wyższego
rzędu), przyczyniają się też do budowy metropolitalności i marki miasta. Działania
te swoim zasięgiem wykraczają poza granice miasta. Często zasięg ten jest regionalny lub ponadregionalny, a nawet międzynarodowy (por. [Markowski 2007, s. 325]).
Stąd też W.M. Gaczek podkreśla, że „do funkcji metropolitalnych zalicza się prawie zawsze badania naukowe oraz kształcenie akademickie, czyli wyspecjalizowane
funkcje egzogeniczne w rozumieniu klasycznej teorii bazy ekonomicznej miasta.
Znaczenia tych funkcji trudno nie doceniać w dobie gospodarki opartej na wiedzy,
ale należy podkreślić, że już uniwersytety średniowieczne odgrywały doniosłą rolę
w rozwoju miast” [Gaczek 2006, s. 7].
Korzyścią dla miasta są miejsca lokalizacji szkoły. Szkoły wyższe lokują się
często w centralnych dzielnicach i reprezentacyjnych budynkach miasta. „Są to nie
tylko stare budynki uniwersyteckie, ale także nowe siedziby uczelni lokalizowane
w centrum w celu podkreślenia więzi z miastem” [Podstawy gospodarki… 2005,
s. 143]. Specjalnymi strefami miasta są campusy uniwersyteckie, lokalizowane także
na peryferiach miasta. Nadają one terenom miejskim nowy charakter funkcjonalnoprzestrzenny. Zmienia się wówczas układ komunikacyjny, następuje rewitalizacja
zdegradowanych budynków, budowa nowych obiektów, pojawia się nowa architektura krajobrazu. Campusy stają się dzielnicami uniwersyteckimi i spełniają nie tylko
funkcje badawczo-edukacyjne, ale także społeczno-kulturalne. W ten sposób miasto
uzyskuje nowe impulsy rozwojowe.
Władze miasta wykorzystują też obecność szkół wyższych w swoich materiałach
promocyjnych i informatorach1. Przykładem wspólnego działania miasta ze szkołami wyższymi może być wspólna kampania billboardowa pod hasłem Bądź wolny.
Studiuj w Lublinie. Jest to akcja promocyjna wskazująca na możliwości studiowania
w Lublinie i zachęcająca maturzystów do podjęcia studiów w tym mieście. Należy
podkreślić, że oferta jest skierowana do potencjalnych studentów z woj. podlaskiego, podkarpackiego świętokrzyskiego, małopolskiego (Tarnów) i miasta Radomia.
Jest ona odpowiedzią na hasło Rzeszów zdaje egzamin, które nieco wcześniej pojawiło się w Lublinie, Chełmie, Zamościu i Tomaszowie Lubelskim.

4. Ujęcie strukturalno-przestrzenne
Podstawowym obszarem działalności szkół wyższych jest prowadzenie badań
naukowych i kształcenie akademickie. Z punktu widzenia rozwoju regionalnego
i lokalnego szkoły wyższe są także istotnym pracodawcą i inwestorem, a studenci –
jako konsumenci – generują znaczny popyt na rynku miasta.
Kształcenie generuje poziom kapitału intelektualnego. Raport o kapitale intelektualnym (http://www.innowacyjnosc.gpw.pl/kip), opracowany przez Zespół DoPrzykładem może być informator dla studentów Lublin miasto wiedzy. Studiuj w Lublinie, wydany przez Urząd Miasta Lublin.
1
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radców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, wskazuje, że boom edukacyjny
w Polsce nie przekłada się na jakość kapitału intelektualnego we wszystkich grupach
społecznych. W grupie studentów indeks kapitału intelektualnego lokuje Polskę na
13 miejscu na 16 krajów europejskich, które były analizowane. Oznacza to, że polski
system kształcenia akademickiego jest słabo dopasowany do potrzeb współczesnej
gospodarki, a kierunki kształcenia nie nadążają za potrzebami rynku pracy. Niska
jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym przekłada się na problemy wejścia absolwentów na rynek pracy i poziom zasobów kadr w gospodarce regionalnej.
W gospodarce opartej na wiedzy istotną rolę odgrywają też badania naukowe
prowadzone w szkołach wyższych. W tym zakresie brakuje współpracy szkół wyższych z biznesem. Szkoły wyższe prowadzą przede wszystkim badania podstawowe,
którymi nie są zainteresowane firmy regionalne. Wynika to z finansowania badań
głównie ze środków publicznych i modelu kariery naukowej na polskich uczelniach.
Przy progowej możliwości budżetowego finansowania badań obowiązują partykularne interesy zdobywania stopni i tytułów naukowych. Polski model kariery naukowej nie jest w pełni zgodny z modelem krajów przodujących w osiągnięciach
naukowych i poziomie rozwoju regionalnego. Nawet najlepsze polskie uniwersytety
lokują się na bardzo odległych pozycjach w rankingach najlepszych uczelni świata.
W kontekście rozwoju regionalnego i lokalnego bardzo ważną rolę odgrywają
studenci. Z danych GUS wynika, że w roku akademickim 2006/2007 w szkołach
wyższych wszystkich typów kształciło się, łącznie z cudzoziemcami, 1 941,4 tys.
studentów (w tym 11 752 studentów cudzoziemców). Liczba studentów studiów
stacjonarnych wynosiła 950,4 tys., czyli 49% wszystkich studiujących. W szkołach
publicznych kształciło się 1 301,1 tys. studentów, czyli 67% ogólnej liczby studentów. W 318 szkołach wyższych niepublicznych, czyli w 71% ogółu szkół, kształciło
się 640,3 tys. osób, czyli 33% ogółu studentów. Należy podkreślić, że szkoły niepubliczne prowadzą kształcenie głównie na poziomie licencjackim [Szkoły wyższe…
2007].
Student to także konsument na rynku wynajmu mieszkań, gastronomicznym,
komunikacyjnym, rozrywki, sportu i rekreacji, usług edukacyjnych, zakupu sprzętu komputerowego, artykułów biurowych, podręczników, korzystania z ksero itp.2
Szacunek rocznych zasobów finansowych, którymi dysponują studenci (tab. 3),
wskazuje, że w dużych miastach zasób ten stanowi ok. 50% rocznego budżetu miasta. W mniejszych miastach, czyli o relatywnie mniejszym budżecie (Lublin, Rzeszów, Kielce, Olsztyn), w których studiuje dużo studentów, kwota ta jest zbliżona do
poziomu rocznego budżetu miasta.
W kontekście rozwoju regionalnego i lokalnego szkoła wyższa to także pracodawca. Z danych GUS-u wynika, że w roku akademickim 2006/2007 we wszystkich
typach szkół w Polsce było zatrudnionych ogółem 99 976 nauczycieli akademicSzczegółowe badania dotyczące wpływu studentów Poznania na rozwój miasta zawiera praca
[Gaczek 2006].
2
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kich (pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełnozatrudnionych), z tego 83,3% w szkołach publicznych. W ogólnej liczbie zatrudnionych
na stanowisku profesora pracowało 22 492 osób (w szkołach publicznych 72,5%),
docenta – 468 (publiczne 44,9%) adiunkta – 38 405 (publiczne 87,6%), w tym doktora habilitowanego 3222 (publiczne 94,7%) i asystenta – 15 953 (publiczne 87,5%).
Wykładowców było 6270 (publiczne 75%), a starszych wykładowców 11 250 (publiczne 92,9%). Wśród wszystkich nauczycieli akademickich 1800 było cudzoziemcami (1,8%) [Szkoły wyższe… 2007].
W wymiarze rozwoju regionalnego i lokalnego szkoła wyższa jest także podmiotem realizującym bieżące zakupy towarów i usług, inwestorem. Z danych
GUS-u wynika, że w szkołach niepublicznych w strukturze przychodów z działalności operacyjnej ogółem 93,1% stanowiły przychody z działalności dydaktycznej
i 1,4% z działalności badawczej. W szkołach publicznych przychody z działalności
dydaktycznej stanowiły zaś 81,5%, a 11,6% to przychody z działalności badawczej.
Wśród wyższych szkół publicznych największym udziałem przychodów z działalności dydaktycznej charakteryzują się szkoły pedagogiczne (94,7%) i ekonomiczne
(92,3%), a najmniejszym szkoły rolnicze (74,8%) i techniczne (75,1%). Największy udział przychodów z działalności badawczej osiągają wyższe szkoły techniczne (19,8%), a najmniejszy szkoły pedagogiczne (2,1%) oraz ekonomiczne (4,6%)
[Szkoły wyższe… 2007].
W szkołach niepublicznych w przychodach z działalności dydaktycznej opłaty
za studia stanowią 95%. W uczelniach publicznych głównym źródłem finansowania
działalności dydaktycznej zaś są dotacje z budżetu państwa (72,9%), opłaty za studia (19,8%) i inne źródła finansowania (7,1%). Proporcje te różnią się w zależności
od rodzaju szkół wyższych. W szkołach ekonomicznych dotacje wynoszą 51,6%,
a opłaty studentów 41,7%, w pedagogicznych odpowiednio 67,3% i 27,7%, uniwersytetach 66,2% i 25,8%, akademiach wychowania fizycznego 70,6% i 20,6%,
szkołach technicznych 79,8% i 13,3%.
Ograniczone wsparcie budżetowe przeznaczane na infrastrukturę uczelni przy
niskich przychodach, głównie z działalności dydaktycznej, sprawia, że szkoły wyższe podejmują się realizacji znaczących inwestycji ze środków europejskich. Ma to
szczególne znaczenie w regionach o peryferyjnym poziomie rozwoju, które muszą
się orientować na czynniki nadające nową jakość rozwoju tym regionom.
Tabela 2 zawiera zestawienie kosztów i liczby projektów rozwoju infrastruktury
zgłaszanych bezpośrednio przez szkoły wyższe do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w ramach działania I.1. Infrastruktura
uczelni oraz I.3. Wspieranie innowacji. Charakterystyczne, że projekty rozwoju infrastruktury zgłaszały indywidualnie szkoły wyższe, a tylko jeden był zgłoszony
przez gminę (Stalowa Wola). Oczywiście wiele gmin zgłosiło projekty dotyczące
transferu wiedzy i technologii. Projekty te dotyczą głównie budowy parków naukowo-technologicznych. Na uwagę zasługuje projekt „Centrum interaktywnej edukacji
i prezentacji wiedzy w Lublinie”, zgłoszony w ramach PO Rozwój Polski Wschod-
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Tabela 2. Zestawienie projektów indywidualnych zgłoszonych przez szkoły wyższe
do PO Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013
Województwo
(liczba szkół
wyższych)
Lubelskie
(20)

Podkarpackie
(17)

Podlaskie
(19)

Świętokrzyskie
(14)
Warmińsko-mazurskie
(9)

Liczba
projektów
razem
11

6

5

2

4

Koszt w mln euro
razem

w tym

(dofinansowanie)
103,12
(87,61)

77,73
(66,05)

69,16
(58,77)

67,61
(57,03)
77,42
(65,69)

28

394,53
(335,15)

Liczba
projektów

32,13 (27,30)

• Politechnika Lubelska

3

24,44 (20,76)

• Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

2

13,93 (11,88)

• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2

10,04 (8,53)

• Uniwersytet Medyczny w Lublinie

1

8,72 (7,41)

• Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Chełmie

1

7,19 (6,10)

• Instytut Agrofizyki im. Bohdana
Dobrzyńskiego PAN w Lublinie

1

6,67 (5,67)

• Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II

1

28,62 (24,33)

• Uniwersytet Rzeszowski

1

25,90 (22,01)

• Politechnika Rzeszowska
im. Ignacego Łukasiewicza

2

11,41 (9,69)

• Państwowa Wyższa Szkoła
Wschodnioeuropejska w Przemyślu

1

6,03 (5,12)

• Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Krośnie

1

5,77 (4,90)

• Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie

1

30,11 (25,59)

• Uniwersytet w Białymstoku

1

15,00 (12,74)

• Politechnika Białostocka

2

12,31 (10,46)

• Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku

1

11,74 (9,98)

• Państwowa Wyższa Szkoła
Informatyki i Przedsiębiorczości
w Łomży

1

40,38 (34,32)

• Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach

1

26,72 (22,71)

• Politechnika Świętokrzyska

1

57,95 (49,25)

• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

2

12,93 (10,89)

• Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

1

• Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Elblągu

1

6,54 (5,55)
Razem

Nazwa szkoły wyższej

×

×

28

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Lista projektów…].
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Tabela 3. Potencjały szkolnictwa wyższego w województwach i miastach na prawach powiatów
w roku akademickim 2006/2007

Wyszczególnienie

1

Liczba
szkóła

2

Filie,
Nauczywydziały
ciele akai instytuty
demiccyc
zamiejscoweb

Studenci
ogółem

Szacunek
rocznych
zasobów
Dochody
finansowych, budżetów
którymi
miast
w danym
dysponują
d
wojewódz- w Polsce
studenci
twie
w mln zł

3

4

5

6

7

8

2 882 317

35

7

8 781

168 159

×

×

Jelenia Góra

86 503

1

1

308

7 620

4,5

0,40

57,2

Legnica

105 186

3

–

359

11327

6,7

0,59

85,0

303,5

Wrocław

634 630

23

4

7 693

137182

81,6

7,,16

1371,8

2427,5

Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie

10
×

20

7

4 380

86 406

×

363 468

9

4

2 441

42 991

49,8

2,24

429,9

946,4

Grudziądz

99 244

1

–

12

611

0,7

0,03

4,6

277,2

Toruń

207 190

4

–

1 577

34 494

39,9

1,80

344,9

573,0

Włocławek

119 256

3

2

244

6 712

7,8

0,35

50,3

2 172 766

20

6

6 417

105 563

Biała Podlaska

58 075

1

1

351

7 602

7,2

0,40

57,0

149,3

Chełm

67 887

2

1

174

4 433

4,2

0,23

33,2

165,1

Lublin

353 483

10

2

5 596

83 482

79,1

4,36

834,8

919,9

Zamość

66 507

3

1

178

5 324

5,0

0,28

39,9

1 008 520

8

3

1 654

36 361

×

Gorzów Wielkopolski

125 504

3

1

383

11 220

30,9

Zielona Góra

118 115

2

1

1 085

19 341

53,2

2 566 198

28

6

7 224

133 655

×

Lubuskie

Łódzkie

×

×

×

250,4

2 066 371

×

×

9
×

Bydgoszcz

Lubelskie

×

×

343,8
×

195,7

×

×

0,59

112,2

337,3

1,01

193,4

327,9

×

×

×

Łódz

760 251

21

1

6 682

115 871

86,7

6,05

1158,7

2109,9

Piotrków Trybunalski

78 954

1

2

216

7 858

5,9

0,41

58,9

221,1

Skierniewice

48 772

2

–

92

2 448

1,8

0,13

18,4

3 271 206

34

3

12 096

201 446

×

Małopolskie

×

×

125,1
×

Kraków

756 267

21

1

10 933

175 792

87,3

9,18

1757,9

2327,2

Nowy Sącz

84 487

3

–

475

8 563

4,3

0,45

64,2

268,2

Tarnów

116 967

3

1

408

10 185

5,1

0,53

76,4

333,1

5 171 702

101

14

16 325

346 625

×

Ostrołęka

53 605

2

–

40

2 674

0,8

0,14

Mazowieckie

×

×

×

20,1

173,5

Płock

127 224

2

1

424

11 474

3,3

0,60

86,1

540,3

Radom

225 810

6

1

820

21 445

6,2

1,12

160,8

583,4

Siedlce

77 051

2

1

797

14 423

4,2

0,75

108,2

208,7

m.st. Warszawa

1 702 139

75

2

13 653

279 475

80,6

14,59

4192,1

8575,6

1 041 941

6

1

1 622

36 717

×

127 602

4

1

1 426

31 641

86,2

2 097 564

17

6

3 239

75 441

×

Opolskie
Opole
Podkarpackie

×
1,65
×

×

×

316,4

472,0

×

×

Krosno

47 723

1

–

220

4 877

6,5

0,25

36,6

174,6

Przemyśl

67 127

4

–

120

2 990

4,0

0,16

22,4

191,4

Rzeszów

163 508

4

1

2 145

49 150

65,2

2,57

491,5

517,7

Tarnobrzeg

50 047

1

1

88

2915

3,0

0,15

21,9

1 196 101

19

7

3 039

52 621

×

Białystok

2 948 30

10

4

2 779

44 837

85,2

2,34

448,3

740,5

Łomża

63 387

3

–

123

3 658

7,0

0,19

27,4

187,0

Suwałki

69 246

3

1

83

2 546

4,8

0,13

19,1

202,6

Podlaskie

Księga1.indb 175

Liczba
ludności

Udział miasta
w ogólnej liczbie
studentów
w%

×

×

134,1
×

2009‑07‑10 11:53:27

176

Henryk Ponikowski

Tabela 3, cd.
1

4

5

6

7

8

9

2 203 595

2

28

5

5 850

101 624

×

×

×

×

Gdańsk

456 658

14

2

4 694

73 973

72,8

3,86

739,7

1449,2

Gdynia

251 844

5

1

484

11 101

10,9

0,58

111,0

770,6

Słupsk

98 092

2

–

426

8 513

8,4

0,44

63,8

328,0

Sopot

39 624

2

1

88

3 444

3,4

0,18

34,4

4 669 137

44

17

9 943

202 592

Bielsko-Biała

176 453

7

–

597

14 661

Bytom

186 540

1

3

87

5735

Chorzów

113 978

2

2

130

Częstochowa

24 5030

6

–

Dąbrowa Górnicza

129 559

2

Gliwice

198 499

Jastrzębie Zdrój

Pomorskie

Śląskie

×

10

223,2

×

×

×

7,2

0,77

146,6

506,0

2,8

0,30

57,4

437,4

8054

4,0

0,42

80,5

293,1

1 687

31 023

15,3

1,62

310,2

654,1

–

124

4 524

2,2

0,24

45,2

395,3

2

1

1 902

31 017

15,3

1,62

310,2

599,3

94 716

–

1

–

913

0,5

0,05

9,1

225,0

Jaworzno

95 771

–

–

–

191

0,1

0,01

1,9

243,1

Katowice

314 500

15

2

4 876

71 191

35,1

3,72

711,9

1069,7

Mysłowice

75 063

1

–

67

3305

1,6

0,17

33,1

187,7

Ruda Śląska

145 471

1

–

10

274

0,1

0,01

2,7

455,1

Rybnik

141 388

–

1

–

1 780

0,9

0,09

17,8

456,3

Sosnowiec

224 244

2

2

73

13 888

6,9

0,72

138,9

508,6

Tychy

130 492

1

–

73

2 431

1,2

0,13

24,3

349,6

Zabrze

190 110

–

1

–

1 390

0,7

0,07

13,9

480,6

Żory

62 416

–

1

–

372

0,2

0,02

3,7

1 279 838

14

2

1 825

54 979

×

×

×

Świętokrzyskie
Kielce

143,3
×

207 188

10

1

1 653

50 898

92,6

2,66

509,0

580,4

1 426 883

9

5

2 650

60 048

×

×

×

×

Elbląg

126 985

2

1

242

7 968

13,3

0,42

59,8

Olsztyn

174 941

4

1

2 103

44 874

74,7

2,34

448,7

509,4

3 378 502

36

18

9 042

171 232

×

×

×

×

Kalisz

108 477

1

3

399

10 935

6,4

0,57

82,0

293,3

Konin

80 471

1

4

188

5 170

3,0

0,27

38,8

283,5

Leszno

63 955

3

1

255

7 885

4,6

0,41

59,1

198,7

Poznań

564 951

25

1

7 804

134 357

78,5

7,01

1343,6

1745,3

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

369,6

1 692 838

22

11

4 175

82 490

×

×

×

Koszalin

107 693

3

1

575

14 228

17,2

0,74

106,7

279,6

Szczecin

409 068

17

3

3 513

63 370

76,8

3,31

633,7

1048,0

–

500

0,6

0,03

98 262

1 915 959

×

×

Świnoujście
Polska

3

40 819

–

38 125 479

441

1
118

×

3,8

163,8

×

×

Bez szkół resortów obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji.
Bez zamiejscowych ośrodków dydaktycznych i punktów konsultacyjnych, których w roku akademickim 2006/2007 było w Polsce 109 (kształciło się w nich 26,2 tys. studentów).
c
Pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin w więcej niż jednej szkole wyższej wykazani zostali w każdym
miejscu pracy według siedziby jednostki macierzystej.
d
Dla Warszawy przyjęto średni miesięczny koszt utrzymania studenta na poziomie 1,5 tys. zł, dla
miast wojewódzkich oraz Gdyni, Sopotu i wszystkich śląskich miast na prawach powiatów – 1,0 tys. zł,
a dla pozostałych miast na prawach powiatów 0,75 tys. zł.
a

b

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Powiaty w Polsce… 2007].
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niej na lata 2007-2013, w którym planuje się budowę zespołu obiektów o łącznej
powierzchni ok. 5 tys. m² (scena prezentacji, laboratoria wiedzy, stałe ekspozycje
wiedzy). Za projekt o wartości 11,79 mln euro (dofinansowanie 10,02) odpowiada
miasto Lublin.
Największe ośrodki akademickie w Polsce to: Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódz, Lublin, Gdańsk, Katowice, Szczecin, Kielce. W tych dziesięciu ośrodkach kształci się 62% wszystkich studentów i zatrudnionych jest aż 68% nauczycieli
akademickich. W tych dziesięciu miastach skupionych jest aż 51,5% wszystkich
szkół wyższych w Polsce. Przestrzenny rozkład ośrodków akademickich w Polsce
przedstawiono w tab. 3.
Należy podkreślić, że z regionalnego punktu widzenia na mapie ośrodków akademickich w Polsce, oprócz miast wojewódzkich, ważne miejsce zajmują miasta
wydzielone na prawach powiatów. Są to te same miasta, które swój awans w strukturze osadniczej uzyskały w związku z reformą administracyjną z 1975 r. Potwierdza
to hipotezę, że w rozwoju regionalnym i lokalnym małe obszary odgrywają wielką
rolę.

6. Uwagi końcowe
Szkoły wyższe, mimo że w praktyce borykają się z różnymi problemami dotyczącymi swojego funkcjonowania, odgrywają ważną rolę w rozwoju miast i regionów.
Jako małe obszary pełnią określone funkcje endogeniczne, czyli związane z miastem, w którym funkcjonują, oraz egzogeniczne, które dotyczą korzyści regionalnych. Podstawową korzyścią jest oczywiście kreowanie wiedzy, badań i technologii
oraz kształcenie kadr dla gospodarki opartej na wiedzy. Znaczenie pozostałych funkcji jest uzupełniające i zależy od rangi ośrodka akademickiego i wielkości miasta.
Szkoły wyższe mogą stanowić małe obszary rozwoju, pod warunkiem że rozbudowują sieci współpracy z innymi szkołami wyższymi, biznesem regionalnym
i lokalnym, ale także z władzami samorządowymi, włączając się w rozwiązywanie
problemów miasta i regionu. Korzyści rozwoju może zapewnić jedynie współpraca w „złotym trójkącie”: szkoły wyższe – biznes – samorząd. Tymczasem można
zauważyć, że wszystkie te podmioty tworzą systemy względnie odosobnione i „są
zatroskane” istotą swego istnienia.
Można też zaobserwować, że liczba szkół i studentów nie przekłada się bezpośrednio na poziom rozwoju regionalnego mierzonego poziomem PKB na mieszkańca. Boom edukacyjny w Polsce ma charakter ilościowy. Zdecydowanie wzrosła liczba szkół i studentów oraz kierunków studiów. Dla korzyści rozwoju regionalnego
i lokalnego należy tę zmianę ilościową przekształcić na boom jakościowy w szkolnictwie wyższym. Paradoksalnie progiem rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego
jest radykalny wzrost liczby studentów, któremu nie towarzyszył proporcjonalny
wzrost nakładów finansowych i liczby nauczycieli akademickich. Sytuacja ta pro-
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wadzi do funkcjonowania – nie tylko w ośrodkach lokalnych – słabych generatorów
rozwoju lokalnego i regionalnego.
Reasumując, należy stwierdzić, że szkoły wyższe w rozwoju regionalnym
i lokalnym mają udział uzupełniający. Spostrzeżenie to potwierdza stwierdzenie
R.L. Floridy, że „uniwersytet jest niezbędnym, ale niewystarczającym warunkiem
rozwoju regionalnego” (cyt. za: [Jałowiecki, Szczepański 2006, s. 245]). Również
W.M. Gaczek pisze, że „ośrodek akademicki, nawet jeżeli ma rangę ponadregionalną
czy międzynarodową, nie będzie wystarczającym czynnikiem rozwoju miasta, a tym
bardziej metropolii. Może to jednak być warunek konieczny wejścia na ścieżkę rozwoju metropolitalnego i utrzymania przewagi konkurencyjnej miasta w przestrzeni”
[Gaczek 2006, s. 7].
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SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION AS SMALL AREAS
OF REGIONAL AND LOCAL DEVELOPMENT
Summary
Despite of different problems that schools of higher education have in their day-to-day activities,
their role in local and regional development is of crucial importance. These schools as small areas
(development centres) have their endogenous functions connected with the city of their origin and the
exogenous functions, which relate to benefits for the whole region. Schools of higher education are
important employers and investors; at the same time students as consumers generate significant demand
on the market. The potential of social capital of academic community and graduates is also extremely
important. Scientific researches and academic education make the background of knowledge based
economy in the region. In great measure metropolitan functions and reputation of the city are developed
by universities.
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PROBLEMY I METODY PROGNOZOWANIA WPŁYWU
ROZWOJU LOKALNEGO NA FINANSE GMINY

1. Wstęp
Wpływ rozwoju lokalnego na koszty i dochody gminy jest w literaturze przedmiotu nazywany oddziaływaniem fiskalnym (fiscal impact). Jego ocena ma swoją
historię (pierwsze opracowania tego typu były sporządzane w USA już w latach 30.
ubiegłego wieku) i znaczny dorobek. Jednakże w Polsce obowiązek sporządzania
prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego został wprowadzony dopiero Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU 2003 nr 80, poz. 717). Od tego
czasu minęło zaledwie kilka lat i nie zdążyły się jeszcze ukształtować odpowiednie
podstawy teoretyczno-metodyczne prognozowania oddziaływań rozwoju lokalnego
na koszty i dochody gminy. W związku z tym w opracowaniu podjęta została próba
częściowego uzupełnienia tej luki. W tym celu została przeprowadzona analiza relacji zachodzących między rozwojem lokalnym a finansami gminy. Na tym tle przedstawiono zarys metodyki oceny oddziaływania fiskalnego rozwoju gminy.

2. Rozwój lokalny a finanse gminy
Pomiędzy rozwojem lokalnym a finansami gminy występują wzajemne powiązania i uwarunkowania. Gmina bowiem ponosi najpierw wydatki na rozbudowę
i modernizację infrastruktury, aby mógł dokonać się rozwój społeczno-gospodarczy
na jej terenie, który przyniesie jej określone dochody po zrealizowaniu inwestycji
z nim związanych. Widzimy więc, że warunkiem uzyskania dochodów z rozwoju
jest uprzednie poniesienie nań określonych wydatków.
Omawiana współzależność wyraża się w tym, że rozbudowa i modernizacja infrastruktury, będąca elementem zagospodarowania przestrzennego, tworzy warunki
do rozwoju umożliwiające lokalizację nowych inwestycji mieszkaniowych, produkcyjnych i usługowych, które po oddaniu do użytku będą przynosić dochody firmom,
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pracownikom i budżetowi gminy, a te ostatnie zostaną przeznaczone na finansowanie usług świadczonych przez gminę i ich rozwój.
Występowanie współzależności między rozwojem lokalnym a finansami gminy sprawia, że planowanie tegoż rozwoju i prognoza jego oddziaływań na koszty
i dochody gminy powinny być również opracowywane współzależnie. Dzięki temu
zwiększy się realność i racjonalność uchwalanych planów rozwoju lokalnego. Innymi słowy, prognoza oddziaływań rozwoju lokalnego na finanse gminy powinna być
elementem planowania tegoż rozwoju.
Wspomniana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwarza
warunki do częściowego spełnienia tego postulatu, ponieważ nakłada na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta obowiązek sporządzania prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 17
ust. 5) po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia tego
planu. Ten zapis oznacza, że wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt
planu miejscowego wraz z prognozą skutków finansowych jego uchwalenia. Jest to
rozwiązanie właściwe, ponieważ umożliwia integrację planowania rozwoju lokalnego z oceną jego oddziaływania fiskalnego. Nie jest ono jednak wystarczające, gdyż
ogranicza się jedynie do prognozy skutków finansowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który nie obejmuje całego obszaru gminy, lecz jedynie jej mniejszy lub większy fragment. Dlatego też słuszna wydaje się propozycja
Świetlika [2004, s. 13-14], aby prognozę skutków finansowych sporządzać już na
etapie opracowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Przyjęcie takiego rozwiązania sprzyjałoby niewątpliwie zwiększeniu racjonalności zarówno procesu planowania, jak i decyzji rozwojowych.
Analizując relacje między rozwojem lokalnym a finansami gminy, należy
uwzględnić zmiany czynników i mechanizmów rozwoju, jakie dokonują się pod
wpływem postępu naukowo-technicznego i globalizacji gospodarki.
Rozwój lokalny to złożony proces wzrostu ilościowego i zmian strukturalnych
dokonujących się w sferach: gospodarczej, społecznej i przestrzennej. Wymienione
sfery rozwoju lokalnego są współzależne: każda z nich zarówno oddziałuje na pozostałe, jak i podlega ich wpływom. Rozwój lokalny obejmuje więc wzrost ilościowy
(ludności, produkcji, zatrudnienia, mieszkań, infrastruktury itp.) oraz przekształcenia struktury gospodarczej, społecznej i przestrzennej. Jest on wyrazem dostosowań
do zmieniających się warunków otoczenia i do zmian potrzeb społeczności lokalnych.
Do wyjaśnienia mechanizmów rozwoju lokalnego wykorzystywane są różne
teorie [Parysek 1997, s. 58-72]. Najszersze jednak zastosowanie znajduje teoria bazy
ekonomicznej. W myśl jej założeń, działalność gospodarki lokalnej można podzielić
na działalność skierowaną na rynek zewnętrzny i działalność zaspokajającą potrzeby
lokalne. Pierwsza grupa działalności stanowi bazę ekonomiczną gminy i źródło jej
wzrostu, czyli spełnia funkcje egzogeniczne, druga zaś zaspokaja potrzeby ludności
gminy i rynku lokalnego, czyli spełnia funkcje endogeniczne [Dziewoński 1971,
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s. 87]. Teoria ta uzależnia rozwój lokalny od zwiększania produkcji dóbr i usług na
rynek ponadlokalny. W rzeczywistości wymienione rodzaje działalności są współzależne: rozwój działalności bazowej stymuluje rozwój funkcji endogenicznych, natomiast rozwój sfery obsługi lokalnej stwarza korzyści zewnętrzne, które mogą zachęcać inwestorów do lokalizacji w danej gminie działalności o charakterze bazowym.
Tradycyjnie rozwój lokalny można było wyjaśnić za pomocą mechanizmu mnożnikowego bazy ekonomicznej. Zwiększenie sprzedaży na rynki zewnętrzne o ΔE powodowało mnożnikowy wzrost dochodu o ΔD, czyli:

gdzie c – krańcowa skłonność do konsumpcji dóbr i usług lokalnych.
Wysokość dochodu lokalnego i jego przyrost zależą od wartości c: im jest ona
wyższa, tym większy dochód lokalny i odwrotnie.
Ten mnożnikowy wzrost dochodu tworzy dodatkowy popyt, którego zaspokojenie wymaga zwiększenia produkcji i zatrudnienia, czyli mnożnik dochodowy
uruchamia mnożnik zatrudnienia [O’Sullivan 1993, s. 136]. Jeżeli wydajność pracy
w sektorze bazowym i w sektorze lokalnym jest jednakowa, to mnożnik zatrudnienia
jest równy mnożnikowi dochodu. Jeżeli zaś wydajność pracy w sektorze lokalnym
jest niższa (wyższa), to mnożnik zatrudnienia jest wyższy (niższy) niż mnożnik dochodu. Jeżeli z kolei rynek pracy jest zrównoważony, to wzrost zatrudnienia powoduje migrację ludności do danej gminy. W wyniku tego rośnie zapotrzebowanie na
mieszkania oraz infrastrukturę techniczną i społeczną.
Zaspokojenie potrzeb wynikających ze wzrostu zatrudnienia i liczby ludności
wymaga odpowiedniego zagospodarowania infrastrukturalnego nowych terenów
gminy, na których zostaną zlokalizowane mieszkania, firmy i obiekty infrastruktury
społecznej. Jak więc widzimy, rozwój lokalny jest kumulacyjnym procesem wzrostu
i przekształceń strukturalnych gospodarki lokalnej, będącym efektem mnożnikowego oddziaływania bazy ekonomicznej na jej rozwój.
Postęp naukowo-techniczny oraz związane z nim przemiany społeczno-gospodarcze powodują zasadnicze zmiany w mechanizmie funkcjonowania i rozwoju gospodarki lokalnej. Wywiera on wielostronny wpływ na gospodarkę lokalną. Przede
wszystkim przyczynia się do wydatnego wzrostu wydajności pracy, sprawiającego, że produkcja może rosnąć przy zmniejszającym się zatrudnieniu. Wskutek tego
zmniejsza się zatrudnienie nie tylko w sektorze bazowym, ale i w sektorze lokalnym,
w wyniku zmniejszenia krańcowej skłonności do konsumpcji dóbr i usług lokalnych
c, a tym samym i efektu mnożnikowego.
Postęp techniczny osłabia również oddziaływanie klasycznych czynników wyboru lokalizacji przez firmy. Dzieje się to w wyniku zmniejszania zużycia materiałów w procesach produkcji oraz usprawnienia transportu i obniżki jego kosztów,
co ogranicza jego rolę jako czynnika lokalizacji produkcji. Dawniej podstawowymi
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czynnikami lokalizacji były: źródła surowców, zasoby taniej siły roboczej, taniej
energii, dobrze rozwinięty transport oraz wyposażenie infrastrukturalne. Obecnie
coraz istotniejsze znaczenie mają: dobrze wykształcona siła robocza, dobrze rozwinięte ośrodki badawcze i uniwersytety, klimat przedsiębiorczości i atrakcyjna jakość
środowiska przyrodniczego i społecznego [Markowski 1999, s. 100]. To oddziaływanie postępu technicznego osłabia również efekt mnożnikowy bazy ekonomicznej.
Globalizacja gospodarki dokonuje się nie tylko pod wpływem rewolucji technologicznej, ale i deregulacji rynku finansowego, liberalizacji handlu międzynarodowego i regionalnej integracji gospodarczej [Zorska 1998, s. 21-39]. Do jej przyspieszenia w ostatniej dekadzie XX w. przyczynił się także koniec podziału świata
na dwa wrogie obozy, który to podział uniemożliwiał globalną ekspansję postępu
technologicznego [Woroniecki 2001, s. 75].
Globalizacja gospodarki stwarza istotne zagrożenia dla rozwoju gospodarki lokalnej na skutek:
–– zaostrzenia konkurencji na rynkach działania (ponadlokalnym i lokalnym)
przedsiębiorstw zlokalizowanych w gminach,
–– przejmowania przez korporacje transnarodowe (główne podmioty globalizacji)
znacznej części efektów mnożnikowych,
–– wprowadzenia przez korporacje transnarodowe zmian w organizacji produkcji
powodujących wysokie koszty zewnętrzne,
–– zmniejszenia wpływów budżetowych z podatków dochodowych,
–– zaostrzenia konkurencji o kapitał między jednostkami terytorialnymi.
Pierwszy z wymienionych czynników w warunkach niskiej konkurencyjności
przedsiębiorstw lokalnych z reguły prowadzi do upadku części z nich i do wzrostu
bezrobocia. Drugi zaś powoduje obniżenie krańcowej skłonności do wykorzystania
lokalnych dóbr i usług, ponieważ korporacje transnarodowe posiadają ogólnoświatową sieć licznych oddziałów i filii, które kooperują między sobą i pozbawiają tym
samym korzyści z kooperacji gospodarki lokalne, regionalne i krajowe. Wskutek
tego następuje znaczne osłabienie wpływu efektu mnożnikowego bazy ekonomicznej na rozwój lokalny i dochody gminy. Natomiast zmiany w organizacji produkcji,
jak dostawy dokładnie na czas i uelastycznienie rynku pracy pociągają za sobą wysokie koszty zewnętrzne. Albowiem dostawy dokładnie na czas wymagają wzrostu
gęstości sieci drogowej, wzmagają ruch towarowy i korki, zwiększają uciążliwość
i zanieczyszczenie środowiska, a uelastycznienie rynku pracy powoduje niepewność, stresy, pogarsza sytuację polityczną i w konsekwencji jest jednym z czynników rozszerzania patologii społecznych [Szymański 2004, s. 93]. Z kolei spadek
wpływów z podatków dochodowych wiąże się ze zmniejszeniem zatrudnienia i skutecznym unikaniem płacenia podatku dochodowego przez korporacje transnarodowe. Zaostrzenie zaś konkurencji między jednostkami terytorialnymi o pozyskanie
inwestycji wymaga tworzenia warunków do ich napływu, co pociąga za sobą konieczność ponoszenia przez gminy kosztów dawniej pokrywanych przez firmy, jak
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koszty wyposażenia działek budowlanych w infrastrukturę, sprzedaż działek poniżej
ich cen rynkowych, ulgi podatkowe, okresowe zwolnienia podatkowe itp.
Omówione zmiany powodują wzrost kosztów i zmniejszenie dochodów związanych z rozwojem, co ogranicza możliwości jego finansowania. W związku z tym
należy je uwzględnić w prognozowaniu rozwoju lokalnego i jego oddziaływań fiskalnych.

3. Metody prognozowania wpływu rozwoju lokalnego
na koszty i dochody gminy
W prognozowaniu oddziaływania fiskalnego rozwoju lokalnego mogą mieć
zastosowanie dwa podejścia: pierwsze ma charakter wynikowy i obejmuje jedynie
przewidywany wpływ realizacji projektów, programów lub planów rozwoju na koszty i dochody gminy, drugie zaś to podejście zintegrowane, w którym uwzględniane
są nie tylko skutki finansowe planowanych inwestycji, ale i ich oddziaływanie na
kształt planu rozwoju, czyli ta ocena jest elementem planowania rozwoju lokalnego.
Pierwsze podejście jest stosowane od dość dawna, natomiast drugie dopiero w ostatnim okresie, głównie pod wpływem omówionych zmian czynników i mechanizmów
rozwoju.
Aby sporządzić prognozę skutków finansowych rozwoju lokalnego, trzeba najpierw opracować prognozę tegoż rozwoju. W klasycznym ujęciu prognozę zatrudnienia, ludności oraz zapotrzebowania na tereny, powierzchnie mieszkaniowe, przemysłowe, handlowe, biurowe i usługowe były sporządzane na podstawie poniższego
modelu bazy ekonomicznej [Klosterman 1990, s. 189-194]:

gdzie: z t + k – przewidywane zatrudnienie lokalne ogółem w roku t + k,
z bt + k – przewidywane zatrudnienie bazowe w roku t + k,
– mnożnik bazy ekonomicznej (t – ostatni rok poprzedzający prognozę).
Zatrudnienie w sektorze bazowym ustala się, przyjmując założenie, że pewne
rodzaje działalności mają charakter egzogeniczny i zalicza się je do tego sektora.
Należą do nich: przemysł, górnictwo, rolnictwo, administracja regionalna i państwowa oraz turystyka.
Inne podejście jest bardziej realistyczne i wykorzystuje współczynnik lokalizacji
do obliczenia zatrudnienia bazowego (zb). Obliczeń dokonuje się według poniższego
wzoru:
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gdzie: z, zi – odpowiednio zatrudnienie lokalne ogółem oraz w działalności i,
Z, Zi – zatrudnienie w porównywanej gospodarce (regionu lub kraju) odpowiednio: ogółem oraz w działalności i.
Metoda powyższa jest stosowana do tych gałęzi gospodarki, w których współczynnik lokalizacji (WL) jest większy od jedności (

WLi > 1) .

Po ustaleniu zatrudnienia bazowego oblicza się przewidywaną jego wielkość
w ostatnim roku prognozy t + k. Do tych obliczeń wykorzystuje się dwa podejścia:
pierwsze zakłada stały udział gospodarki lokalnej w porównywanej gospodarce; to
oznacza, że tempo wzrostu w obydwu gospodarkach jest jednakowe. Drugie zaś zakłada zmienny udział gospodarki lokalnej w porównywanej gospodarce.
Obliczeń według stałego udziału dokonuje się według poniższej formuły:

gdzie: zit

z

t +k
i

– zatrudnienie lokalne w gałęzi i w roku t,
– przewidywane zatrudnienie lokalne w gałęzi i w roku t+k,

Rit +k – przewidywana stopa wzrostu zatrudnienia w gałęzi i w porównywanej gospodarce w okresie t do t+k.

Przewidywane zatrudnienie według zmiennego udziału gospodarki lokalnej
w porównywanej gospodarce oblicza się na podstawie poniższego wzoru:

zit +k = zit (1 + Rit +k + sit ,t +k ) ,
gdzie: sit ,t +k = rit ,t +k − Rit ,t +k – przewidywane przesunięcie zatrudnienia lokalnego
w gałęzi i w okresie t do t+k, pozostałe oznaczenia jak wyżej.
Przewidywaną liczbę ludności ( Lt +k ) oblicza się następująco:

gdzie
Na podstawie przyrostu zatrudnienia i ludności określa się przyszłe zapotrzebowanie na tereny pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, usługowe i infrastrukturę. Do obliczeń wykorzystuje się odpowiednie wskaźniki powierzchni na
mieszkańca i zatrudnionego.
Omówione techniki prognostyczne stały się przedmiotem licznych kontrowersji
od samego początku ich zastosowania. Kontrowersje te dotyczyły przede wszystkim
stabilności mnożnika bazy ekonomicznej i innych mnożników stosowanych w tego
typu projekcjach, jak relacja liczby ludności do liczby zatrudnionych, wskaźniki
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zapotrzebowania na tereny mieszkaniowe, przemysłowe, handlowe, biurowe itp.,
które to wskaźniki są zmienne w czasie. Mimo tych wad, techniki te znajdują nadal
szerokie zastosowanie, ponieważ są proste koncepcyjnie i obliczeniowo, wymagają
łatwo dostępnych danych oraz dostarczają szybkich i dość wiarygodnych prognoz
[Klosterman 1990, s. 184]. Jednakże w obecnych warunkach szybko dokonujących
się przemian pod wpływem przyspieszenia postępu naukowo-technicznego i globalizacji gospodarki, powodujących omówione zmiany czynników i mechanizmów
rozwoju lokalnego oraz ich niekorzystny wpływ na finanse gminy, lepsze wyniki
może przynieść zastosowanie metody analizy przesunięć do sporządzania analiz
i prognoz rozwoju lokalnego. Można ją przedstawić następująco:

gdzie: Δzi

– zmiana zatrudnienia lokalnego w sekcji i,

zip, zik – zatrudnienie lokalne w sekcji i odpowiednio na początek i koniec
okresu,
Zp, Zk – ogólne zatrudnienie w porównywanej gospodarce odpowiednio na
początek i koniec okresu,
Zip, Zik – zatrudnienie w sekcji i w porównywanej gospodarce odpowiednio na
początek i koniec okresu [Blair 1991, s. 186-187].
Za pomocą powyższej formuły dokonujemy obliczeń zmian zatrudnienia w poszczególnych sekcjach gospodarki lokalnej, a wyniki obliczeń sumujemy w celu
uzyskania ogólnego obrazu sytuacji gospodarczej gminy, której ocenę można wykorzystać do sporządzenia prognozy zatrudnienia lokalnego.
Prognoza demograficzna nie może opierać się na iloczynie przewidywanego zatrudnienia i liczby osób przypadających na zatrudnionego, ponieważ nie uwzględnia zmian struktury ludności, od których zależą również potrzeby i koszty rozwoju.
W związku z tym należy opracować rozwiniętą prognozę demograficzną, której nie
będę tu omawiał ze względu na zakres opracowania i dość powszechną praktykę jej
sporządzania przez gminy.
Prognozy (zatrudnienia i demograficzna) pozwalają określić zmiany liczby
i struktury zatrudnienia i ludności oraz ich przyrost związany z rozwojem. Na jego
podstawie określa się zapotrzebowanie na nowe tereny i powierzchnie realizowanej
na nich zabudowy mieszkaniowej, przemysłowej, handlowej, biurowej itp. Od wielkości terenu przeznaczonego pod nową zabudowę i jej intensywności zależy długość
i przepustowość sieci infrastruktury niezbędnej do ich obsługi. Innymi słowy, w ten
sposób opracowuje się prognozę potrzeb rozwojowych. Na tle przedstawionych
metod sporządzania prognoz rozwoju lokalnego nasuwa się pytanie, czy mogą one
być stosowane w obecnych warunkach szybkich przemian powodujących omówione wyżej skutki. Odpowiedź na nie jest twierdząca, ponieważ omówione metody
poprawnie opisują mechanizmy rozwoju, lecz wymagają odpowiedniej modyfikacji,
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uwzględniającej tendencje zmian stosowanych mnożników, oraz przyjęcia scenariuszowej metody ich sporządzania.
Prognoza oddziaływania fiskalnego obejmuje koszty i dochody gminy związane z rozwojem. Jednakże przy jej sporządzaniu pojawia się problem spowodowany
kumulacją oddziaływań, które niezwykle trudno określić. Realizacja bowiem projektu inwestycyjnego, programu lub planu rozwoju powoduje oddziaływania bezpośrednie, które tworzą oddziaływania pośrednie, a te z kolei generują oddziaływania
indukowane [Burchell i in. 1994, s. 107-108]. W analizie oddziaływania fiskalnego
należałoby uwzględniać wszystkie wymienione oddziaływania, ponieważ powodują one skutki finansowe dla gminy, ale uwzględnianie w praktyce oddziaływań
pośrednich, a zwłaszcza indukowanych, wydaje się mało prawdopodobne. Z tego
względu prognoza oddziaływań fiskalnych musi być ograniczona do oddziaływań
bezpośrednich, a efekty oddziaływań pośrednich i indukowanych ujawnią się we
wzroście produkcji, zatrudnienia i dochodów, o czym należy pamiętać przy ocenie
relacji dochodów i kosztów rozwoju.
Ocena wpływu rozwoju lokalnego na koszty i dochody gminy składa się z następujących etapów:
1. Określenie na podstawie opracowanych prognoz (demograficznej, zatrudnienia i potrzeb rozwojowych) wzrostu liczby: ludności, uczniów, zatrudnionych, oraz
powierzchni terenu niezbędnej do ich lokalizacji i zagospodarowania infrastrukturalnego.
2. Określenie rodzajów wydatków (kosztów) i dochodów gminy związanych
z rozwojem.
3. Szacowanie kosztów rozwoju.
4. Prognoza dochodów z rozwoju.
5. Porównanie kosztów rozwoju z dochodami z rozwoju; jeżeli koszty przewyższają dochody, to należy dokonać korekty planu rozwoju umożliwiającej pokrycie
tych kosztów.
Określenie potrzeb rozwojowych umożliwia integrację planowania społeczno-gospodarczego z planowaniem przestrzennym, w tym także z oceną jego skutków
finansowych dla gminy. Gdyby zastosować podejście wynikowe do oceny fiskalnej rozwoju, to trzeba by było również obliczyć wzrost liczby ludności, uczniów
i zatrudnienia spowodowany rozwojem, ale nie byłoby możliwe określenie zmian
strukturalnych jak w podejściu zintegrowanym.
Ogólnie biorąc, koszty rozwoju ponoszone przez gminę obejmują nakłady inwestycyjne na zakup terenu pod inwestycje gminne na rozbudowę infrastruktury
społecznej i technicznej oraz koszty jej eksploatacji. Natomiast głównymi źródłami
dochodów gminy z rozwoju są: podatek od nieruchomości (od gruntów i budynków),
udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa: od dochodów osób fizycznych
i prawnych, oraz subwencja oświatowa. (Szczegółowy wykaz kosztów i dochodów
gminy związanych z rozwojem można znaleźć w cytowanej pracy Świetlika [2004,
s. 15-16].) Szacunki kosztów rozwoju przeprowadza się na podstawie dwóch metod:
kosztów przeciętnych i kosztów krańcowych [Burchell, Listokin 1978, s. 4].
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W pierwszej metodzie najpierw określa się bieżący koszt usług publicznych na
jednostkę, tj. na mieszkańca, ucznia, zatrudnionego. Następnie te koszty jednostkowe mnoży się przez przyrost liczby ludności, uczniów i zatrudnionych spowodowany rozwojem. Szacunek kosztów krańcowych opiera się na studiach przypadków
i polega na tym, że określa się przyrost kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb dodatkowych mieszkańców, uczniów i zatrudnionych. Metoda ta uwzględnia
istniejące relacje między zdolnością produkcyjną/usługową i zapotrzebowaniem.
Jeżeli istnieje rezerwa zdolności usługowej, to koszty zaspokojenia potrzeb dodatkowych mieszkańców, uczniów i zatrudnionych obejmują koszty zmienne związane
ze zwiększeniem usług, a w przypadku infrastruktury sieciowej również koszty rozbudowy sieci. Natomiast w przypadku niedoboru zdolności usługowej zwiększenie
rozmiarów świadczonych usług spowodowane rozwojem wymaga nakładów na rozbudowę obiektów usługowych i ich funkcjonowanie. Ta metoda szacunku kosztów
rozwoju daje dokładniejsze wyniki niż metoda kosztów przeciętnych.
Prognozę dochodów z rozwoju sporządza się na podstawie zwiększenia bazy dochodowej: powierzchni nieruchomości, liczby uczniów, liczby zatrudnionych, które
mnoży się odpowiednio przez stawki podatku od nieruchomości, subwencję oświatową na ucznia i wartość udziału gminy w podatku PIT na zatrudnionego. W tym
ostatnim przypadku należy uwzględnić jedynie zatrudnionych zamieszkałych na terenie gminy, gdyż dochody z tego źródła osób dojeżdżających do pracy uzyskują
gminy, w których mieszkają.
Jeżeli dochody z rozwoju przewyższają koszty, to nie występuje potrzeba korekty planu rozwoju, chyba że możliwe byłoby zwiększenie przewidywanego wyniku
finansowego. Natomiast w przypadku ujemnego wyniku korekta planu rozwoju wydaje się niezbędna.
Ocena oddziaływania fiskalnego powinna uwzględniać rozkład wydatków i dochodów gminy związanych z rozwojem w czasie, ponieważ jest on nierównomierny i wymaga sprowadzenia ich do porównywalności za pomocą techniki dyskonta.
Dzięki temu można ją potraktować jako swego rodzaju projekt rozwojowy i dokonać
jego oceny finansowej w sposób następujący:

WFN = D − ( I + K ) ,
gdzie: WFN – wynik fiskalny netto,
– zaktualizowana wartość dochodów z rozwoju,
D
– zaktualizowana wartość nakładów inwestycyjnych związanych z rozI
wojem,
– zaktualizowana wartość kosztów operacyjnych związanych z rozwoK
jem.
Powyższa analiza wykazała, że ocena oddziaływania fiskalnego jest przedsięwzięciem złożonym, wymagającym uwzględnienia licznych czynników zmieniają-
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cych dynamikę i mechanizmy rozwoju lokalnego i ich wpływu na finanse gminy
oraz odpowiedniej adaptacji stosowanych metod prognozowania.

4. Zakończenie
Wprowadzenie obowiązku sporządzania prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ważnym krokiem
w kierunku racjonalizacji planowania rozwoju lokalnego i decyzji rozwojowych podejmowanych przez władze gminy. Jest to również istotny krok w kierunku integracji planowania rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego. Dlatego celowe
wydaje się rozwijanie badań nad oceną wpływu rozwoju lokalnego na jego otoczenie społeczno-gospodarcze i przyrodnicze.
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PROBLEMS AND METHODS OF FORECASTING FISCAL IMPACT
OF LOCAL DEVELOPMENT
Summary
In the paper, I undertake the analysis of problems facing local development planning and their influence on municipal finance. The analysis has shown that fiscal impact assessment should be included
in the planning process. Technical progress and globalization of economy change factors and mechanisms of development, as a result marginal propensity to consume locally produced goods and services
decreases and thereby multiplier effect too. The methods of forecasting local development and its fiscal
impact should be modified so as to incorporate these changes.
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MODELE POBUDZANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
NA POZIOMIE LOKALNYM*

1. Wstęp
Rozwój przedsiębiorczości jest jednym z podstawowych czynników rozwoju
społeczno-gospodarczego polskich regionów. Organy jednostek samorządu terytorialnego stają się kreatorami procesów rozwojowych, podejmują działania na rzecz
stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju przedsiębiorczości, wspierają go,
stają się inicjatorami zmian, ale swoje działania powinny nakierowywać przede
wszystkim na opracowanie, a potem konsekwentną realizację polityki pobudzania przedsiębiorczości. Założenia polityki pobudzania przedsiębiorczości powinny
stanowić istotny element strategii jednostki samorządu terytorialnego. W tym celu
koniczne staje się nie tylko rozpoznanie potrzeb, dobranie instrumentów pobudzania przedsiębiorczości, ale też uwzględnienie czynników, które mogą w najbliższej,
jak i dalszej przyszłości wpłynąć na zmianę preferencji i oczekiwań społeczeństwa
i przedsiębiorców w zakresie rozwoju i pobudzania przedsiębiorczości.
Postulatem staje się opracowanie modelowych rozwiązań, które pozwalałyby
na prowadzenie polityki pobudzania rozwoju lokalnego w sposób konsekwentny.
Wypracowanie modeli pobudzania przedsiębiorczości staje się ważnym działaniem
władz samorządowych, gdyż pozwala na odpowiednią reakcję polityki władz samorządowych i skuteczną reakcję na zmieniające się warunki otoczenia (np. zmiany sytuacji gospodarczej, ekonomicznej ludności, migracji, ubożenia lub bogacenia
społeczeństwa). Dzięki właściwemu modelowi pobudzania przedsiębiorczości można w sposób odpowiedni do potrzeb, warunków i możliwości dobrać instrumenty
pozwalające na rozwiązanie konkretnego problemu lub na osiągniecie danego celu
społeczno-gospodarczego.
Celem artykułu jest wskazanie na znaczenie interwencji w polityce władz samorządowych oraz zaprezentowanie strategii pobudzania przedsiębiorczości przez
* Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2006-2008 jako projekt badawczy
nr 1H02C11330 oraz projekt badawczy nr 1H02C10730.

Księga1.indb 193

2009‑07‑10 11:53:29

194

Beata Filipiak, Magdalena Kogut-Jaworska

samorząd lokalny. Autorzy prowadzą rozważania w oparciu o badania empiryczne
przeprowadzone w gminach województwa zachodniopomorskiego

2. Znaczenie interwencji JST w zakresie pobudzanie lokalnej
przedsiębiorczości
Przekazanie władzom terytorialnym szerokiego zakresu zadań i kompetencji,
a wskutek tego możliwości oddziaływania na lokalną aktywność ekonomiczną,
można traktować jako podstawową przesłankę istnienia tzw. interwencjonizmu lokalnego. Interwencjonizm lokalny można więc potraktować jako analogię do stanowiącej domenę państwa kategorii interwencjonizmu, wyrażającą się w oddziaływaniu władz centralnych na gospodarkę narodową. Samorządowy interwencjonizm
lokalny można tu zatem rozumieć jako: „kompleks oddziaływań władz samorządowych realizowanych za pomocą określonych instrumentów determinujących decyzje wewnętrznych (lokalnych) i zewnętrznych (zlokalizowanych poza obszarem
danej jednostki samorządowej) podmiotów gospodarczych oraz innych jednostek
związanych z działalnością gospodarczą, z dodatkiem pewnej liczby bezpośrednich
decyzji administracyjnych i alokacyjnych, zmierzających do wprowadzenia i utrzymania jednostki samorządowej na długookresowej ścieżce rozwoju” [Sztando 2000,
s. 81].
Możliwości pobudzania przedsiębiorczości przez samorząd gminny koncentrować się mogą przede wszystkim na instrumentach interwencjonizmu lokalnego.
Wśród nich można znaleźć instrumenty natury finansowej, prawnej, organizacyjnej
i informacyjno-szkoleniowej. Instrumenty przymusu administracyjnego obejmują
różnego rodzaju decyzje, nakazy, zakazy i ograniczenia. Występują one m.in. w zakresie ochrony środowiska, gospodarki gruntami, zagospodarowania przestrzennego.
Na instrumenty prawne może mieć bezpośredni wpływ ordynacja podatkowa, prawo
bankowe, ustawa o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez skarb państwa
oraz niektóre osoby prawne, ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
[Robaszkiewicz 2003, s.138], ustawa o dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców i inne. Z kolei instrumenty organizacyjne i informacyjne mają na celu tworzenie rozwiązań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i kształtowania jej klimatu. Polegają one na wspieraniu inicjatyw, podejmowaniu działań
promocyjnych, udostępnianiu informacji gospodarczych, organizowaniu dostępu do
zewnętrznych źródeł finansowania. Prowadzenie tego typu przedsięwzięć wymaga
oprócz umiejętności organizatorskich także dużego wkładu finansowego, z silnym
zaangażowaniem kapitału lokalnego. Natomiast wśród instrumentów finansowych
znajdujących się w dyspozycji instytucji lokalnych wyróżnić można m.in.: dotacje,
ulgi podatkowe, pożyczki, poręczenia i gwarancje udzielane na preferencyjnych
warunkach, a także zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych lub poboru
podatków, odroczenie, rozłożenie na raty oraz umorzenie zaległości podatkowych.
Z punktu widzenia rozwoju lokalnej przedsiębiorczości instrumenty te wykorzy-
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stywane są przede wszystkim w celu wsparcia niezbędnych zmian gospodarczych
(w tym restrukturyzacyjnych), rozwoju określonych sektorów gospodarki lokalnej,
łagodzenia skutków bezrobocia.
Tabela 1. Podstawowe grupy instrumentów polityki dochodowej i wydatkowej samorządu lokalnego
Instrumenty polityki dochodowej

Instrumenty polityki wydatkowej

–– instrumenty polityki fiskalnej (np.
wprowadzanie stawek podatkowych niższych
od ustawowych, zwolnień oraz ulg
w podatkach i opłatach lokalnych)

–– instrumenty związane z wydatkami w zakresie
pomocy publicznej (poręczenia kredytowe,
pożyczki, dokapitalizowanie przedsiębiorców
na warunkach korzystniejszych od
oferowanych na rynku)

–– instrumenty związane ze zbyciem lub
oddaniem do użytkowania składników mienia
(np. wpływy ze sprzedaży, najmu, dzierżawy
gruntów, lokali i nieruchomości)

–– instrumenty związane z wydatkami
inwestycyjnymi (wydatki na budowę
i utrzymanie dróg, sieci wodociągowych,
oczyszczalni ścieków, infrastruktury
energetycznej, infrastruktury służącej celom
społecznym tj. szkolnictwu, ochronie
zdrowia)

–– instrumenty polityki cenowej (ceny, opłaty
za korzystanie z urządzeń infrastruktury
technicznej, np. za wodę i ścieki, centralne
ogrzewanie, korzystanie z wysypisk śmieci)

–– instrumenty związane z wydatkami na
wsparcie instytucji rozwoju gospodarczego
(wydatki dotyczące inkubatorów
przedsiębiorczości, agencji rozwoju lokalnego
parków technologicznych, instytucji
doradczych i szkoleniowych)

–– instrumenty związane z gospodarczym
kształtowaniem środowiska i kary z tytułu
zanieczyszczania środowiska

–– instrumenty związane z wydatkami na cele
informacyjno-promocyjne

Źródło: opracowanie własne.

Wachlarz instrumentów interwencjonizmu samorządowego oraz siła ich oddziaływania zależą od wielu czynników. Jednak dla zakresu i siły oddziaływania instrumentów lokalnej polityki gospodarczej najistotniejsze wydają się ograniczenia
kompetencyjno-finansowe. Wieksze kompetencje i samodzielność finansowa będą
sprzyjać aktywniejszej polityce gospodarczej władz loklanych [Bagdziński 1994,
s. 91]. Biorąc pod uwagę założenie, iż finanse samorządu terytorialnego wyjaśniają
treść ekonomiczną i związki przyczynowo-skutkowe między gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych a zakresem interwencji samorządu terytorialnego w procesy rozwoju gospodarczego, można dokonać podziału instrumentów
interwencjonizmu lokalnego na instrumenty polityki dochodowej lub wydatkowej
(tab. 1).
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3. Możliwości pobudzania przedsiębiorczości
przez samorząd lokalny (na przykładzie gmin
województwa zachodniopomorskiego)
Możliwości pobudzania przedsiębiorczości przez samorząd gminny były przedmiotem badania, jakie przeprowadzono na grupie gmin i przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego. Do istotnych zagadnień badawczych poddanych
analizie empirycznej zaliczono: określenie miejsca i roli ważniejszych instytucji pobudzających rozwój gospodarczy, wskazanie na podstawowe bariery i ograniczenia
rozwoju lokalnego, określenie znaczenia i zakresu instrumentów lokalnych (w tym
głównie finansowych), a także skuteczności podejmowanych przez władze lokalne
inicjatyw.
Wyrażone w badaniu1 opinie na temat potrzeby stosowania działań progospodarczych przez gminy dostarczają argumentów służących krytycznej ocenie systemu
stymulowania rozwoju gospodarczego przez samorządy gminne. Opinie przedsiębiorców na temat pobudzania rozwoju lokalnego potwierdzają stosunkowo małą
skalę aktywizacji gospodarczej gmin. Przedsiębiorcy oczekują wielokierunkowego wsparcia, podwyższającego ich zdolność do konkurowania na rynku lokalnym,
nierzadko w warunkach recesji gospodarczych lub podczas występowania innych
uwarunkowań utrudniających ich funkcjonowanie. Gminy, by móc sprostać oczekiwaniom lokalnej przedsiębiorczości, powinny wykazywać troskę o rozwój gospodarczy.
Dokonana analiza w części dotyczącej skuteczności instrumentów dochodowych
oraz instrumentów wydatkowych pozwala sformułować konkretne wnioski. Wśród
instrumentów najczęściej stosowanych przez samorządy znalazły się następujące
(rys. 1 i rys. 2):
–– w ramach polityki dochodowej: stawki podatków i opłat lokalnych uchwalane
jako niższe od ustawowych, zwolnienia i ulgi podatkowe (a także pomoc publiczna),
–– w ramach polityki wydatkowej: wydatki budżetowe na rozwój infrastruktury
technicznej, wydatki na cele informacyjno-promocyjne,
–– w ramach pozostałych działań: polityka (strategia) rozwoju przedsiębiorczości,
polityka zagospodarowania przestrzennego.
W ocenie skuteczności stosowanych przez gminy rozwiązań na rzecz stymulowania lokalnej
przedsiębiorczości przyjęto za punkt wyjścia opinie zarówno przedstawicieli gmin, jak i przedstawicieli sektora gospodarczego. Ocena dotychczasowego systemu wspierania lokalnej przedsiębiorczości
została oparta na badaniach ankietowych przeprowadzonych na próbie 91 gmin i 74 przedsiębiorców
województwa zachodniopomorskiego. Badania przeprowadzono na podstawie ankiet składających się
z 20 pytań kierowanych do gmin i 12 pytań kierowanych do przedsiębiorców. Ankieta została poprzedzona testem pilotażowym. Dobór obszaru badawczego został podparty analizami Instytutu Badań nad
Gospodarką Rynkową, którego oceny plasują województwo zachodniopomorskie na średnim poziomie
atrakcyjności inwestycyjnej.
1
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Rys. 1. Stosowanie głównych instrumentów dochodowych przez władze lokalne
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 2. Stosowanie głównych instrumentów wydatkowych przez władze lokalne
Źródło: badanie własne.

Przedsiębiorcy różnie ocenili aktywność gmin w przekroju poszczególnych instrumentów stymulujących przedsiębiorczość. Na ocenę tę złożył się rozkład opinii
pozytywnych i negatywnych wyrażonych przez przedsiębiorców, które to opinie ponadto często pozostawały w sprzeczności z opiniami przedstawicieli gmin. Przedsiębiorcy pytani o instrumenty o potencjalnie najwyższej skuteczności wskazali, jak
następuje:
–– w ramach polityki dochodowej: zwolnienia i ulgi powszechne w podatkach
i opłatach lokalnych, opłaty dotyczące preferencyjnej sprzedaży gruntów, obniżone opłaty czynszowe za korzystanie z mienia gminy,
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–– w ramach polityki wydatkowej: wydatki na infrastrukturę techniczną, wydatki
na działalność informacyjno-promocyjną oraz wydatki na wsparcie instytucji
otoczenia biznesu,
–– w odniesieniu do pozostałych działań: upraszczanie procedur dotyczących obsługi przedsiębiorców przez samorząd, przychylne gospodarowanie mieniem
komunalnym.
Wśród instrumentów o najniższej skuteczności przedsiębiorcy wymienili obniżone ceny za usługi komunalne oraz wydatki gminne związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej (np. w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego). Należy stwierdzić, że ocena obecnego systemu stymulowania rozwoju gospodarczego
w gminach różni się pod względem postrzegania działań skierowanych do lokalnego
biznesu. W badanym okresie gminy stosowały instrumenty, które w rzeczywistości
odbiegały od oczekiwań lokalnych przedsiębiorców. Szczególnie widoczne jest to
w przypadku instrumentów dochodowych, gdzie różnice dotyczą zarówno rodzajów
wykorzystywanych instrumentów, jak i skali stosowania. W odniesieniu do instrumentów polityki wydatkowej najważniejszą barierą jest ograniczona skala stosowania instrumentów, przejawiająca się w wydatkach zbyt niskich w stosunku do
potrzeb lokalnej gospodarki.
Na podstawie prezentowanych powyżej, jak również pozostałych wniosków
z przeprowadzonych badań (nie przedstawionych ze względu na ograniczenia edytorskie) stworzono ramy teoretyczne dające podstawy dla przyszłych działań samorządu lokalnego. Opisano mechanizmy wspierania lokalnej gospodarki, tworząc
modelowe ujęcia działań opartych na zasobach lokalnych samorządów gminnych
(model radykalnego interwencjonizmu oraz model ograniczonej interwencji samorządowej), a także na oczekiwaniach przedsiębiorców (model intensywnego rozwoju oraz model ekstensywnego rozwoju). Połączeniem powyższych stał się rekomendowany model dualny.

4. Rozwiązania modelowe w zakresie pobudzania
lokalnej przedsiębiorczości
Można zaproponować krańcowo różne modele wspierania rozwoju gospodarczego opartego na zasobach majątkowych gminy, jak również modele oparte na
oczekiwaniach lokalnych przedsiębiorców. Tworzą one skrajny obraz polityki gospodarczej prowadzonej w samorządach lokalnych. Mogą stanowić źródło porównań i analiz dla rzeczywistych działań w polskich samorządach.
Charakterystyczne dla modeli opartych na zasobach majątkowych gmin jest
ryzyko prowadzenia polityki gospodarczej opartej na nie planowanych decyzjach
lub przypadkowych reakcjach decydentów. Nie wynikają one z sytuacji na rynku
i nie są efektem systematycznej obserwacji koniunktury gospodarczej. Działania
gminne podejmowane intuicyjnie i ad hoc najczęściej nie przynoszą oczekiwanych
rezultatów. Należy stwierdzić, że podejście takie nie jest rzadkością w samorządach
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i występuje zwłaszcza w okresach przedwyborczych, gdy zarządzanie w gminie
często przestaje mieć konsekwentną formę. Należy też dodać, że modele oparte na
zasobach majątkowych stanowią opozycję do polityki społecznej, zwłaszcza gdy
maksymalnie bazują na zasobach finansowych i składnikach mienia komunalnego,
które mogłoby być wykorzystane przy realizacji celów stricte społecznych. Wśród
modeli opartych na zasobach majątkowych gmin wyróżnić można:
• Model radykalnego interwencjonizmu samorządowego, bazujący na możliwie największym zastosowaniu zarówno instrumentów polityki dochodowej,
jak i wydatkowej; w praktyce zdarza się niezmiernie rzadko, gdyż w ramach
ograniczonych dochodów gminy nie są skłonne do podejmowania inicjatyw
wspierających lokalny rozwój gospodarczy w tak dużym zakresie; model ten
jest na tyle niebezpieczny, że może doprowadzić do sytuacji, kiedy samorządy
na podstawie oceny posiadanych zasobów lokalnych będą mieć ambicje do zbyt
dużej ingerencji, będącej przejawem nieufności wobec reguł rynkowych i polityki makroekonomicznej.
• Model ograniczonego interwencjonizmu lokalnego, w którym gminy podejmują działania w niewielkim stopniu obciążające lokalny budżet; powodem jego
stosowania jest brak zasobów majątkowych gmin, nie zaś zadawalająca kondycja gospodarki lokalnej; model oparty jest na przekonaniu, że znaczna ingerencja
w sferze społeczno-ekonomicznej może oznaczać zniekształcenie mechanizmu
rynkowego, nieefektywne wydatkowanie środków pieniężnych sektora samorządowego i utrwalenie tradycyjnie nieefektywnych struktur; w rzeczywistości,
w sferze gospodarczej, nie jest jednak ono tożsame z pogorszeniem wyników
ekonomicznych podmiotów gospodarujących.
• Modele zorientowane na oczekiwaniach przedsiębiorców; w odróżnieniu od
koncepcji opartych na zasobach lokalnych, odwzorowują rzeczywistość tworzoną przy współudziale przedsiębiorców, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na różnego rodzaju działania gminne. Modele te obejmują wykorzystanie wskazanych
przez przedsiębiorców instrumentów i sposobów postępowania zapewniających
osiągnięcie przyjętych perspektywicznych celów rozwojowych. Ponadto koncepcje te zakładają wykorzystanie zasobów gminnych do zapewnienia optymalnych warunków działalności gospodarczej. Wśród nich wymienić można przede
wszystkim:
–– model rozwoju ekstensywnego, opierający się na mobilizowaniu rozwoju gospodarczego przy znacznej ilości zasobów gminnych; stanowi podstawę
kształtowania warunków do pełnego wykorzystania i tworzenia potencjału rozwojowego sektora MŚP; model koncentruje się wokół tworzenia warunków do
rozwoju przedsiębiorczości, poprawy konkurencyjności sektora MŚP, tworzenia
warunków do działalności w warunkach spowolnienia gospodarczego lub recesji; koncepcja tego uspołecznionego modelu polityki rozwoju ekonomicznego
opiera się na zaangażowaniu w inicjatywy i przedsięwzięcia lokalne nie tylko
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przedstawicieli samorządu, ale także mieszkańców, organizacji społecznych, lokalnej przedsiębiorczości;
–– model rozwoju intensywnego to model opierający się na mobilizowaniu rozwoju gospodarczego przy wykorzystaniu nowych technologii, innowacyjnych
rozwiązań oferowanych przez instytucje lokalne; opiera się na rozwoju lokalnych firm i przyciąganiu inwestorów zewnętrznych; wymaga przygotowania
zorganizowanych terenów pod działalność gospodarczą, budowy infrastruktury
technicznej, stworzenia zorganizowanego kompleksu gospodarczego. Współdziałanie sektora publicznego i prywatnego w tym modelu pozwala na lepsze
rozpoznanie specyficznych dla danej jednostki samorządowej problemów, trafniejsze rozpoznanie uwarunkowań wynikających z jej otoczenia, daje wymierne
efekty współpracy w postaci przedsięwzięć inwestycyjnych oraz ułatwia uzyskanie społecznego poparcia dla danej koncepcji rozwoju gospodarczego.
Ostatnim z prezentowanych modeli jest model dualny wspierania rozwoju gospodarczego. Łączy on w jedną całość elementy najbardziej pożądane z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości, zaczerpnięte z modeli opartych bądź to na zasobach majątkowych gmin, bądź na oczekiwaniach lokalnych przedsiębiorców. Model
dualny ma charakter kompleksowy, wieloaspektowy i skoordynowany, co przejawia się w próbach bezkonfliktowego zharmonizowania oczekiwań gospodarczych
i społecznych. Z punktu widzenia ograniczonych zasobów finansowych konstrukcja
budżetów lokalnych opiera się na wyborach pomiędzy finansowaniem zadań społecznych i gospodarczych. Działania podejmowane w ramach modelu dualnego dążyć będą do ponadsektorowej koordynacji wydatków budżetowych, łącząc tym samym zaspokajanie potrzeb społecznych i gospodarczych. Przykładem są tu działania
polegające na wykorzystaniu infrastruktury technicznej tworzonej w pierwszej kolejności z myślą o mieszkańcach oraz mikro- i małych przedsiębiorcach niż na prowadzeniu inwestycji dużych, peryferyjnych, związanych z przyciąganiem inwestycji
zewnętrznych. Jednocześnie trzeba podkreślić, że model nie wyklucza, a wręcz wymaga prowadzenia nowych inwestycji infrastrukturalnych, ponieważ stanowią one
jedno z najbardziej oczekiwanych przez przedsiębiorców działań lokalnych. Problem wyboru kolejności zadań każe jednak przyjąć taką strategię, która przyniesie
największą synergiczną korzyść lokalną dla mieszkańców i przedsiębiorców, stanowiącą tzw. wartość dodaną rozwoju.
Model dualny, będąc odpowiedzią na aktualne wyzwania lokalnych gospodarek, przewiduje dwie koncepcje tworzenia otoczenia innowacyjnego w mikroskali.
Po pierwsze gmina ma już tzw. grunt dla strategii wspierania innowacji, w postaci
potencjału gospodarczego, oraz wiedzę na temat struktury i zaawansowania technologicznego gospodarujących na jej terenie firm. Samorząd gminny dąży do tworzenia lokalnego klimatu, aktywnej i zdrowej konkurencji wewnątrzterytorialnej, lecz
potrzebuje także zaangażowania ze strony lokalnych przedsiębiorców. Z tego punktu widzenia niezmiernie ważne jest budowanie zaufania przedsiębiorców do władz
gminy. Ten schemat działania wymaga ponadto ukształtowanych zasobów pracy, tj.
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atrakcyjnego w ocenie przedsiębiorców kapitału ludzkiego. Drugi sposób dotyczy
gmin, które nie mają wykształconego systemu wsparcia innowacyjności bądź dopiero zaczyna się on kształtować i jest w fazie zalążkowej. Gminy nie mają tu finansowej i organizacyjnej podstawy do rozwoju innowacyjności lub władze samorządowe
nie widzą potrzeby unowocześniania lokalnej gospodarki.

5. Podsumowanie
Polityka stymulowania rozwoju gospodarczego w zasadzie nie powinna być planowana i prowadzona bez udziału podmiotów, które są bezpośrednio odbiorcami
efektów tej polityki. Polityka stymulowania lokalnego rozwoju gospodarczego przestaje być wyłączną sprawą władz lokalnych, a staje się sprawą wspólną dla tych,
którzy mogą wnieść w proces zmian systemu lokalnego swoją wiedzę i umiejętności, kapitał finansowy i rzeczowy, wpływy polityczne w układach zewnętrznych,
autorytet we wspólnotach lokalnych. Stąd bardzo ważnym zagadnieniem jawią się
modele zorientowane na oczekiwania przedsiębiorców.
Przedstawione wyniki badań, ze względu na zasięg oraz przyjętą metodykę badania (badania ankietowe pogłębione techniką wywiadu), nie upoważniają do formułowania ogólnych wniosków, ale stanowią próbę wskazania, w jakim kierunku,
z jednej strony, można doskonalić procedury, narzędzia i instrumenty pobudzania przedsiębiorczości przez władze lokalne (poprzez właściwy ich dobór zgodny
z potrzebami i oczekiwaniami przedsiębiorców i możliwościami lokalnych władz).
Z drugiej strony, są wskazaniem na możliwe kierunki kształtowania lokalnej polityki
wspierania przedsiębiorczości, a zwłaszcza innowacyjności gospodarki, w oparciu
o wskazane przez autorki rozwiązania modelowe.
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MODELS OF BUSINESS INCENTIVES AT LOCAL LEVELS
Summary
The article concerns issues connected with local economic development. The paper is based on
the assumption that the existing system of stimulating economic development by local communities is
little effective. The authors indicate methods, instruments and local initiatives which enable to create
a system of support being an actual answer to the needs of local entrepreneurship. The paper presents
some instruments applied to stimulate local business through upgrading the level of innovations.
The models of stimulation economic development shown in this article are based on research
conducted in Zachodniopomorskie Region. These models are knowledge-based solution being the right
answer to challenges posed by contemporary times.
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PROBLEM PODMIOTu I PRZEDMIOTów STRATEGII
ROZWOJU LOKALNEGO

Polskie samorządy terytorialne przygotowują i wdrażają liczne plany, obejmujące swym zakresem merytorycznym fragment lub całość ich obszaru działalności,
a niekiedy nawet wykraczające poza ten obszar. Niektóre z planów są charakterystyczne dla wszystkich trzech szczebli samorządu, inne występują tylko na jednym
z nich. W pierwszej z tych dwóch grup mieszczą się: strategia rozwoju, budżet, wieloletni program inwestycyjny, plan gospodarki odpadami, program ochrony środowiska, program promocji, program bezpieczeństwa publicznego, program edukacji
ekologicznej, program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dla samorządów gminnych
charakterystyczne są: plan rozwoju lokalnego, wieloletni plan finansowy, studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, program profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, program przeciwdziałania narkomanii, program rewitalizacji (zwykle fragmentu miasta), plan urządzeniowo-rolny, program rozwoju oświaty, program
lokalnej polityki gospodarczej, projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, plany rozwoju poszczególnych wsi. Samorządy
powiatowe sporządzają plany rozwoju lokalnego, programy rozwoju przedsiębiorczości, programy przeciwdziałania bezrobociu oraz programy na rzecz osób niepełnosprawnych. Dokumentami planistycznymi charakterystycznymi dla województw
są: strategia innowacji, strategia integracji społecznej, plan zdrowotny, program
wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu
społecznemu, plan zagospodarowania przestrzennego województwa, program małej
retencji wodnej, program rozwoju sektora rolno-spożywczego, strategia rozwoju obszarów wiejskich, regionalny program operacyjny, regionalny plan działań na rzecz
zatrudnienia, a także strategia energetyczna województwa.
Powyższe listy nie prezentują całego zbioru procesów planistycznych realizowanych przez samorządy. W praktyce jest ich bowiem znacznie więcej, ponieważ
sporządzenie i aplikacja danego planu w danym samorządzie może być nie tylko
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wynikiem dyspozycji ustawowej (przykładem sporządzanie programu ochrony środowiska gminy), ale również działaniem fakultatywnym, wynikającym z jego uwarunkowań, potrzeb i zamiarów (przykładem procesu planistycznego o takim charakterze jest sporządzanie programu rozwoju funkcji turystycznych gminy) . Celem
owych list jest uświadomienie, jak szerokiego zakresu działalności samorządowej
one dotyczą, a co za tym idzie, jak bardzo brzemienna w społeczne, gospodarcze
i środowiskowe skutki jest ich szeroko rozumiana jakość i skuteczność oraz efektywność ich wdrażania.
Jeden z planów sporządzanych niemal powszechnie przez wszystkie samorządy
terytorialne ma znaczenie szczególne. Obejmuje bowiem najszersze spektrum działalności samorządu, jego zakres czasowy jest zwykle najdłuższy, a rola w stosunku
do wszystkich pozostałych planów nadrzędna. Chodzi tu oczywiście o strategię rozwoju. Profesjonalna literatura poświęcona planowaniu strategicznemu w jednostkach samorządu terytorialnego wydaje się być bardzo bogata. Składają się na nią nie
tylko krajowe i zagraniczne, zwarte pozycje książkowe1, ale również liczne artykuły
naukowe2 i popularyzujące tę tematykę publikacje prasowe. Istotnym ich uzupełnieniem są liczne poradniki, przewodniki, informatory oraz internetowe kompendia
informacji3 wydawane i prowadzone najczęściej przez fundacje lub instytucje państwowe popularyzujące wiedzę na temat planowania w samorządach. To bogactwo
literaturowe może wywołać przekonanie, że na temat planowania strategicznego powiedziano już wszystko, a ich praktycznym adresatom, tj. władzom samorządowym,
pozostaje już tylko stosować się do właściwych zaleceń. Tymczasem luka między
rozwiązaniami wypracowanymi w sferze teorii a praktyką planistyczną jest duża.
Stosując kryteria oceny bazujące na zawartych w literaturze zasadach planistycznych, jakość wielu, jeśli nie większości, strategii rozwoju gmin i powiatów, a nawet
niektórych województw trzeba ocenić nisko lub bardzo nisko. Rozbieżności między
teorią i praktyką dotyczą wszystkich etapów planowania strategicznego, skutkiem
czego istotne wady pojawiają się niemal w każdej części strategii rozwoju. Kilkunastoletnie obserwacje autora w tym zakresie pozwalają twierdzić, że najczęstsze
nieprawidłowości to:
• Źle przeprowadzona diagnoza. Większość diagnoz opiera się na danych, które
podmiotowi sporządzającemu strategię udało się zgromadzić, korzystając z takich źródeł, jak statystyka publiczna, monografie, rejestry i ewidencje prowadzone przez samorząd i jego jednostki oraz sporządzone wcześniej dokumenty
planistyczne samorządu. Jednak zakres zgromadzonych tą drogą danych jest
w wielu wypadkach niepełny, skutkiem czego wiele zjawisk i procesów zostaje
pominiętych. Zwłaszcza tych najbardziej problematycznych. Poza tym niejed1
Na przykład: [Berman 2000; Biniecki, Szczupak 2004; Klasik 2002; Nowińska 1997; Pawelska-Skrzypek i in. 1997; Wysocka i in. 1996; Wysocka, Koniński 1998].
2
Na przykład: [Brol 1999, s. 401; Prusek 2001, s. 261; Bieniecki, Szczupak 2001, s. 61].
3
Na przykład: http://www.frdl.org.pl, http://samorzad.infor.pl.
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nokrotnie okazuje się, że dane pochodzące z wymienionych źródeł są niepełne,
nieaktualne lub wręcz pozbawione waloru wiarygodności.
Brak prognoz. Planowanie strategiczne jest m.in. metodą przygotowania gospodarki, społeczności i środowiska samorządu na najważniejsze przyszłe zdarzenia, których zaistnienie jest istotnie prawdopodobne. Mimo że twierdzenie to
jest powszechnie akceptowane, budowa prognoz w procesie sporządzania strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego należy do rzadkości.
Stosowanie metod analizy strategicznej opracowanych na użytek budowy
strategii rozwoju przedsiębiorstw. Jedną z najczęściej stosowanych strategicznych procedur analitycznych jest SWOT, która jest procedurą ukształtowaną na
gruncie planowania strategicznego podmiotów gospodarczych, lecz powszechnie aplikowaną również na użytek innych organizacji. Korzystanie z niej bez
jakiejkolwiek modyfikacji w procesie budowy strategii rozwoju samorządu terytorialnego nie wydaje się jednak w pełni właściwe, ze względu na wiele poważnych różnic między nią a przedsiębiorstwem (zob. [Sztando 2006, s. 113-159]).
Nieprawidłowe przeprowadzanie konsultacji społecznych oraz przecenianie
ich wyników. Częstym błędem jest przeprowadzanie konsultacji z grupą osób
zupełnie niereprezentatywną dla społeczności danego terytorium. Nagminnie
stosuje się regułę „nieobecni nie mają racji”, akcentując w strategii te kierunki
rozwoju i działań, które zostały zaproponowane (przeforsowane) przez obecnych na warsztatach strategicznych, nawet jeśli mieli tytuł do wypowiadania
się w imieniu tylko nieznacznej części wymienionych społeczności. Zdarza się
również, że dążąc do zapewnienia akceptacji społecznej dla strategii, buduje się
ją wyłącznie jako kompilację propozycji zebranych od uczestników konsultacji
społecznych.
Brak wyborów. Strategia to wybór tych działań, co do których istnieje przekonanie przedstawicieli władz, że uruchomią szereg korzystnych impulsów rozwojowych, umożliwiając lub znacząco ułatwiając pełne wykorzystanie jej atutów
i szans, likwidując lub wyraźnie ograniczając problemy oraz zabezpieczając ją
przed zagrożeniami. Nie brakuje jednak takich strategii uchwalonych w majestacie prawa, w których władze samorządowe obiecują zaspokoić niemal wszystkie
potrzeby wszystkich, obecnych i przyszłych, mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych, i to w nad wyraz krótkim okresie czasu. Co ciekawe, nierealność
takich planów niekiedy uzasadnia się koniecznością zbudowania strategii o tak
szerokim spektrum zadań, by jej zakres merytoryczny był zgodny z zakresem
merytorycznym wszystkich aktualnych i potencjalnych programów pomocowych adresowanych do samorządowych beneficjentów.
Brak lub niewłaściwy system wdrażania. Jednym z najczęstszych błędów jest
pozbawianie strategii prawidłowej procedury wdrożeniowej. Skutkiem tego ten
najważniejszy dla samorządu dokument niezwłocznie po uchwaleniu przestaje
pełnić jakąkolwiek rolę w działaniach jego władz. Brak w nim bowiem wskazówek, kto, kiedy i jak ma się nim posługiwać, jak należy go wdrażać, monitorować
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owo wdrażanie, oraz korygować go. Zdarza się również tak, że system wdrażania jest określony, jednak nie może zostać wykorzystany, ponieważ nie przystaje
do uwarunkowań prawnych, finansowych, kadrowych i czasowych samorządu.
Ten ostatni przypadek ma miejsce zwykle w małych gminach wiejskich.
• Nieprawidłowe określenie podmiotu i przedmiotów strategii.
Dalsze rozważania poświęcone zostały ostatniej z wymienionych nieprawidłowości i ograniczone do samorządów gminnych4. Zanim jednak zostaną one podjęte,
należy podkreślić, że odstępstwa praktyki od literaturowych ustaleń nie we wszystkich przypadkach można traktować jako błędy wynikające z ignorancji planistów.
Wśród przyczyn nie można nie dostrzegać oderwania treści niektórych zaleceń
teoretycznych od uwarunkowań działalności samorządów. Dotyczy to w szczególności uwarunkowań prawnych oraz finansowych, a przez to i kadrowych, mocno
ograniczających możliwości przeprowadzenia modelowego planowania strategicznego i skutecznie obniżających jego szeroko rozumianą jakość. Wciąż istnieje zatem
potrzeba wsparcia realnych procesów aplikacyjnych przez aparat naukowy, jednak
takimi koncepcjami, które nie burząc wielokrotnie udowodnionych tez, są bardziej
dostosowane do realiów praktyki. Niniejsze opracowanie jest próbą odpowiedzi na
to zapotrzebowanie w zakresie problematyki definiowania, kluczowych z punktu
widzenia treści całej strategii, kategorii jej podmiotu i przedmiotów.
Kategorię gminy można postrzegać na dwa sposoby. Jest ona z jednej strony jednostką samorządu terytorialnego powołaną w celu realizacji ustawowo określonych
zadań (w tym kontekście jest korporacją terytorialną wykonującą, zgodnie z wolą
ustawodawcy, przypisane jej zadania), natomiast z drugiej – wielopłaszczyznowym
układem gospodarczym, społecznym i środowiskowym, mieszczącym się w określonych prawem granicach. W tym drugim znaczeniu gmina jest kategorią znacznie szerszą niż struktury samorządowe. Jej ewolucja w wielu momentach nie jest
związana z zadaniami ustawowymi przypisanymi do samorządu lokalnego. Pojawia
się zatem pytanie, co powinno stać się przedmiotem planowania strategicznego samorządu gminy. Jako potencjalne odpowiedzi jawią się następujące trzy warianty
kombinacji przedmiot–podmiot strategii:
1) te materialne i niematerialne elementy gminy oraz procesy zachodzące między nimi, które mieszczą się w zakresie zadań samorządu, jako przedmiot strategii
oraz władze samorządowe jako jej podmiot;
2) wszystkie materialne i niematerialne elementy gminy oraz procesy zachodzące między nimi jako przedmiot strategii oraz zbiór organizacji, instytucji, przedsiębiorstw, osób itp., mających na nie istotny wpływ, jako jej podmiot,
3) te materialne i niematerialne elementy gminy oraz procesy zachodzące między nimi, które mieszczą się w zakresie kompetencji samorządu i współpracujących
z nim partnerów, jako przedmiot strategii oraz władze samorządowe i ich partnerzy
współdziałania strategicznego jako jej podmiot.
Można postawić tezę, że będą one aktualne również dla samorządów powiatowych, niemniej
jednak wymaga ona naukowej i praktycznej weryfikacji.
4
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Kombinacja pierwsza bazuje na regule prawnej, mówiącej, że samorządy gmin
zostały powołane w celu realizacji zadań ustawowo określonych lub wynikających
z potrzeb lokalnej społeczności, pod warunkiem, że nie są one zastrzeżone dla innych organów publicznych. Przyjęcie takiego poglądu przez twórców strategii musi
rzutować na jej treść. Skoro w uchwale organu stanowiącego samorządu o przyjęciu
strategii zobowiązuje on organ wykonawczy do wykonania jej ustaleń, to powinna
ona zawierać tylko te zadania, które mieszczą się w ich kompetencjach5. W przeciwnym wypadku podmiot strategii – w tym wariancie władze samorządowe – nie
będzie mieć wpływu na jej realizację. Kto zamiast nich miałby ją wdrażać? Jak je
rozliczyć z osiągania postawionych w niej celów? Po co budować strategię, skoro
nie ma się wpływu na jej realizację lub wpływ ten jest ograniczony? Reprezentując
takie stanowisko, trudno znaleźć odpowiedzi na te pytania. Z drugiej strony, w dobie
gwałtownie rozwijających się teorii rozwoju terytorialnego, od samorządu gminy
oczekuje się, że będzie on siłą motoryczną rozwoju lokalnego przy możliwie najszerszej reprezentacji interesów lokalnej społeczności. Interesem tym nie jest już
tylko zaspokajanie potrzeb bieżących – czyli wykonywanie poleceń ustaw. Formułę
tę, ze względu na jej ograniczoność uznaje się za historyczną (zob. np. [Sztando
1998, s. 12-29]). Dziś interes ten to wykreowanie i utrzymanie rozwoju całego kompleksu walorów użytkowych i sił wytwórczych układu lokalnego. Społeczność lokalna oczekuje nawet, iż władze gminne zaangażują się w zapewnienie korzystnych
decyzji znajdujących się w wyłącznych kompetencjach innych organów władzy publicznej, np. poprzez działania lobbingowe. W związku z tym, mimo przytoczonych
argumentów pierwszy z wariantów musi zostać odrzucony. Za taką decyzją przemawia również aktywność partnerów współdziałania strategicznego samorządu, takich
jak np. organizacje pozarządowe i podmioty gospodarcze.
Czy to automatycznie oznacza, że właściwy jest wariant drugi, w którym przedmiotem strategii są wszystkie składniki gminy, a podmiotem zbiór endogenicznych
ośrodków mających na nie największy wpływ? Mimo iż podejście takie posiada
zwolenników dysponujących logicznymi argumentami, należy uznać, że cechuje się
ono jeszcze większymi wadami niż poprzednie, z których podstawową jest brak realnych możliwości zaangażowania w realizację strategii wszystkich podmiotów i osób
mających wpływ na rozwój gospodarczej, społecznej i środowiskowej sfery gminy. W literaturze podnosi się konieczność budowania takiego wielopodmiotowego,
pełnego – z punktu widzenia spektrum rozwoju terytorialnego – zaplecza realizacji
strategii rozwoju, jednak rzeczywistość przesądza o tym, że postulat ten należy traktować raczej jako idealistyczny kierunek dążeń, a nie warunek dostateczny sukcesu. Decyduje o tym chociażby nierzadka sprzeczność interesów głównych aktorów
sceny lokalnej, ich duża liczebność, niejednorodna skłonność do działania na rzecz
5
W kompetencjach obu organów, ponieważ nie istnieje możliwość wykonania ustaleń strategii
wyłącznie przez organ wykonawczy bez współdziałania z organem stanowiącym (w przeciwieństwie
do większości pozostałych uchwał).
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samorządu czy dynamiczna zmienność ich zbioru. Problemu tego nie rozwiązuje,
często stosowane w przypadkach wyboru omawianego wariantu, akcentowanie, że
strategia dotyczy rozwoju całej jednostki samorządu terytorialnego i że jej realizatorem nie będzie tylko jej główny kreator, czyli władze samorządowe, ale również
inne podmioty, np. przedsiębiorstwa, inne samorządy czy organizacje społeczne.
Większość z owych współrealizatorów bowiem nie tylko nie bierze udziału w tworzeniu strategii ani w jej wdrażaniu, ale nawet nigdy nie dowiaduje się o jej istnieniu
i realizuje swoje działania, rozbieżne lub nawet sprzeczne z przewidzianymi w niej.
Wśród wad takiego rozwiązania wymienić należy również rozmycie odpowiedzialności za realizację strategii, brak możliwości skonstruowania ośrodka decyzyjnego
obejmującego tak różnorodny zbiór podmiotów oraz egzekwowania ustaleń, a także
brak możliwości jednoznacznego określenia podmiotu monitorującego wdrażanie
i prowadzącego procesy ewaluacyjne.
Konkludując, wybór pierwszej lub drugiej alternatywny objawia się nadmiernym ograniczeniem zakresu merytorycznego strategii lub jego zbytnią rozbudową.
W pierwszym przypadku skutkuje to utratą znacznej części korzyści, jakie można
uzyskać dzięki zarządzaniu strategicznemu, ale strategie takie niewątpliwie posiadają walor realności. W drugim – istotnie obniża się prawdopodobieństwo osiągnięcia
postawionych celów, mimo że są one nie tylko właściwe metodologicznie, ale i pożądane przez społeczeństwo.
Wyjściem z tej trudnej sytuacji może być wariant trzeci. W porównaniu z poprzednimi, charakteryzuje się istotnymi zaletami. Umożliwia on bowiem rozszerzenie zakresu przedmiotowego strategii na wiele spośród tych obszarów, które są
istotne dla rozwoju gminy, a które pozostają poza dyspozycjami ustawowymi skierowanymi do jej samorządu. Pozytywne konsekwencje realizacji tak zdefiniowanej strategii mogą objąć zatem większą część gospodarki lokalnej. Ponadto daje on
szansę na rozszerzenie samorządowych możliwości jej realizacji o potencjał realnie
zainteresowanych współpracą partnerów współdziałania strategicznego. Skutkiem
tego zwiększa się nie tylko zakres przedmiotowy strategii, ale także skuteczność
i efektywność działań realizowanych w jej ramach. Niebagatelne znaczenie ma też
zwiększenie potencjału zasobów pieniężnych i kadrowych zaangażowanych w proces wdrożeniowy. Kolejną korzyścią jest zwiększenie prawdopodobieństwa konsekwentnej realizacji strategii w przyszłych kadencjach władz samorządowych, będące wynikiem wielopłaszczyznowej jej realizacji oraz współuczestniczenia w niej
podmiotów pozasamorządowych. Biorąc to pod uwagę, a jednocześnie rozwijając
treść trzeciego wariantu, można stwierdzić, że optymalnym rozwiązaniem jest przyjęcie jako przedmiotu strategii takich elementów gospodarki lokalnej, jak obiekty
materialne (np. infrastruktura techniczna, nieruchomości, składniki ekosystemów),
wartości niematerialne (np. krajobraz, kultura, wiedza mieszkańców), ludzie (np.
mieszkańcy gminy i ich organizacje), podmioty gospodarcze oraz instytucje publiczne itp., a także czynników zewnętrznych (tzn. znajdujących się poza obszarem gminy), które oddziałują lub mogą oddziaływać na gospodarkę lokalną i znajdują się lub
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mogą się znaleźć pod bezpośrednim albo pośrednim wpływem samorządu gminy
oraz jego partnerów współpracy strategicznej. Z kolei jako podmioty strategii należy
zawsze uznawać władze samorządowe oraz władze podmiotów współdziałania strategicznego, przy czym rola ich jest wysoce zróżnicowana. Podmiotem głównym są
władze samorządowe. Na nich spoczywa zobowiązanie realizacji zadań i osiągnięcia
celów strategii. One są zobligowane również do pozyskania, utrzymania i aktywizacji parterów współdziałania, o których mowa wyżej.
Konsekwencją przyjęcia takich założeń jest to, że odpowiedzialność za prawidłową realizację strategii spoczywa przede wszystkim i solidarnie na organie stanowiącym i wykonawczym samorządu. Jej ograniczenie może mieć miejsce wyłącznie
wtedy, gdy:
–– działania władz przewidziane w strategii polegają na udzieleniu wsparcia danemu podmiotowi, przy czym jego funkcjonowanie zależy nie tylko od owego
wsparcia,
–– działania władz przewidziane w strategii polegają na współpracy z danym podmiotem, przy czym jego kierownictwo nie wyraża dostatecznego zainteresowania tą współpracą lub nie jest w niej wystarczająco aktywne, skuteczne i efektywne,
–– realizacja danego działania została w całości przekazana partnerowi (partnerom)
współdziałania strategicznego.
Drugą niezwykle ważną, a więc wartą omówienia konsekwencją jest konieczność takiego definiowania zadań strategicznych6, które konkretyzuje zakres przedmiotowy strategii, a jednocześnie odnosi się do jej zakresu podmiotowego. Jednym
z możliwych rozwiązań jest wyróżnienie czterech ich grup: zadań korespondujących
z zadaniami ustawowymi, zadań fakultatywnych, których jedynym lub głównym
realizatorem będzie samorząd gminy, zadań fakultatywnych, w stosunku do których
samorząd gminy będzie współrealizatorem, pozostałych zadań monitorowanych.
Zadania korespondujące z zadaniami ustawowymi to takie, których realizacja
będzie jednocześnie wypełnieniem dyspozycji ustawowych (np. zadania z zakresu
infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej). Z oczywistych względów jedynym lub
głównym realizatorem tych zadań będzie samorząd gminy7. Nie oznacza to jednak,
że strategia powinna zawierać zadania odpowiadające wszystkim zadaniom ustawowym. Nie jest groźną sytuacją brak jakiegokolwiek zadania strategicznego odnoszącego się do danego zadania ustawowego. Nie oznacza to bowiem, że jego realizacja
będzie zaniechana. Wręcz przeciwnie. Niezbędne jest jego normalne wykonywanie,
lecz w sytuacji danej gminy fakt ten nie będzie miał strategicznego znaczenia.
Z kolei zadania fakultatywne, których jedynym lub głównym realizatorem będzie samorząd gminy, to zadania nie przewidziane ustawami regulującymi funk6
Czyli przedsięwzięć organizacyjnych, modernizacyjnych, inwestycyjnych, prawotwórczych
i restrukturyzacyjnych, których realizacja jest warunkiem osiągnięcia celów operacyjnych, a pośrednio
celów strategicznych.
7
Bezpośrednio lub poprzez wyspecjalizowaną jednostkę.
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cjonowanie samorządu gminnego, lecz istotne z punktu widzenia prawidłowego
rozwoju danej gminy jako wielowymiarowego układu społeczno-gospodarczego.
Podstawą prawną realizacji tych zadań jest kompetencja generalna wyrażona w ustawie o samorządzie gminnym8. Zakres przedmiotowy i skala tych zadań są pochodną
roli, jaką władze gminy zamierzają odegrać we wspieraniu rozwoju gminy, ilości
środków znajdujących się w dyspozycji samorządu, zdolności wymienionych władz
w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz prognoz co do przebiegu
tego procesu.
Zadania fakultatywne, w stosunku do których samorząd gminy będzie współrealizatorem, to zadania, które są ważne dla rozwoju gminy, lecz z różnych powodów9
zaangażowanie samorządu w ich realizację powinno być ograniczone. W zależności
od uwarunkowań i podjętych decyzji, jego rola może polegać na pełnieniu funkcji:
inicjatora realizacji zadania, koordynatora realizacji zadania, pośrednika w negocjacjach związanych z zadaniem, głównego lub dodatkowego źródła finansowania realizacji zadania, źródła wsparcia merytorycznego dla podmiotu (podmiotów) realizującego zadanie, źródła wsparcia kadrowego dla podmiotu (podmiotów) realizującego
zadanie, źródła informacji dla podmiotu (podmiotów) realizującego zadanie, współwykonawcy zadania, partnera w procesie pozyskiwania środków pozabudżetowych.
Wprowadzenie każdego z tego typu zadań do strategii musi zostać poprzedzone
weryfikacją istnienia podmiotów współrealizatorów, których kierownictwo wyraża
chęć podjęcia współdziałania strategicznego z władzami gminy lub których prawdopodobieństwo zaangażowania w realizację elementów strategii jest wysokie.
Pozostałe zadania monitorowane to grupa szczególna. Są to zadania, których
realizacja jest wysoce istotna z punktu widzenia rozwoju gminy, lecz które leżą
w wyłącznych kompetencjach władz innych niż gminne. Chodzi tu np. o władze wojewódzkie, powiatowe, organizacji społecznych, właściwych instytucji rządowych
oraz podmiotów gospodarczych. Zadania takie wprowadzane są do strategii w celu
nadania im odpowiedniej rangi, na potrzeby podmiotów dla nich właściwych, np.
w sytuacji ubiegania się przez nie o wsparcie publiczne. Jednocześnie samorząd gminy nie obarcza się odpowiedzialnością za ich realizację, a jedynie zobowiązaniem do
ich monitorowania i okresowej analizy zasadności i możliwości ich wsparcia.
Na zakończenie warto nadmienić, że przedstawione przez autora rozwiązanie
problemu definiowania przedmiotu i podmiotu strategii rozwoju lokalnego znalazło
już swoje aplikacje10. Jak dotąd ich wyniki są obiecujące. Koncepcja znajduje akcepUstawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy, tekst jednolity, art. 6 ust. 1 (DzU 2001,
nr 142, poz. 1591 ze zmianami).
9
Np. wtedy gdy realizacja danego zadania jest statutowym obowiązkiem innego podmiotu.
10
Jako przykład mogą tu posłużyć: Uchwała XXXVI/312/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Bogatynia na lata 2006-2014; Uchwała 62/X/07 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwoju Gminy Węgliniec na lata 2007-2015; Uchwała nr XII/126/07 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Zrównoważonego Gminy
Polkowice na lata 2008-2014.
8
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tację wśród władz samorządowych, dając im realną możliwość wywiązania się wobec społeczności lokalnej z zawartych w strategii zobowiązań. Z drugiej strony pozwala na objęcie zakresem merytorycznym strategii możliwie szerokiego spektrum
składników rozwoju lokalnego, co istotnie zbliża ja do postulowanego w literaturze
ideału ich całości. Autor żywi przekonanie, że istnieją też inne ścieżki rozwiązania
omawianego zagadnienia, a badania nad ich identyfikacją i weryfikacją użyteczności praktycznej są oczekiwane przez środowiska samorządowe. Dotyczy to również
samorządów powiatowych i wojewódzkich.
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PROBLEM OF SUBJECT AND OBJECTS
OF LOCAL DEVELOPMENT STRATEGY
Summary
The article is devoted to the definition problems of subjects and objects of local development strategy. The introductory part presents planning processes of territorial self-governments and typical errors
made during realization of these processes. Furthermore, the author focuses on definition difficulties
and points out results of incorrect solutions. As a consequence of criticism the author suggests his own
solution and enriches it by recommendations concerning formulating strategic tasks.
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Czynniki lokalizacyjne stymulujące
przedsiębiorczość a wielkość i ranga miasta

1. Wstęp
W warunkach gospodarki rynkowej powodzenie działalności gospodarczej
w znacznym stopniu zależy od jej przestrzennego usytuowania, przy czym można
tutaj mówić o lokalizacji ogólnej i szczegółowej. Pierwsza z nich odnosi się do położenia geograficznego i komunikacyjnego miasta w systemie osadniczym kraju,
druga zaś odzwierciedla cechy topograficzne terenu, takie jak: ukształtowanie powierzchni, klimat, warunki hydrologiczne, występowanie zasobów naturalnych, czy
też wartość gleb [Słodczyk 2003, s. 19]. Inaczej mówiąc, przez lokalizację ogólną
rozumie się umiejscowienie przedsiębiorstwa w regionie i w danej miejscowości,
podczas gdy lokalizację szczegółową utożsamiana się z konkretną nieruchomością
[Godlewska 2001, s. 11].
Powyższe rozróżnienie pozwala zauważyć, że istnieje w zasadzie nieskończona
liczba kombinacji różnych elementów o charakterze antropogenicznym i przyrodniczym, mających lub mogących mieć wpływ na wybór miejsca funkcjonowania przedsiębiorstwa. Literatura przedmiotu określa je jako czynniki lokalizacyjne, dokonując
najczęściej powiązania z wysokością nakładów finansowych ponoszonych na realizację inwestycji oraz jej późniejszą rentownością, zwłaszcza w początkowym okresie. Bardziej rozbudowane definicje i systematyzacje zwracają jednocześnie uwagę
na inne aspekty, spośród których często kluczową rolę odgrywa pozytywny stosunek
emocjonalny decydenta do granic jego osobistej przestrzeni egzystencjalnej.
Oddziaływanie większości czynników lokalizacyjnych podlega zmianom w czasie oraz pod względem ich relatywnej ważności. Proces ten przyspieszają bądź opóźniają przekształcenia systemu społeczno-politycznego, polityka państwa i samorządów terytorialnych, stan środowiska naturalnego i zasobów bogactw mineralnych,
postęp naukowo-techniczny, zasoby i jakość siły roboczej oraz wiele uwarunkowań
o mniejszej randze lub wyjątkowej specyfice dla poszczególnych branż i gałęzi gospodarki [Budner 2000, s. 37].
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Najprawdopodobniej jednak optymalne położenie firmy wyznacza odpowiedni
potencjał ośrodka miejskiego rozpatrywany w ścisłym powiązaniu z klasycznymi
przesłankami aktywizującymi przedsiębiorczość na poziomie lokalnym. Ujęcie to –
jak się wydaje – nie jest ani wystarczająco szeroko prezentowane w rozważaniach
teoretycznych, ani uwzględniane w analizach empirycznych. Celem artykułu jest
zatem próba określenia, przy zastosowaniu skali jakościowej, hipotetycznego znaczenia głównych determinant lokalizacji jednostek gospodarczych w zależności od
liczby ludności i pozycji administracyjnej miasta.

2. Istota przedsiębiorczości
Pojęcie przedsiębiorczości w powszechnym rozumieniu oznacza prowadzenie
działalności gospodarczej, przez którą według obowiązującej nomenklatury prawnej, rozumie się wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, zarobkową aktywność zawodową, wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie,
rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż1.
Konstrukcja przytoczonego zapisu ustawowego odnosi się przede wszystkim do
organizacji i ekonomiki przedsięwzięcia oraz do jego pozarolniczego charakteru.
Działalność gospodarcza zachodzi zatem wówczas, gdy spełnia ona pewne kryteria
wyrażające się: w rejestracji firmy, jej formie organizacyjno-prawnej, posiadaniu
siedziby, samodzielności finansowej, a nawet w strukturze zależności służbowych
oraz w kontaktach z innymi przedsiębiorstwami. Wymaga się ponadto, aby aktywność ekonomiczna była prowadzona w sposób ciągły, przy czym szczegółowo nie
precyzuje się tego pojęcia. Domniemywać można, że temu warunkowi zadośćuczyni
dopiero wprowadzenie w życie względnie regularnego czasu pracy. Nie oznacza to
bynajmniej, że działalność gospodarczą należy prowadzić codziennie lub w określone dni tygodnia (miesiąca). Wyznacznikiem powinno być zaspokajanie potrzeb
społecznych, czyli kształtowanie się popytu na konkretne dobra. Cechę ciągłości
w odniesieniu do działalności gospodarczej interpretuje się również jako stały zamiar jej wykonywania w odpowiednio długim okresie [Powałowski, Koroluk 2005,
s. 36-37]. Szczególnie dotyczy to wysoko specjalistycznych usług, na które zapotrzebowanie jest nierównomiernie rozłożone w ciągu roku, wiążąc się z długotrwałym oczekiwaniem na klienta (kontrahenta).
Innym atrybutem działalności gospodarczej jest jej charakter zarobkowy, czyli –
innymi słowy – nie obejmuje ona czynności podejmowanych dla zaspokojenia własnych potrzeb. Jako klasyczny przykład warto tutaj wymienić amatorską twórczość
artystyczną lub techniczną związaną z wynalazczością: może ona wprawdzie przynosić jakieś dochody, ale w założeniu nie prowadzi do uzyskania korzyści majątkowych. Identycznie należy traktować wszelkie organizacje społeczne (non-profit)
Artykuł 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU nr 155,
poz. 1095 ze zmianami).
1
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mające na celu wspieranie szczytnych idei w oparciu o bezinteresowne zaangażowanie się ich członków.
Z pracą na własny rachunek ściśle wiąże się pojęcie przedsiębiorcy. Może być
nim osoba fizyczna, jednostka organizacyjna o zdolności prawnej, a także wspólnicy spółki cywilnej. Takie ujęcie powoduje, że właściciel firmy pod względem
formalnym jest automatycznie identyfikowany jako przedsiębiorca. W piśmiennictwie zwraca się natomiast uwagę, że właściciele przedsiębiorstw, którzy zatrudniają menedżerów do ich prowadzenia, a sami poświęcają się innym interesom, nie
są przedsiębiorcami, pomimo że to oni podejmują ryzyko finansowe. Analogicznie
przedsiębiorcą nie będzie także zawodowy menedżer, gdyż jego praca polega na
zaangażowaniu się w czyjąś firmę, ale nie na ponoszeniu osobistej odpowiedzialności za jej wyniki [Griffin 2005, s. 312]. Przedstawiony pogląd podlega oczywiście
dyskusji, niemniej należy dodać, że w świadomości społecznej przedsiębiorca kojarzy się głównie z właścicielem małej jednostki gospodarczej, którą bezpośrednio
zarządza i w której realizuje się zawodowo. Zgodnie z obowiązującymi kryteriami
formalnymi, określimy go najprawdopodobniej mianem mikroprzedsiębiorcy2.

3. Przestrzenny wymiar przedsiębiorczości
Skalę inicjatyw gospodarczych warunkuje występowanie określonych impulsów
i relacji – w jednym miejscu i czasie muszą się nałożyć oczekiwania podmiotów
gospodarczych z walorami lokalizacyjnymi. Podstawowym kryterium oceny tej
zgodności jest zaspokojenie potrzeb inwestora w sposób gwarantujący osiągnięcie
dodatniego efektu ekonomicznego. Ponadto warto podkreślić konieczność zaoferowania przez jednostki terytorialne tzw. korzyści zewnętrznych, które pozwolą na
osiągnięcie lepszych wyników gospodarowania na danym obszarze w stosunku do
innych terenów, a tym samym na uzyskanie przewagi konkurencyjnej [Kot 2001,
s. 167].
Zróżnicowanie jakości przestrzeni geograficznej, zarówno pod względem przyrodniczym, jak i społeczno-ekonomicznym, sprawia zatem, że poszczególne miasta i regiony znajdują się w fazie regresu, stagnacji, a przede wszystkim mniej lub
bardziej dynamicznego rozwoju. Kierunek i natężenie zachodzących przekształceń
struktur przestrzenno-gospodarczych stanowi z kolei rezultat występowania skomplikowanego układu miejscowych czynników lokalizacyjnych. Spośród wielu ich
klasyfikacji najbardziej popularny wydaje się podział na twarde i miękkie (mierzalne i niemierzalne). Pierwsze z nich obejmują połączenia komunikacyjne, podatki i zachęty finansowe, podaż powierzchni usługowo-przemysłowej, szybkość
Status taki nadaje się podmiotowi, gdy w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych
zatrudniał średniorocznie (w przeliczeniu na pełne etaty) mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny
obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług, operacji finansowych lub sumy aktywów bilansu
sporządzonego na koniec roku nie przekroczył równowartości 2 mln euro (art. 104 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej).
2
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i elastyczność działania administracji, dostępność wykwalifikowanej siły roboczej,
rynek zbytu, bliskość dostawców i kooperantów, występowanie instytutów badawczych i ośrodków szkolenia zawodowego. Do zbioru czynników miękkich zalicza
się natomiast przychylne nastawienie władz publicznych do inwestora, gospodarczy
wizerunek miejsca lokalizacji, mentalność społeczeństwa, klimat społeczny, możliwości spędzenia wolnego czasu, atrakcyjność miasta oraz ofertę kulturalną i edukacyjną [Dziemianowicz 1998, s. 220].
Z gospodarczego punktu widzenia bardziej istotne powinno być jednak wyodrębnienie czynników o odmiennym znaczeniu dla procesów lokalizacyjnych, a więc
stymulujących działalność inwestycyjną, nie zachęcających do jej podjęcia i obojętnych – czyli nie posiadających większego wpływu3. Do pierwszej grupy zalicza
się:
–– dostępność komunikacyjną i telekomunikacyjną,
–– występowanie wysoko wykwalifikowanej siły roboczej o różnorodnym profilu
wykształcenia,
–– dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną,
–– możliwość pozyskania lub wydzierżawienia ziemi na dogodnych warunkach,
–– ulgi lub odroczenia podatkowe oraz tanie kredyty,
–– sprzyjający klimat inwestycyjny rozumiany jako przychylność władz samorządowych i lokalnej społeczności,
–– gotowość władz lokalnych do realizacji projektów inwestycyjnych na zasadzie
partnerstwa publicznoprawnego,
–– obecność ośrodków akademickich i placówek badawczo-rozwojowych,
–– stabilizację polityczną,
–– niewystępowanie silnych związków zawodowych,
–– chłonność rynku lokalnego,
–– dobrą jakość środowiska naturalnego,
–– wolne zasoby mieszkaniowe o odpowiednim standardzie.
Analizując powyższą listę, nie sposób autorytatywnie stwierdzić, który z czynników posiada priorytetowe znaczenie, albowiem w znacznej mierze zależy to od
rodzaju i wymagań planowanej inwestycji. Podobnie, choć w innym sensie, należy
rozpatrywać zjawiska nie sprzyjające prowadzeniu działalności gospodarczej, stanowiące w pewnych aspektach odwrotność determinant rozwoju przedsiębiorczości:
–– wysokie bezrobocie i związane z nim patologie społeczne,
–– zagrożenia wynikające z wysokiej przestępczości,
–– brak kompatybilnych przepisów prawnych i częste ich zmiany,
–– degradację środowiska naturalnego,
–– trudności ze znalezieniem lokalu,
–– wysokie ceny ziemi,
–– długi okres załatwiania formalności administracyjnych.
3

Księga1.indb 216

Według Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, zob. [Kot 2001, s. 168-169].

2009‑07‑10 11:53:34

Czynniki lokalizacyjne stymulujące przedsiębiorczość a wielkość i ranga...

217

W tym miejscu należy jednak podkreślić, że część dysfunkcji społeczno-ekologicznych posiada różną wagę w indywidualnych przypadkach. Wysoki wskaźnik
bezrobocia daje bowiem możliwość pozyskania taniej siły roboczej, a zanieczyszczenie środowiska to szansa dla firm zajmujących się rekultywacją bądź wprowadzeniem technologii przyjaznych naturze.
Praktyka gospodarcza wskazuje, że wiele czynników lokalizacyjnych jednocześnie decyduje o dynamice rozwoju lokalnego. Z natury rzeczy następuje nieco inne
spojrzenie na niektóre kwestie, albowiem rozpatrywane są z pozycji przedsiębiorstwa, a nie jednostki terytorialnej. Upraszczając zatem, rozmieszczenie działalności
gospodarczej ma genezę w różnych wymiarach przestrzeni lokalnej, stanowiąc rezultat jej fizycznej i behawioralnej złożoności oraz zdolności przystosowawczych
do zmieniających się warunków otoczenia.

4. Wpływ potencjału miasta na skalę i natężenie oddziaływania
wybranych czynników lokalizacyjnych
Obserwując przekształcenia w strukturze gospodarczej ośrodków miejskich, dostrzega się, że poszczególne stymulanty przedsiębiorczości mogą mieć dość zróżnicowane znaczenie – pomimo ich teoretycznie analogicznego charakteru, niezależnego od miejsca występowania. Istnieje zatem taka siła sprawcza tego zjawiska, za
którą w niniejszym opracowaniu przyjmuje się wielkość miasta w trójstopniowym
podziale: na duże, średnie i małe. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest wprawdzie liczba mieszkańców, niemniej zastosowane przedziały wielkościowe mają jednocześnie odzwierciedlać pozycję jednostek osadniczych w układzie administracyjnym kraju (tab.1).
Całokształt analiz i prób interpretacji oparto na własnej systematyzacji najważniejszych czynników lokalizacyjnych, odnoszących się kolejno do wymiaru geograficznego (poz. 1-3), technicznego (poz. 4-6), ekonomiczno-finansowego (poz. 7-9)
i społeczno-prawnego (poz. 10-12). Pozwoliło to na uzyskanie dodatkowej odpowiedzi – czy jakakolwiek grupa determinant podejmowania działalności gospodarczej wyróżnia się czymś szczególnym na tle pozostałych. Ponadto warto dodać, że
ludność potraktowano nie tylko jako zmienną objaśniającą, ale również objaśnianą.
W tym drugim przypadku uwaga została jednak skupiona na cechach jakościowych,
a nie na mierze ilościowej.
Jak pokazuje tabela, znaczenie czynników lokalizacyjnych ma bezpośredni
związek z wielkością miasta. Dla ośrodków największych, liczących ponad 200 tys.
mieszkańców i pełniących funkcję przynajmniej stolicy powiatu, aż w siedmiu
przypadkach przyjęto, że dana determinanta usytuowania działalności gospodarczej
przez przedsiębiorcę należy do kategorii „szczególnie istotna”, a kolejne dwie zaliczono do grupy „istotnych”. Priorytetową rolę odgrywają w tym zakresie czynniki o charakterze technicznym, co sprzyja, a zarazem tłumaczy przyciąganie przez
aglomeracje innowacyjnych i wysokospecjalistycznych technologii, zwłaszcza
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szczególnie istotne

niewielkie

szczególnie istotne

szczególnie istotne

szczególnie istotne

umiarkowane

istotne

szczególnie istotne

niewielkie

istotne

szczególnie istotne

2. Cechy społeczno-ekonomiczne
mieszkańców

3. Zasoby środowiska
przyrodniczego

4. Zainwestowanie
infrastrukturalne

5. Postęp naukowo-techniczny

6. Informacja

7. Ogólna sytuacja
ekonomiczna państwa,
przedsiębiorstw
i gospodarstw domowych

8. Ceny nieruchomości

9. Obecność placówek
otoczenia biznesu

10. Gusty i preferencje

11. Przepisy prawno-administracyjne
o charakterze powszechnie
obowiązującym

12. Polityka władz
samorządowych

istotne

istotne

niewielkie

niewielkie

szczególnie istotne

niewielkie

niewielkie

umiarkowane

umiarkowane

niewielkie

umiarkowane

Miasto małe (do 20
tys. mieszkańców)
– ośrodek gminny,
siedziba powiatu

szczególnie istotne umiarkowane

istotne

umiarkowane

istotne

umiarkowane

istotne

istotne

umiarkowane

istotne

niewielkie

istotne

istotne

Miasto średnie
(od 20 do 200 tys.
mieszkańców)
– ośrodek wojewódzki, miasto na
prawach powiatu,
siedziba powiatu
Uzasadnienie

kompleksowe stosowanie instrumentów wspomagania przedsiębiorczości w formie aktów prawa lokalnego (zwolnienia lub
ulgi podatkowe, tworzenie stref ekonomicznych, sporządzanie planów miejscowych) oraz skuteczność działań promujących
poszczególne gminy zależy od przyjętej strategii rozwoju, możliwości budżetowych oraz umiejętności i zaangażowania
kadry urzędniczej

przyjmuje się, że przepisy ogólnopaństwowe (ustawy i rozporządzenia) mają jednakowe znaczenie niezależnie od wielkości
jednostki osadniczej (według zasady równości wszystkich podmiotów wobec prawa)

mieszkańcy większych miast są bardziej otwarci na wszelkie zmiany oraz innowacje, podczas gdy w mniejszych ośrodkach
dominują tradycje i przyzwyczajenia

powszechność podejmowanej działalności gospodarczej na obszarze dużych i średnich miast przekłada się na zwiększoną
potrzebę korzystania z oferty w zakresie obsługi finansowej, prawnej, consultingowo-marketingowej itp.

wartość nieruchomości (ceny kupna-sprzedaży, wynajmu, dzierżawy, czynsze) istotnie kształtuje pod względem racjonalności stan zagospodarowania przestrzennego (funkcje terenu i sposób użytkowania gruntów)

mniejsze społeczności lokalne, a w szczególności o monofunkcyjnej strukturze gospodarczej, zdecydowane słabiej radzą
sobie w sytuacjach kryzysowych, co względnie szybko znajduje swoje odzwierciedlenie w spadku ich dochodów i ograniczonych wydatkach

wielkość ośrodka miejskiego determinuje skalę konkurencji na lokalnym rynku oraz o miejsce w przestrzeni, co skutkuje
określoną potrzebą pozyskania informacji wraz z techniczno-organizacyjnymi możliwościami jej przetworzenia

koncentracja przedsiębiorstw oraz instytucji opierających swoje funkcjonowanie na nowoczesnych technologiach oraz rezultatach badań naukowych jest ściśle powiązana z występowaniem silnych ośrodków akademickich, które w zdecydowanej
większości są rozmieszczone w miastach największych

świadczenie innowacyjnych lub bardziej wyspecjalizowanych usług wymaga pełnego i nieograniczonego dostępu do mediów infrastrukturalnych

przedsiębiorczość w miastach ma zwykle niewielki związek z dostępem i wykorzystaniem środowiska przyrodniczego
(z wyjątkiem miast o dominującej funkcji górniczej lub wypoczynkowej)

populację mieszkańców można traktować jako potencjalnych klientów (konsumentów) o potrzebach adekwatnych do wieku,
płci i statusu materialnego oraz jako zasób siły roboczej o odpowiednich kwalifikacjach, umożliwiających podjęcie lub
rozwój zróżnicowanych form aktywności gospodarczej

najlepsze warunki dostępności przestrzennej warunkujące maksymalizację zysków przedsiębiorstwa oferują miasta zarówno o dużym potencjale demograficznym, jak i o dogodnym położeniu geograficzno-komunikacyjnym, przy czym podobne
znacznie ma lokalizacja szczegółowa (najlepiej w śródmieściu lub peryferyjnych centrach handlowo-usługowych)

Źródło: opracowanie własne (skala: szczególnie istotne, istotne, umiarkowane, niewielkie).

szczególnie istotne

1. Korzyści miejsca

Czynnik lokalizacyjny

Miasto duże (pow.
200 tys. mieszkańców)
– stolica kraju,
ośrodek wojewódzki,
miasto na prawach
powiatu

Tabela 1. Hipotetyczne znaczenie poszczególnych czynników lokalizacyjnych w stymulowaniu przedsiębiorczości w zależności od wielkości miasta
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w powiązaniu z dostępem do kadr naukowo-badawczych oraz obecnością placówek otoczenia biznesu. Jedynie trzy spośród dwunastu branych pod uwagę aspektów
wpływających na decyzję lokalizacyjną odgrywają umiarkowaną lub niewielką rolę
w dużym mieście. Wiąże się to z faktem, że na obszarze silnie zurbanizowanym
istnieją o wiele większe możliwości przekształceń gospodarczych w momencie kryzysu, środowisko naturalne zazwyczaj nie stawia przeszkód nowym inwestycjom,
a miejscowe społeczeństwo, znacznie zróżnicowane pod względem pochodzenia
i statusu materialnego, odpowiednio pozytywnie reaguje na bodźce lokalnych liderów politycznych nawołujących do szeroko rozumianych zmian.
Im mniejszy potencjał demograficzny miasta, tym mniejsze znaczenie poszczególnych czynników lokalizacyjnych. W grupie jednostek średniej wielkości (od 20
do 200 tys. mieszkańców) tylko politykę władz samorządowych uznano za „szczególnie istotną”, a w siedmiu innych kwestiach stwierdzono „istotność” dla procesów
rozmieszczania nowych firm. Bardziej pogłębiona analiza pokazuje wyraźne podobieństwo rangi poszczególnych stymulant przedsiębiorczości w dużym i średnim
mieście, a różnica polega jedynie na ich potencjalnej sile oddziaływania. Ośrodki
miejskie zazwyczaj najwięcej tracą, nie oferując inwestorom zewnętrznym możliwości intensywnej współpracy z placówkami w sektorze B+R, co jest jednym z podstawowych warunków postępu naukowo-technicznego, a w konsekwencji rozwoju
ekonomicznego.
W siedzibach gmin i powiatów, a więc w miastach najmniejszych (do 20 tys.
mieszkańców) jedynie nieliczne uwarunkowania miejscowe kreują i pobudzają lokalizację podmiotów gospodarczych. Wynika to zwykle z niedoboru lub niedoskonałości jakiegoś czynnika w porównaniu z jego zasobem w ośrodku wyższego rzędu.
Tym samym konkurencja pomiędzy miastami o różnej wielkości może odbywać się
jedynie na wybranych płaszczyznach. Z pewnością do nich należą korzyści miejsca
i zasoby środowiska przyrodniczego, dzięki którym tradycyjne gałęzie przemysłu
i niektóre branże usługowe (szczególnie turystyka) zapewniają względnie trwały
i zrównoważony rozwój stref pozametropolitarnych, przyczyniając się do wzrostu
poziomu życia społeczeństwa.
Spośród rozważanych czynników lokalizacyjnych tylko przepisy prawno-administracyjne o charakterze powszechnie obowiązującym powinny wnosić identyczny wkład w proces stymulowania inwestycji gospodarczych na całym terytorium
kraju. Problem tkwi natomiast w jakości merytorycznej aktów legislacyjnych, co
przyczynia się do rozmaitej interpretacji tych samych zapisów przez różne organy
administracji publicznej. W efekcie miasta stosujące liberalne podejście do zabudowy i zagospodarowania przestrzeni uzyskują nieuprawnioną przewagę w stosunku
do sąsiednich jednostek osadniczych o podobnych walorach, bardziej wyczulonych
na kształtowanie ładu architektoniczno-urbanistycznego. Podważa to fundamentalną
zasadę równości wszystkich uczestników życia gospodarczego wobec prawa, podobnie jak zbyt restrykcyjne przestrzeganie woli ustawodawcy nie znajdujące obiektywnego uzasadnienia w ocenie rzeczywistej sytuacji.
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5. Zakończenie
Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw, pomimo że zostały już dobrze zbadane
i sklasyfikowane, nadal pozostają w kręgu głównych zainteresowań władz samorządowych jako podmiotu odpowiedzialnego za rozwój lokalny na swoim obszarze.
Nieustannie poszukuje się zatem nowych możliwości i sposobów zwiększenia atrakcyjności danego miasta dla inwestorów. W działaniach tych coraz częściej wykorzystuje się kombinację różnych elementów, składających się ostatecznie na wzrost
aktywności gospodarczej, a w szczególności wspieranie inwestorów wkraczających
na miejscowy rynek. Nie zawsze jednak łączy się cechy optymalne z punktu widzenia wielkości danego ośrodka miejskiego, stąd też zestawienie zawarte w niniejszej pracy ma stanowić dla lokalnej administracji pewną wskazówkę postępowania
w kampaniach promocyjnych.
Zastosowana przez autora ogólna metoda oceny zagadnień lokalizacyjnych, jak
i – w mniejszym stopniu – uzasadnienie dokonanej waloryzacji charakteryzują się
subiektywnością i podlegać powinny krytycznej dyskusji. Uzyskanie bardziej precyzyjnych wyników wymagałoby prowadzenia długotrwałych i kosztochłonnych
badań empirycznych z wykorzystaniem narzędzi matematyczno-statystycznych. Istnieje jednakże problem w skwantyfikowaniu niektórych informacji, które pozostają
w zasadzie niemierzalne w tradycyjnych jednostkach miary, odwołując się w swojej
istocie do norm społecznych i prawnych.
Ponadto każde miasto – pomimo wszystko – należy rozpatrywać indywidualnie,
albowiem mogą istnieć miejscowe specyficzne mechanizmy determinujące określone zachowania przestrzenne przedsiębiorców, wynikające chociażby z niepowtarzalnych cech kulturowo-przyrodniczych, pozwalających uzyskanie z tego tytułu dodatkowych profitów lub odwrotnie – ograniczających pole działalności gospodarczej.
Szczególnie przydatna w tym momencie staje się prawidłowo przeprowadzona analiza SWOT, dzięki której uzyska się pełniejszy obraz szans i zagrożeń, jakie przynosi
konkretny czynnik lokalizacyjny w obrębie badanej przestrzeni.
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Location factors stimulating entRepreneurship VERSUS
city SIZE AND RANK
Summary
The best location for an enterprise is determined by the most suitable potential of the municipal
centre considered in the connection with classical premises activating the entrepreneurship at the local level. This approach to the problem is not sufficiently presented in subject literature and empirical
analyzes. The paper aims at determining – with the use of qualitative scale – the hypothetical role of
the main determinants of localization of enterprises according to city’s population and administrative
position.
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Wybrane aspekty promocji miast i regionów
w marketingu terytorialnym

1. Wstęp
W dobie nasilonej konkurencji, także między miastami i regionami, wiedza
o posiadanych zasobach, umiejętność właściwego kreowania marki i wizerunku danego obszaru – stają się kluczowymi czynnikami w aspekcie długofalowej strategii
konkurencyjnej każdego regionu. Regiony, które w odpowiednim czasie wykreują
własne unikatowe produkty, wyróżniające się w konkurencyjnym otoczeniu, mają
szansę na szybszy rozwój swojego terytorium i podniesienie jakości życia mieszkańców, co powinno być jednym z ważniejszych efektów finalnych wdrażanej strategii
(także promocyjnej).
W każdym mieście, regionie tkwi ukryty potencjał turystyczny, marketingowy.
Właściwie przeprowadzone działania promocyjne pozwalają w optymalny sposób
wykorzystać swoje silne strony w zakresie pozyskiwania turystów, inwestorów i rezydentów. Są one odpowiedzią na zapotrzebowanie na silne produkty turystyczne
i wzmacnianie marki danego obszaru. Wyróżnienie swojej oferty na tle konkurencji
jest jednym ze skutecznych sposobów promowania danego regionu. Organizowane
imprezy, zabytki, produkty regionalne, szlaki turystyczne, zasoby naturalne – właściwie wypromowane pozwalają anonimowym dotychczas obszarom przekształcić
się w atrakcyjne i chętnie odwiedzane przez turystów regiony.

2. Wybrane zagadnienia związane z promocją regionu i miasta
W literaturze przedmiotu brak jednoznacznej definicji marketingu terytorialnego.
Możemy go rozumieć jako całokształt działań podejmowanych w celu przyciągnięcie do danego regionu inwestorów i turystów. W ramach marketingu terytorialnego
powinno się promować regionalne (lokalne) przedsiębiorstwa i budować korzystny
wizerunek regionu na zewnątrz.
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Jeżeli będziemy postrzegali marketing jako proces zarządzania, ekonomicznie
i skutecznie rozpoznający, przewidujący i zaspokajający potrzeby klientów, wówczas marketing terytorialny będziemy mogli zdefiniować jako rynkową koncepcję
zarządzania jednostką osadniczą. Zarządzanie to będzie miało na celu zaspokojenie
potrzeb i pragnień mieszkańców oraz inwestorów zewnętrznych przez wcześniejsze
ich rozpoznanie i przewidywanie zmian, oparte jednocześnie na racjonalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów [Szromnik 2006, s. 36].
Analizując strukturę marketingu terytorialnego, możemy wyróżnić marketing
zewnętrzny, skierowany do podmiotów spoza danej jednostki terytorialnej. Jego
działania ukierunkowane są na pozyskiwanie potencjalnych rezydentów, przedsiębiorców, studentów itd. Z drugiej strony mamy marketing wewnętrzny, którego
działania adresowane są do mieszkańców i miejscowych podmiotów.
Marketing terytorialny posiada cechy odróżniające go od marketingu rozumianego w klasyczny sposób, związanego z zarządzaniem usługami i produktami na
rynku. Marketing terytorialny odnosi się do konkretnego miejsca lub geograficznie
określonej przestrzeni, mając przy tym złożoną strukturę podmiotową. Rodzaj i charakter stosowanych przezeń instrumentów jest związany ze strategiami rozwojowymi jednostek terytorialnych oraz działających na ich terenie organizacji publicznych
i prywatnych.
Promocja jest jednym ze sposobów komunikowania się danego podmiotu z jego
rynkowym otoczeniem. Jednym z ważniejszych celów promocji miast i regionów
jest dotarcie do grup docelowych, aby postrzegały dany region jako atrakcyjne miejsce do życia, spędzania wolnego czasu i prowadzenia działalności gospodarczej.
Może wystąpić sytuacja, że miasto, które początkowo wydawało się dobrym miejscem na turystykę rodzinną, z czasem w oczach turystów zacznie być postrzegane
jako obszar, do którego warto przenieść się na stałe.
Cele działań promocyjnych w ramach marketingu terytorialnego obejmują m.in.
poprawę wzrostu gospodarczego na danym terenie, zwiększenie zainteresowania
nim, wykorzystanie potencjalnych zasobów jednostki terytorialnej, wyróżnienie na
tle konkurencji i wskazanie na unikatowe elementy oferty w zakresie produktów
i usług. Zakres działań promocyjnych powinien obejmować obszar całej jednostki
terytorialnej, koncentrować się na poszczególnych sferach jej funkcjonowania, uwypuklać korzyści dla potencjalnych turystów i inwestorów.
Wśród zestawu działań i narzędzi promocyjnych, będących komponentami szerszej strategii promocyjnej nastawionej na kreowanie wizerunku regionu i miasta, na
uwagę zasługują m.in.:
–– kreowanie submarek, produktów lokalnych (regionalnych),
–– public relations w zakresie budowania korzystnego wizerunku,
–– reklama zewnętrzna (billboardy, citylighty, plakaty),
–– reklama telewizyjna, radiowa, prasowa,
–– imprezy, eventy, wydarzenia kulturalne,
–– w zakresie marketingu bezpośredniego uruchomienie infolinii dla klientów,
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––
––
––
––
––
––
––
––

obecność na targach turystycznych, sympozjach naukowych,
konferencje prasowe,
strony internetowe,
gadżety promujące region,
logo, będące motywem przewodnim prowadzonej kampanii,
całościowy system identyfikacji wizualnej,
specjalne komórki zajmujące się obsługą potencjalnych inwestorów,
przewodnie symbole kojarzone jednoznacznie z danym miejscem.
W promowaniu miast i regionów często podkreśla się kwestie związane z unikatowością i niepowtarzalnością danego miejsca. W konkurencyjnym otoczeniu
strategia promocyjna, polegająca na wyróżnieniu swojej oferty i walorów na tle
innych miejsc, ma większą szansę powodzenia. Istnieje bardzo wiele możliwości
identyfikowania i promowania unikatowych walorów – ogranicza je jedynie stopień kreatywności i pomysłowość osób zaangażowanych w działania promocyjne.
Zestaw wykorzystywanych skojarzeń powinien obiecywać potencjalnym turystom
i inwestorom jak największe korzyści i pozytywne emocje. Jednym z podstawowych
kierunków jest skupienie się na obiektach, które są nierozłącznie kojarzone z danym
obszarem, są jego symbolami. Można również odwoływać się do niepowtarzalnego
klimatu miejsca, jego atmosfery, gościnności mieszkańców. Wszelkie atrakcje turystyczne, walory przyrodnicze, imprezy powinny być wpisane w szerszą strategię
promocyjną i stanowić elementy spójnych działań. Jako przykład można przytoczyć
zestaw atrakcji turystycznych Dolnego Śląska:
–– Karkonosze i turystyka aktywna,
–– pałace, zamki i dziedzictwo kultury,
–– dolnośląskie uzdrowiska,
–– agroturystyka i ekoturystyka,
–– Szlak Cysterski i turystyka pielgrzymkowa,
–– dolnośląskie podziemia i fortyfikacje,
–– turystyka weekendowa,
–– turystyka biznesowa [Alfreda 2008, s. 54].
Adresatami strategicznych działań promocyjnych realizowanych na danym obszarze mogą być następujące grupy odbiorców:
–– mieszkańcy danego obszaru, w tym społeczność lokalna, przedsiębiorcy, członkowie instytucji samorządu gospodarczego, organizacji społecznych, pracownicy administracji, lokalni liderzy, przedstawiciele lokalnych (regionalnych) mediów itd.,
–– potencjalni inwestorzy zewnętrzni,
–– przedstawiciele krajowych i zagranicznych instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych itd.,
–– przedstawiciele mediów,
–– przedstawiciele turystycznych organizacji krajowych i międzynarodowych,
–– przedstawiciele administracji różnych szczebli,
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–– turyści i wycieczkowicze,
–– potencjalni pracobiorcy – wysoko wykwalifikowana kadra i specjaliści,
–– szeroko rozumiana społeczność danego obszaru, kraju czy też społeczność międzynarodowa [Nawrocka 2004, s. 541-542].
Wizerunek danego obszaru powinien bez przeszkód docierać do grupy docelowej. Aby tak się stało, powinny być spełnione następujące warunki:
–– wizerunek powinien być zakomunikowany w sposób możliwie najprostszy i najbardziej jednoznaczny,
–– należy mieć na uwadze, że promowanie wizerunku jest tylko jednym z elementów szerszej strategii realizowanej w danej jednostce terytorialnej,
–– należy pamiętać, że budowanie wizerunku powinno być ściśle podporządkowane precyzyjnie określonym celom, zapisanym w strategii rozwoju, i określone
w taki sposób, aby można było je monitorować,
–– działania promocyjne nie są zawieszone w próżni, lecz są prowadzone w konkurencji z innymi podmiotami [Domański 2006, s. 128-130].
Jednym z pomysłów służących promowaniu danego obszaru jest organizowanie
imprez (eventów) na jego terenie. Takie przedsięwzięcia z reguły generują określone
koszty, jednak uzyskiwany wymiar promocyjny i medialny wydaje się być wart ich
poniesienia. Skala organizacyjna takich projektów jest zróżnicowana. Począwszy
od małych imprez, mających charakter typowo lokalny, aż do wielkich przedsięwzięć wykraczających swym oddziaływaniem znacznie poza terytorium regionu czy
miasta. Zarówno przy dużym, jak i małym projekcie istotne jest doprecyzowanie
szczegółów organizacyjnych związanych ze scenariuszem wydarzenia, czasem jego
realizacji czy odpowiednim doborem personelu [Maciątek 2007, s. 46]. Pozytywna
opinia na temat organizowanej w regionie imprezy może przyczynić się do wzrostu
zainteresowania nią ze strony firm i potencjalnych sponsorów w jej kolejnych edycjach.
Kolejnym istotnym aspektem jest promowanie produktów lokalnych (regionalnych), rozumianych jako wyrób lub usługa, z którymi utożsamiają się mieszkańcy
danego regionu, produkowanych w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska,
z surowców lokalnie dostępnych. Produkt lokalny staje się wizytówką regionu poprzez wykorzystanie jego specyficznego i niepowtarzalnego charakteru oraz angażowanie mieszkańców w rozwój przedsiębiorczości na danym terenie.

3. System identyfikacji wizualnej
W ramach promowania regionu lub miasta można wykorzystać tzw. system
identyfikacji wizualnej (corporate identity). Początkowo systemy takie wykorzystywano w firmach, z czasem zaczęto ich używać w procesie budowania tożsamości
wizualnej jednostek terytorialnych. W uproszczeniu można powiedzieć, że system
identyfikacji wizualnej stanowi podstawę do wykreowania unikatowego wizerunku
marki firmy, produktów, wydarzeń, regionów, miast, zgodnie z pożądanym kierun-
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kiem pozycjonowania podmiotu na rynku, układa w logiczną i spójną całość ogół
symboli oraz zachowań stworzonych przez firmę, region, miasto w celu jednoznacznego rozpoznania i wyróżnienia na rynku, a także określa zespół strategicznie zdefiniowanych narzędzi, które budują kompleksowy program całościowej identyfikacji.
Trzy elementy są kluczowe dla całościowej identyfikacji: system wizualny, system
zachowań oraz system komunikacji. Na rysunku 1 przedstawiony został przykładowy proces dochodzenia do systemu identyfikacji wizualnej.

Rys. 1. Proces powstawania projektu Corporate Identity
Źródło: [Ruszak, Prewęcka 2002, s. 19].

Jednym z zadań systemu jest ukształtowanie osobowości rynkowej złożonego
organizmu, jakim jest region. Przez system identyfikacji wizualnej regionu, miasta można rozumieć zarządzanie spójnością takich elementów, jak nazwa i logotyp,
układ graficzny, kolorystyka i charakterystyka wszystkich materiałów używanych
w promocji. Na przykładowy system identyfikacji wizualnej mogą się składać:
–– symbol regionu/miasta (znak i logotyp),
–– kolory firmowe,
–– symbole dekoracyjne,
–– typografie dekoracyjne,
–– druki firmowe/urzędowe (papier, koperty, dokumenty, teczki itd.),
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––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

identyfikatory pracowników, np. urzędu miasta,
stemple,
materiały reklamowe (broszury),
materiały drukowane do celów public relations,
środki transportu (właściwie oznakowane samochody),
ubiór pracowników,
wystrój stoisk targowych, wystawienniczych,
aranżacja wnętrza siedziby firmy/urzędu oraz wygląd otoczenia,
tablice i tabliczki informacyjne,
szyldy reklamowe,
układ strony internetowej, np. miasta,
gadżety i wiele innych elementów.
W kwestii powodzenia wprowadzanego systemu istotne jest konsekwentne i długofalowe (wieloletnie) postępowanie zgodnie z zasadami i wytycznymi przyjętymi
w projekcie. System identyfikacji wizualnej może być w międzyczasie rozbudowywany o dodatkowe elementy, sama jego konstrukcja pozwala na takie rozwiązanie,
należy jednak trzymać się podstawowych elementów stanowiących o jego oddziaływaniu (logo, kolorystyka itd.)
Obecnie część podmiotów posiada już profesjonalne systemy identyfikacji wizualnej lub wybrane elementy systemu. Jako przykład mogą tutaj posłużyć m.in. gminy: Polkowice, Osiecznica i Niedrzwica Duża, powiat poznański, a spośród miast
można wymienić: Lublin, Czeladź, Sieradz, Puławy i Ostrołękę. System funkcjonuje
w województwie łódzkim. Powstają także systemy całościowej wizualizacji, odnoszące się do subregionów danego województwa. Na Dolnym Śląsku są to subregiony: Karkonosze i Góry Izerskie, Przedgórze Sudeckie, Góry i Pogórze Kaczawskie,
Nysa – Kwisa – Bóbr, Dolina Odry Wschód, Dolina Odry Zachód, Masyw Ślęży,
Wzgórza Trzebnickie i Dolina Baryczy, Ziemia Kłodzka, Ziemia Wałbrzyska, Bory
Dolnośląskie. Można stwierdzić, że postępujący wzrost znaczenia marketingu terytorialnego i promocji pozwoli na rozprzestrzenianie się idei systemów wizualizacji
na obszarze całego kraju.

4. Podsumowanie
Spójna koncepcja promocji danego miasta/regionu powinna ułatwiać osiągnięcie szczegółowych celów w zakresie rozwoju danego obszaru. Wykorzystując
poszczególne narzędzia marketingowe i działania promocyjne budujemy pozycję
konkurencyjną regionu na arenie krajowej i – w dłuższym horyzoncie czasowym
– międzynarodowej. W tym miejscu należy podkreślić konieczność długofalowego
i zintegrowanego działania w obszarze promocji i marketingu terytorialnego. Spodziewane pozytywne efekty mogą pojawić się stosunkowo szybko, jednak część
z nich może nastąpić z pewnym opóźnieniem. Sama świadomość osób odpowiedzialnych za promocję i korzystny wizerunek regionu świadczy o istotności działań
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promocyjnych i konieczności ponoszenia określonych kosztów, co jest warunkiem
koniecznym i punktem wyjścia do konstruowania koncepcji strategicznych.
W procesie konstruowania i wdrażania strategii promocyjnej regionu istotne są
m.in. następujące elementy:
–– kwalifikacje władz samorządowych (kompetencje, trafność podejmowanych decyzji itd.),
–– innowacyjność organizacyjna, strukturalna,
–– nowoczesne systemy zarządzania, elastycznie reagujące na zmiany zachodzące
w lokalnej (regionalnej) przestrzeni,
–– dostępność komunikacyjna (handlowa, turystyczna, telekomunikacyjna),
–– ogólny poziom cen oferowanych usług, ulgi dla potencjalnych inwestorów,
–– nastawienie na kompleksowy, wielowymiarowy rozwój danego terytorium,
–– podkreślanie walorów związanych z unikatowością, niepowtarzalnością regionu,
–– atrakcyjność środowiska naturalnego, tradycja, kultura,
–– budowanie klimatu dla przedsiębiorczości,
–– współpraca zagraniczna (kooperacja, turystyka, wymiana handlowa) [Olszewska 2003, s. 114].
Wśród wymienionych elementów warto zwrócić uwagę na kwalifikację władz
samorządowych. We wdrażaniu strategii promocyjnej profesjonalizm i konsekwencja w działaniu są warunkami koniecznymi do osiągnięcia finalnego sukcesu. Dobór
właściwej kadry zarządzającej projektami, kreatywność w konstruowaniu długofalowych działań promocyjnych, współpraca z lokalnymi środowiskami, pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania należą do kwestii, na które władze samorządowe powinny zwrócić szczególną uwagę.
Marketing terytorialny, w całej swojej złożoności, pozwala dostrzec istotność
właściwego promowania danych miejsc i wymierne korzyści za tym idące. W proces budowania korzystnego wizerunku i właściwej promocji powinni się włączać,
oprócz władz, mieszkańcy, środowiska biznesowe, świat nauki i wszystkie osoby
zainteresowane jak najszybszym rozwojem danego obszaru. Marketing terytorialny oraz skuteczne działania promocyjne zyskują na znaczeniu w obliczu zjawiska
konkurowania przez poszczególne regiony o turystów, rezydentów czy przedsiębiorców.
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SELECTED aspects of towns and regions’ promotion
in territorial marketing
Summary
The article discusses the concept of towns and regions’ promotion in territorial marketing. The
first part of this paper presents different theoretical approaches towards territorial marketing, which
becomes a helpful tool for the improvement of image and competitiveness of regions and towns at the
national and international level. One of the ideas serving the promotion process are events organized
in the town and region area. The other important issue is a local product promotion. Furthermore, there
was described Corporate Identity system as an important aspect in towns and regions’ promotion. It is
worth to mention an important role of self-government authorities and other environments in coherent
promotion strategy building.
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EWOLUCJA OPŁAT GMINNYCH

1. Wstęp
Dochody gmin pochodzą z wielu różnych źródeł. Jednym z nich są opłaty. Stanowią one dość liczny zbiór, bardzo różnorodny, obejmujący zarówno faktyczne opłaty, jak i ukryte pod tą nazwą podatki: obowiązkowe i fakultatywne, publicznoprawne i prywatnoprawne, zasilające budżet, rachunki dochodów własnych gminnych
jednostek budżetowych lub gminne fundusze celowe, trafiające do gmin w całości
lub w części itd. Mimo tego „bogactwa” znaczenie opłat w tworzeniu puli środków
publicznych na szczeblu gminnym (a więc nie tylko samego budżetu) nie jest duże,
aczkolwiek w poszczególnych przypadkach niektóre z nich mogą odgrywać znaczną
rolę.
W ciągu 18 lat, które upłynęły od reaktywowania samorządu, opłaty gminne
podlegały wielu różnym zmianom. Poniżej przedstawione zostały ważniejsze lub
ciekawsze z nich (według autora). Niektóre trudno jednoznacznie zaszeregować,
dlatego też następujący podział: na zmiany „ontologiczne” (utworzenie bądź likwidacja opłaty), formalne (sposób uregulowania), przedmiotowe, podmiotowe oraz
zmiany stawek, należy traktować jako umowny. Rozważania dotyczą danin noszących nazwę opłaty, a więc także i tych o charakterze podatkowym, jak np. od posiadania psów.

2. Zmiany „ontologiczne”
Samorządy gminne rozpoczęły działalność pod koniec maja 1990 r., po wyborach do nowych rad gmin. Do końca tegoż roku ich działalność finansowa oparta
była na budżetach uchwalonych przez poprzednie władze. Dopiero od 1991 r. weszła w życie ustawa regulująca, dość ogólnie, dochody gmin [DzU 1990, nr 89,
poz. 518]. W odniesieniu do opłat wymienia ona – podobnie jak w poprzednio obowiązujących przepisach – tylko skarbową, poza tym lokalne (chodziło o targową,
miejscową i administracyjną) i inne pobierane przez urzędy gmin [DzU 1991, nr 9,

Księga1.indb 230

2009‑07‑10 11:53:37

Ewolucja opłat gminnych

231

poz. 31; DzU 1983, nr 41, poz. 185; DzU 1985, nr 12, poz. 50]. Te „inne” to pokaźny
zbiór, regulowany wieloma różnymi ustawami.
W analizowanym okresie lista opłat zasilających zasób środków publicznych na
szczeblu gminnym była zarówno powiększana o nowe źródła, jak i pomniejszana
wskutek likwidacji dotychczas istniejących. Najwcześniej chyba zniesioną opłatą
była opłata leśna, pobierana od właścicieli lasów niepaństwowych [DzU 1973, nr 48,
poz. 283], a zlikwidowana z końcem 1991 r. Nie zniknęła ona jednak jako obciążenie tychże właścicieli, ponieważ została „przeniesiona” (ze zmienionym sposobem
naliczania) do utworzonego od 1992 r. podatku leśnego, który objął także Lasy Państwowe [DzU 1991, nr 101, poz.444], obecnie [DzU 2002, nr 200, poz. 1682]. Jeśli
chodzi natomiast o dochody gmin, to w miejsce 10% zebranej opłaty (reszta była
przekazywana okręgowym zarządom lasów [DzU 1973, nr 51, poz. 290]) uzyskały
one całość wpływów z powszechnego już podatku.
Kolejny przykład to wprowadzenie opłaty za korzystanie z przystanku autobusowego i jej zniesienie po siedmiu latach. W miejscowościach, gdzie działa autobusowa komunikacja publiczna, jej pojazdy zatrzymują się na przystankach zarządzanych przez gminę. Z przystanków tych korzystają także inni przewoźnicy: duże
domy handlowe, PKS, właściciele prywatnych linii mikrobusowych itp. Od kwietnia
1998 r. gminy mogły pobierać, na podstawie zawartych z przewoźnikami umów,
opłaty za korzystanie z przystanków [DzU 1997, nr 141, poz. 942]. Od jesieni 2005 r.
zostało to zakazane [DzU 2005, nr 180, poz. 1497]. W Łodzi rada miejska uchwaliła zasady ustalania opłat, uzależniając ich wysokość od częstotliwości korzystania
z danego przystanku przez jednego przewoźnika w ciągu doby [XCII/928/98]. Przyjęto również, iż roczna opłata maksymalna, dotycząca powyżej 30 zatrzymań na
przystanku na dobę, nie może przekroczyć równowartości 100 l oleju napędowego.
W ostatnim roku pobierania opłaty miasto miało podpisane umowy z 85 przewoźnikami, korzystającymi z około 1250 przystanków autobusowych; najważniejszym
było oczywiście Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Stawki (nie
zmieniane od kilku lat) były następujące: do 15 zatrzymań w ciągu doby – 101 zł, od
16 do 30 – 202 zł, powyżej 30 – 303 zł na rok od jednego przystanku i od każdego
przewoźnika [2090/255/2000], a do budżetu Łodzi wpłynęło 878,2 tys. zł.
Od 2007 r. zniesiona została opłata administracyjna [DzU 2006, nr 225, poz.
1635], będąca „od zawsze” lokalnym, fakultatywnym uzupełnieniem opłaty skarbowej. Gminy samorządowe mogły ją wprowadzać za wykonywane przez swoje
organy czynności urzędowe, wyłącznie w ramach zadań własnych, jeżeli nie były
one objęte ustawą o opłacie skarbowej. Ponieważ możliwości w tym zakresie były
niewielkie, „podręcznikowymi” przykładami pobierania tej opłaty były: spisanie
testamentu w obecności wójta oraz wydanie wypisu i wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego (teraz ta druga czynność została objęta opłatą
skarbową).
Od 2006 r. gminy, na których terenie znajdują się miejscowości o statusie uzdrowiska, pobierają opłatę uzdrowiskową od osób czasowo przebywających w tych
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miejscowościach [DzU 2005, nr 167, poz. 1399]. Wcześniej należność z tego tytułu
pobierano w ramach opłaty miejscowej.
Nowością w zbiorze opłat gminnych jest utworzona z początkiem 2008 r. (co zapowiadano z ponadrocznym wyprzedzeniem) opłata od posiadania psów; zastąpiła
ona mało wydajny, a kłopotliwy podatek [DzU 2006, nr 249, poz. 1828]. Ze względu
na ustawowe zwolnienia adresowane do mieszkańców wsi, wpływy z tego podatku
mogły mieć jakieś znaczenie tylko w miastach, i to dużych (np. w Łodzi w 2007 r.
wyniosły one 492,3 tys. zł, co jednakże stanowiło zaledwie 0,02% dochodów ogółem, przy wysokich kosztach poboru). Fakultatywna formuła nowej opłaty pozwoliła jednak i dużym miastom (w tym Łodzi) na rezygnację z tak nieekonomicznego
źródła dochodów.
Przedstawione wyżej zmiany miały różny wpływ na system dochodów gmin.
Trudno jednoznacznie ocenić likwidację opłaty leśnej, mającej w założeniu charakter
celowy (na pokrycie wydatków związanych „z prawidłowym zagospodarowaniem
lasów”) i „włączenie” jej do podatku, a więc daniny, z którą nie wiążą się żadne wzajemne świadczenia ze strony władzy publicznej (samo utworzenie powszechnego
podatku leśnego należy natomiast ocenić pozytywnie – objął on część powierzchni
kraju niepokrytą przez podatki: rolny i od nieruchomości).
Wprowadzenie możliwości pobierania przez miasta opłat za korzystanie z przystanków autobusowych wypada ocenić pozytywnie, jako należnego im „wynagrodzenia” za używanie majątku komunalnego. Natomiast zakaz ich pobierania, z pewnością mile przyjęty przez przewoźników, jest krzywdzący dla miast (szczególnie
tych, gdzie udział „obcych” użytkowników jest znaczny), które i tak muszą utrzymywać przystanki komunikacji publicznej w należytym porządku.
Utworzenie opłaty uzdrowiskowej można uznać jako pewne uporządkowanie
dotychczasowej sytuacji, choć wydaje się, że równie dobrze jej przedmiot mógł nadal pozostać w ramach szerszej nieco opłaty miejscowej. Podobną uwagę można
odnieść do likwidacji mało przydatnej opłaty administracyjnej i związanego z tym
poszerzenia przedmiotu opłaty skarbowej.
Natomiast zamianę podatku od posiadania psów na takąż opłatę wypada ocenić – w tym kontekście – jako psucie dotychczasowego systemu (do tego dochodzi
niezbyt fortunna nazwa: „od” odnosi się raczej do podatku, dla opłaty lepszy byłby
przyimek „za”). Nie zmienia tego fakt, iż zamiana ta przez wiele gmin została przyjęta z zadowoleniem.

3. Zmiany formalne
Zmian dotyczących opłat gminnych, a mających charakter formalny, nie było
w badanym okresie dużo; poniżej przedstawione zostaną dwie. Obie dotyczą opłat,
z których wpływy nie stanowią dochodów budżetów gmin, jednak zwiększają ilość
środków finansowych, jakie gmina może przeznaczyć na realizację swych zadań.
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Jedna ze zmian formalnych polegała na przeniesieniu – w całości – zapisów
regulujących opłatę za usuwanie drzew lub krzewów z ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska do ustawy o ochronie przyrody [DzU 2001, nr 100, poz. 1085;
DzU 1994, nr 49, poz. 196]. Również i tę opłatę obecne gminy przejęły od swych poprzedniczek [DzU 1980, nr 3, poz. 6; DzU 1980, nr 24, poz. 93]. Obecnie opłatę za
usuwanie drzew lub krzewów reguluje nowa ustawa o ochronie przyrody [DzU 2004,
nr 92, poz. 880]; wpływy z niej zasilają będący w dyspozycji władz gminnych gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Możliwość pobierania opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych przewidywała ustawa o drogach publicznych z 1985 r. [DzU 1985,
nr 14, poz. 60], która to ustawa – po licznych zmianach – obowiązuje do dziś. Jesienią 1994 r. rząd wydał do niej rozporządzenie regulujące wprowadzanie omawianych
opłat, dając uprawnienia w tym zakresie wojewodom (stawki maksymalne, w relacji
do przeciętnej ceny etyliny 98) i organom zarządzającym ruchem (właściwym wydziałom urzędów miejskich [DzU 1994, nr 89, poz. 416]). Kolejne rozporządzenie
prawo do wprowadzania opłat i ustalania stawek przyznało radom gmin [DzU 2000,
nr 51, poz. 608]. Jesienią 2003 r. te regulacje zostały jednak uchylone, jako niezgodne z Konstytucją [DzU 2002, nr 214, poz. 1816], która mówi (art. 217), iż wszelkie
sprawy związane z daninami publicznymi powinny być regulowane ustawami. Po
kilkutygodniowej przerwie opłaty za parkowanie są ustalane i pobierane według zasad podanych w znowelizowanej ustawie o drogach publicznych (to samo dotyczy
innych opłat związanych z korzystaniem z dróg, jak np. za przewóz promem czy
przejazd przez most [DzU 2003, nr 200, poz. 1953]). Wpływy z opłat zasilały środki
specjalne zarządów dróg, a po ich likwidacji w 2005 r. – dochody własne zarządów.
Przeprowadzenie przedstawionych wyżej zmian miało chyba na celu – w zamyśle ich autorów – uporządkowanie wcześniejszego stanu. Przeniesienie zapisów
regulujących opłatę za usuwanie drzew lub krzewów z ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska do ustawy o ochronie przyrody nie miało dla gmin żadnego
znaczenia. Nie sposób jednak nie wspomnieć o wątpliwościach, jakie ta opłata budzi
w związku z groteskowymi stawkami. Druga z opisanych zmian również nie miała
wpływu na wielkość lokalnych środków publicznych; np. obecnie w Łodzi za każdą
godzinę parkowania trzeba zapłacić 2 zł, przedtem – 1,50 zł za pierwszą i 2,20 zł za
następną [XXII/299/03; X/89/95]. Nie sposób jednak nie zauważyć w tym dążenia
do odgórnego regulowania wszystkiego, a także – co się wiąże z podanym przypadkiem – że dopiero po latach twórcy prawa doszli do wniosku, że opłata za parkowanie jest daniną publiczną, a nie opłatą cywilnoprawną.

4. Zmiany przedmiotowe
Istotnych zmian dotyczących przedmiotu opłat gminnych również nie było
w badanym okresie dużo. Poniżej przedstawione zostaną wybrane zmiany w opłacie
skarbowej oraz „przyrosty” przedmiotu opłat: miejscowej i adiacenckiej.
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Najważniejsza chyba z opłat zasilających budżety gmin samorządowych opłata
skarbowa była również źródłem dochodów ich poprzedniczek. Bardzo rozbudowany, różnorodny jej przedmiot został od roku 2001 poważnie ograniczony: czynności
cywilnoprawne (różne umowy i ich zmiany, ustanowienia, a także orzeczenia sądów
i ugody o takich samych skutkach prawnych) zostały przeniesione do nowo utworzonego podatku od czynności cywilnoprawnych [DzU 1989, nr 4, poz. 23; DzU 2000,
nr 86, poz. 960; DzU 2000, nr 86, poz. 959]. Po tak radykalnym cięciu kolejne
zmiany w przedmiocie opłaty skarbowej można uznać za kosmetyczne; w tym miejscu warto wspomnieć o dwóch, wprowadzonych nową ustawą [DzU 2006, nr 225,
poz. 1635]. Jedna dotyczy przejęcia wydania wypisu i wyrysu ze studium lub planu
zagospodarowania przestrzennego ze zlikwidowanej opłaty administracyjnej, druga
– wykreślenia weksli oraz podań (zawierających żądania, wnioski, odwołania i zażalenia) i załączników do nich.
Samorządowe gminy „odziedziczyły” po swych poprzedniczkach także opłatę
miejscową (patrz wyżej), pobieraną za czasowy pobyt w miejscowościach o walorach klimatycznych lub krajobrazowych. Od 2003 r. wydzielono z niej pobyt w miejscowościach uzdrowiskowych, z podwojoną stawką [DzU 2002, nr 200, poz. 1683].
Począwszy od roku 2006, ten przedmiot został objęty nową opłatą uzdrowiskową,
a przedmiot opłaty miejscowej – poszerzony o pobyt w miejscowościach znajdujących się na obszarach objętych ochroną uzdrowiskową (czyli nie wyposażonych
w zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego), z odpowiednio wyższą stawką
[DzU 2005, nr 167, poz. 1399].
Opłata adiacencka (przepisy mówią o opłatach, nawet w odniesieniu do jednego
przedmiotu) obowiązywała przed reformą ustrojową, a pobierana była – podobnie
jak i dzisiaj – z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek budowy komunalnej infrastruktury technicznej [DzU 1989, nr 14, poz. 74]. W grudniu 1990 r., wraz
z wprowadzeniem możliwości dokonywania scaleń i podziałów gruntów na działki pod „skoncentrowane budownictwo jednorodzinne”, wzrost wartości nieruchomości wskutek takiej operacji również został objęty opłatą [DzU 1990, nr 79, poz.
464]. Kolejne rozszerzenie przedmiotu opłaty adiacenckiej, o wzrost wartości nieruchomości wskutek jej podziału, nastąpiło po czternastu latach, od września 2004 r.
[DzU 2004, nr 141, poz. 492].
Przedstawione wyżej zmiany o charakterze przedmiotowym miały różną wymowę. Przeniesienie części przedmiotu z opłaty skarbowej do nowego podatku należy
uznać za zmianę pozytywną, ponieważ uporządkowała ona w pewnym stopniu system zarówno opłat, jak i podatków. Z opłaty zabrano bowiem czynności, z którymi
nie wiązały się żadne wzajemne świadczenia ze strony władzy publicznej, a zatem
właściwe właśnie podatkowi, a nie opłacie (to samo dotyczy wykreślenia weksli).
Porządkujący charakter miało również objęcie opłatą skarbową najczęściej spotykanego w praktyce przedmiotu, ze zlikwidowanej opłaty administracyjnej, a także rezygnacja z pobierania opłaty za podania; za wydane na wniosek petenta zezwolenie
czy zaświadczenie – jeśli podlega opłacie skarbowej – i tak musi on zapłacić.
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Oba przypadki powiększenia przedmiotu opłaty miejscowej można uznać za dostosowanie jej do różnej ilości i jakości oferowanych przez uprawnione miejscowości walorów wypoczynkowo-uzdrowiskowych. Natomiast rozrost przedmiotu opłaty adiacenckiej spowodował, że poza typową dopłatą (udział w kosztach budowy
infrastruktury) stała się ona również podatkiem „od wzbogacenia” (podział nieruchomości) i – ewentualnie – opłatą za wykazaną przez gminę aktywność (scalenie
i podział).

5. Zmiany podmiotowe
Ważniejszych (według autora) zmian dotyczących podmiotu opłaty było w analizowanym okresie niewiele. Wydaje się, że warto tu wspomnieć o czterech, dotyczących opłat: adiacenckiej, parkingowej i miejscowej. W każdej z nich chodzi
o zmiany odnoszące się do podmiotu czynnego, czyli władz gminnych, a ściślej – ich
możliwości decydowania w sprawach opłat tych dotyczących, a w opłacie miejscowej ponadto o zmianę dotyczącą podmiotu biernego.
W przypadku opłaty adiacenckiej do końca 1997 r. o stawkach decydował rząd.
Od 1998 r. nowa ustawa regulująca gospodarowanie nieruchomościami [DzU 1997,
nr 115, poz. 741] podała stawki maksymalne, dając jednocześnie prawo do ich konkretnego ustalenia radzie gminy; ta sama zasada dotyczy kolejnej stawki, wprowadzonej we wrześniu 2004 r.
Wspomnianą w rozdziale 3 artykułu zmianę dotyczącą sposobu uregulowania
stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych
również można rozpatrywać z punktu widzenia zmian podmiotowych.
W ramach decentralizacji zadań administracji publicznej prawo do ustalania
miejscowości, w których można pobierać opłatę miejscową, przyznano radom gmin
[DzU 2005, nr 175, poz. 1462]. Rząd ustalił natomiast listę minimalnych warunków
uprawniających do wprowadzenia takiej opłaty [DzU 2007, nr 249, poz. 1851].
Od 2003 r. ograniczona została lista osób zwolnionych od opłaty miejscowej.
W grupie korzystających z leczenia skreślono mianowicie „w zakładach uzdrowiskowych oraz sanatoriach”, ograniczając tym samym zwolnionych do „przebywających w szpitalach” [DzU 2002, nr 200, poz. 1683]. Takie samo ograniczenie obowiązuje w nowo utworzonej opłacie uzdrowiskowej.
Przedstawione wyżej zmiany odnoszące się do podmiotu czynnego szły w dwóch
kierunkach. Przyznanie większych uprawnień gminom w opłatach: adiacenckiej
(wysokość stawki) i miejscowej (decyzja o wprowadzeniu opłaty) wypada ocenić
jako pozytywne. W końcu działające od 18 lat gminy są podmiotem władzy publicznej i powinny móc decydować o sprawach mających wymiar lokalny. Szkoda tylko,
że w tym drugim przypadku na odpowiednie rozporządzenie rządu (do wymienionej
wyżej ustawy z końca lipca 2005 r.) musiały czekać do 2008 r.; dla „najlepszego
rządu RP” dwa lata było za mało, by z tą sprawą się uporać.
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Zmiana w opłacie parkingowej – niezależnie od wagi przyczyn formalnych – ma
odmienną wymowę. Potwierdza bowiem, że nawet w sprawach tak lokalnych, jak
stawka za parkowanie samochodu na ulicy, mimo istnienia samorządów na szczeblu
gminnym, powiatowym i wojewódzkim, najlepiej, aby decyzje podejmowane były
w stolicy, i to przez najwyższe organy władzy państwowej.
Ograniczenie listy osób zwolnionych z opłaty miejscowej (i uzdrowiskowej)
wydaje się słuszne. Zmiana ta przysporzyła nieco środków uprawnionym gminom
(nie można ukryć pobytu w sanatorium), wywołując jednocześnie niezadowolenie
stałych bywalców, traktujących ośrodki lecznicze jak (darmowe) domy wczasowe.

6. Zmiany stawek
Istotnych zmian stawek opłat samorządowych, a więc wynikających z innych
względów niż nadążanie za inflacją, nie było zbyt wiele. Poniżej przedstawione zostaną zmiany stawek w opłatach: adiacenckiej oraz za usuwanie drzew lub krzewów.
Do końca 1997 r. o stawkach opłaty adiacenckiej decydował rząd. W przypadku
budowy komunalnej infrastruktury technicznej było to 50% wzrostu wartości nieruchomości [DzU 1991, nr 72, poz. 314]; rząd miał również ustalić zasady ustalania
opłaty w przypadku dokonywania scaleń i podziałów gruntów. Ustawa z 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami wprowadziła stawkę maksymalną do 50% wzrostu
wartości nieruchomości. Od jesieni 2004 r. doszła taka sama stawka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału [DzU 2004, nr 141, poz. 1492].
Zmniejszono ją dopiero od jesieni 2007 r. do wysokości 30%, uściślając przy tym,
iż opłata z tego tytułu dotyczyć może tylko podziału przeprowadzonego na wniosek
właściciela [DzU 2007, nr 173, poz. 1218].
Nowe gminy zastały ustalane przez rząd stawki opłaty za usuwanie drzew; dla
„jednostek organizacyjnych” zamykały się one w granicach 720-96 000 zł za 1 cm
obwodu pnia w pierśnicy [DzU 1988, nr 25, poz. 174], natomiast dla osób fizycznych był to ryczałt w wysokości 30 000 zł za drzewo [DzU 1986, nr 7, poz. 40]. Już
od 1 lipca zostały one znacznie podniesione: odpowiednio do 10 800-1 440 000 zł
i 800 000 zł. Wprowadzono również opłatę za usuwanie krzewów: w wysokości
80 000 zł za 1 m2 porośniętej powierzchni [DzU 1990, nr 42, poz. 245]. Nowe stawki
były już bardzo wysokie, zważywszy, iż średnia miesięczna płaca w tymże roku wyniosła 1 029 637 zł. Od października 2001 r. wprowadzono ogólną zasadę ustalania
stawek, odnosząc ich wysokość maksymalną do najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników (z 30 września roku poprzedniego). Dla drzew,
w zależności od obwodu pnia, górne granice wynosiły od 60% do 235% podstawy,
dla krzewów – 25% podstawy. Jednocześnie wprowadzone zostały stawki kar za nielegalne usunięcie drzew i krzewów, jako trzykrotność właściwej opłaty [DzU 2001,
nr 100, poz. 1085]. Nowa ustawa o ochronie przyrody zawierała analogiczne stawki
maksymalne w złotych, upoważniając ministra ds. środowiska do ustalania konkret-
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nych stawek dla różnych gatunków drzew [DzU 2004, nr 92, poz. 880]; w roku
2008 wynosiły one od 11,76 zł do 3803,17 zł dla drzew i 217,32 zł dla krzewów
[M.P. 2007, nr 77, poz. 828].
Każdy z przedstawionych przykładów zmian stawek wypada ocenić inaczej.
W przypadku opłaty adiacenckiej za słuszne uznać należy obniżenie jej stawki maksymalnej stosowanej w odniesieniu do podziału nieruchomości, czyli tam, gdzie pełni rolę podatku „od wzbogacenia”.
Jeśli chodzi o stawki opłaty za usuwanie drzew lub krzewów, to od lipca 1990 r.
są one tak wysokie, że aż groteskowe. Wprawdzie osoby fizyczne nie ponoszą opłat,
jeśli uzyskają pozwolenie od gminy (także bezpłatne [DzU 2006, nr 225, poz. 1635]),
lecz pozostałe podmioty muszą się liczyć z poważnym obciążeniem finansowym.
Jeszcze większym, gdy w grę wchodzą kary – tym razem i dla osób fizycznych
(w praktyce często nie do wyegzekwowania) – za usunięcie drzew lub krzewów
bez zezwolenia. Z tych względów opłata ta mogłaby stać się – gdyby tylko była
egzekwowana lub gdyby nie wydawano osobom fizycznym zezwoleń bez poważnych powodów – albo ważnym źródłem zasilania gmin, albo skutecznym narzędziem w zapobieganiu bezmyślnemu i masowemu, zwłaszcza na terenach wiejskich,
wycinaniu drzew. Z drugiej strony, jeśli uwzględni się trwającą od kilku lat, nie
wymagającą zezwoleń i opłat, masową wycinkę drzew wzdłuż dróg publicznych
(i to wcale nie chorych, a także i nie zagrażających ruchowi drogowemu), ukazana
surowość przepisów w stosunku do innych sytuacji budzi poważne wątpliwości co
do przesłanek i sensu praktycznego takich regulacji.

7. Podsumowanie
Przedstawione wyżej – ważniejsze lub ciekawsze, według autora – zmiany
w opłatach gminnych miały różne przyczyny i różny wpływ na dochody gmin, a także na ich pozycję jako podstawowych jednostek samorządu terytorialnego. Niektóre
z tych zmian można uzasadnić chęcią porządkowania dotychczasowych rozwiązań,
jak przeniesienie części przedmiotu opłaty skarbowej do utworzonego w tym celu
podatku od czynności cywilnoprawnych, wydzielenie opłaty uzdrowiskowej czy –
niezależnie od zastrzeżeń innej natury – ustawowe uregulowanie opłaty parkingowej. Odwrotny efekt miało natomiast utworzenie opłaty od posiadania psów w miejsce analogicznego podatku; mimo pewnych korzyści proceduralnych, pogorszyło
obraz systemu danin samorządowych.
Na wielkość dochodów przedstawione zmiany miały wpływ raczej znikomy,
aczkolwiek niewątpliwie duże miasta straciły na likwidacji opłaty za korzystanie
z przystanków autobusowych, a inne gminy mogły zyskać na poszerzeniu przedmiotu opłaty adiacenckiej czy przedmiotu i podmiotu opłaty miejscowej.
Na koniec warto zwrócić uwagę na zmiany, które miały wpływ na możliwości
podejmowania przez gminy decyzji w sprawach lokalnych. Obok poszerzenia tych
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uprawnień, jak w przypadku opłat adiacenckiej i miejscowej, a także od posiadania
psów (rezygnacja z poboru), w odniesieniu do opłaty parkingowej nastąpiło przeniesienie niektórych decyzji na najwyższy szczebel. Możliwości prowadzenia przez
gminy własnej polityki dochodowej, a przez to i konkurowania z innymi jednostkami, nadal pozostają niewielkie.

Akty prawne
Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zagospodarowaniu lasów nie stanowiących własności państwa
(DzU 1973, nr 48, poz. 283).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1973 r. w sprawie opłaty leśnej (DzU 1973, nr 51,
poz. 290).
Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (DzU 1980, nr 3, poz. 6).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzania w nim zmian (DzU 1980, nr 24, poz. 93).
Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (DzU 1983,
nr 41, poz. 185).
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU 1985, nr 12, poz. 50).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU 1985, nr 14, poz. 60).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie
ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, (DzU 1986, nr 7, poz. 40.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (DzU 1988, nr 25,
poz. 174).
Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (DzU 1989, nr 4, poz. 23).
Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1989 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (DzU 1989, nr 14, poz. 74).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie
ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (DzU 1990, nr 42, poz. 245).
Ustawa z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu
nieruchomości (DzU 1990, nr 79, poz. 464).
Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz
o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym (DzU 1990, nr 89, poz. 518).
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU 1991, nr 9, poz. 31).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania
wysokości udziału w kosztach budowy urządzeń komunalnych, energetycznych i gazowych, (DzU
1991, nr 72, poz. 314).
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (DzU 1991, nr 101, poz. 444).
Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (DzU 1994, nr 49, poz. 196).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (DzU 1994, nr 89,
poz. 416).
Uchwała nr X/89/95 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 marca 1995 r. w sprawie wprowadzenia płatnego
parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych.
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Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU 1997, nr 115, poz. 741).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób
(DzU 1997, nr 141, poz. 942).
Uchwała nr XCII/928/98 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zasad korzystania przez przewoźników z przystanków autobusowych na terenie miasta Łodzi.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (DzU 2000,
nr 51, poz. 608).
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU 2000, nr 86,
poz. 959).
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (DzU 2000, nr 86, poz. 960).
Uchwała nr 2090/255/2000 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie wysokości opłat oraz trybu i formy zawierania umów z przewoźnikami o korzystanie
z przystanków autobusowych na terenie miasta Łodzi.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU 2001, nr 100, poz. 1085).
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (DzU 2002, nr 200, poz. 1682).
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU 2002, nr 200, poz. 1683).
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2002 r., sygn. akt P.6/02 (DzU 2002, nr 214,
poz. 1816).
Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (DzU 2003, nr 200, poz. 1953).
Uchwała nr XXII/299/03 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za
parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU 2004, nr 92, poz. 880).
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (DzU 2004, nr 141, poz. 1492).
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (DzU 2005, nr 167, poz. 1399).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań
i kompetencji administracji terenowej (DzU 2005, nr 175, poz. 1462).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
(DzU 2005, nr 180, poz. 1497).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (DzU 2006, nr 225, poz. 1635).
Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (DzU 2006, nr 249, poz. 1828).
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2007 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie
drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 (M.P. 2007, nr 77, poz. 828).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie
niektórych innych ustaw, (DzU 2007, nr 173, poz. 1218).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać
miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (DzU 2007, nr 249, poz. 1851).
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EVOLUTION OF LOCAL FEES AND CHARGES
Summary
Local fees and charges come from many different sources. Their role in total public money at the
local level is rather poor. This is why one may wonder how often they are a subject to change. In the
paper, some of those changes, considered by the author as more important or interesting, are discussed:
first, the “ontological” (creating or cancellation of the fee/charge), next ,the formal ones (change of
regulation), then changes referring to a fee’s/charge’s object, subject and rates. The word “fee” was
the formal key to include it into consideration, so hidden taxes, like fees on dogs, are also taken into
account.
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Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
jako źródło finansowania inwestycji gminnych

Działania Unii Europejskiej w swojej istocie zmierzają przede wszystkim do niwelowania istniejących dysproporcji rozwojowych. Ujęte w ramach polityki spójności przyjmują formę dotacji wypłacanych z zastrzeżeniem spełnienia przez państwo
członkowskie określonych warunków. Polityka spójności – oprócz wyrównywania
szans rozwojowych poszczególnych regionów Unii Europejskiej i transferu środków
do państw członkowskich przez budżet Wspólnoty – jest silnie zorientowania na
wspieranie zrównoważonego rozwoju, konkurencyjność regionów i wzrost zatrudnienia [Rozwijające się regiony… 2007]. Wprowadzona w 2006 r. reforma polityki
spójności na lata 2007-2013 utrzymała dotychczasowy kierunek działań, przy czym
w kontekście globalizacji szczególnie zaakcentowane zostało wzmocnienie pozycji
konkurencyjnej regionów w gospodarce światowej. Środki są zatem kierowane do
regionów objętych dostosowaniami strukturalnymi oraz przeznaczone na inwestycje
związane z badaniami, innowacjami, rozwojem społeczeństwa informacyjnego oraz
biznesu. Działania podejmowane w jej ramach mają w konsekwencji doprowadzić
do trzech nowych celów, a mianowicie: „Konwergencji”, „Konkurencyjności regionalnej i zatrudnienia” oraz „Europejskiej współpracy terytorialnej”.
Cel 1 zakłada przyspieszenie konwergencji najsłabiej rozwiniętych państw
członkowskich i regionów (chodzi tu o państwa o DNB poniżej 90% i regiony o PKB
mniejszym niż 75% średniej w Unii Europejskiej oraz regiony tzw. efektu statystycznego1). Cel ten stanowi priorytet zachowanych w nowym okresie finansowania fun1
Do regionów „efektu statystycznego” zalicza się te regiony, w których PKB jest niższy niż 75%
średniej UE-15, ale wyższy niż 75% średniej UE-25 (3,6% ludności UE-25). Korzystać one będą z
przejściowego statusu „regionów w trudnej sytuacji”, kwalifikując się do najniższego poziomu pomocy. W 2010 r. ich sytuacja zostanie oceniona ponownie, jeśli ulegnie pogorszeniu regiony te będą mogły
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duszy strukturalnych. Na wszystkie zobowiązania przypisane do „Konwergencji”
przeznaczono więcej niż na inne – aż 81,54% całkowitej puli środków finansowych
Unii Europejskiej (251,16 mld euro). Blisko 16% ogółu środków (49,12 mld euro)
w ramach Celu 2 „Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” przeznaczonych zostało na wsparcie zarówno zmian strukturalnych w regionach nie kwalifikujących
się do celu „Konwergencja”2 oraz zmian na rynku pracy [Rozporządzenie rady (WE)
nr 1083/2006]. Ostatni z celów „Europejska współpraca terytorialna” (kontynuacja
Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG), bazujący na trzech podstawowych komponentach, zakłada umacnianie współpracy transgranicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej [Rosowska 2007]. Środki, jakie przeznaczono na osiągnięcie tego
celu, to zaledwie 2,52% wszystkich środków (7,75 mld euro).
Na osiągnięcie trzech powyższych celów Unia przeznaczyła łącznie 308,04 mld
euro (według cen z 2004 r.), w tym dla Polski 26,79% środków przeznaczonych dla
Celu 1 [Marszałek 2007]. Wydatkowane będą one zgodnie z rocznym podziałem
środków na zobowiązania, przewidującym na poszczególne lata programowania
kwoty średnio ok. 44 mld euro. Polska w całości została objęta Celem 1 (dotychczas
obowiązujące kryteria na poziomie NUTS-2), co oznacza, iż uprawniona została do
korzystania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności [Szlachta 2007].
Nowa polityka spójności, oprócz zachowania budżetu na wysokim poziomie,
tj. ponad 1/3 budżetu Unii Europejskiej, przewiduje również ograniczenie liczby
funduszy, likwidację dotychczasowych inicjatyw wspólnotowych oraz uproszczenie systemu wdrażania [Nowa polityka spójności… 2008]. W nowej perspektywie
finansowej zdecydowano się na zachowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i nie będącego funduszem
strukturalnym Funduszu Spójności3. Z polityki spójności wyłączono zaś fundusze
wspierające rolnictwo i rybołówstwo. Przeniesione zostały one do Wspólnej Polityki
Rolnej (rolnictwo) i Wspólnej Polityki Rybackiej (rybołówstwo). W związku z tym
rozszerzono i zmodyfikowano zakres interwencji zarówno funduszy strukturalnych,
jaki i Funduszu Spójności w porównaniu z poprzednim okresem programowania
2004-2006. Zasady mające zastosowanie do każdego z tych funduszy ustanowione
zostały w odrębnych rozporządzeniach wykonawczych, które też regulują obszary
finansowania przypisane danemu funduszowi4. Europejski Fundusz Rozwoju Regioudzielać pomocy na poziomie 20%. W przypadku regionów z PKB na jednego mieszkańca wyższym
niż 75 % średniej UE-25 państwa członkowskie będą mogły udzielać pomocy regionalnej na poziomie
pomiędzy 10 a 15% obszarom, które same wskażą zgodnie z zasadami krajowej polityki rozwoju regionalnego [Pomoc państwa… 2005].
2
Kwalifikowanymi regionami są regiony objęte Celem 1 w okresie programowania 2004-2006,
nie spełniające już regionalnych kryteriów kwalifikacji do celu „Konwergencja”, a korzystające ze
wsparcia przejściowego, jak również wszystkie inne regiony Wspólnoty.
3
Podlegać on będzie jednak podobnym zasadom jak fundusze strukturalne.
4
W dalszej części przybliżony zostanie jedynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
zgodnie z tematem artykułu.
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nalnego, jako jedyny w nowej perspektywie finansowej, zasila działania w ramach
wszystkich trzech nowych celów.
Warto wskazać także na zmiany w odniesieniu do systemu wdrażania funduszy strukturalnych. Wprowadzono bowiem nowe dokumenty programowe, jednofunduszowe programowanie, zarządzanie oraz alokowanie środków na poziomie
priorytetów, a także uelastyczniono reguły kwalifikacji kosztów (zastosowanie wobec funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w pierwszych latach reguły
n+3, a następnie w kolejnych n+2) [Szlachta 2007]. Programowanie i zarządzanie
funduszami powinno uwzględniać ich specyficzne cechy, przy czym – na co warto zwrócić uwagę – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
lub też Europejskiego Funduszu Społecznego można finansować w sposób komplementarny i ograniczony działania objęte zakresem drugiego z funduszy5. W celu
zwiększenia komplementarności i uproszczenia wykonywania pomocy pochodzącej
z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, właściwe rozporządzenie regulujące wskazuje na potrzebę wspólnego programowania,
zwłaszcza w przypadku programów operacyjnych w dziedzinie transportu i środowiska, a zasięg tej pomocy powinien obejmować cały kraj [Rozporządzenie Rady
(WE) nr 1083/2006]. W dalszym ciągu jednak obowiązuje konieczność zachowania
zasady wieloletniego programowania, dodatkowości, partnerstwa, współfinansowania i ewaluacji. Właściwe jest jednak, by interwencja funduszy strukturalnych wraz
z Funduszem Spójności w jak największym stopniu realizowała zasadę pomocniczości i proporcjonalności.
Pomoc funduszy w obszarze celów polityki spójności uwzględnia uwarunkowania gospodarcze, społeczne i terytorialne. Służą one wspieraniu zrównoważonego
rozwoju obszarów miejskich jako elementu rozwoju regionalnego oraz odnowy obszarów wiejskich, a także tych zależnych od rybołówstwa poprzez dywersyfikację
gospodarczą. Pomoc ta, zgodnie z rozporządzeniem Rady ustanawiającym przepisy
ogólne dotyczące funduszy, kierowana jest do obszarów o niekorzystnym położeniu
geograficznym lub o warunkach przyrodniczych pogłębiających problemy rozwojowe. W szczególności jednak odnosi się ona do regionów najbardziej oddalonych, obszarów północnych o bardzo niskiej gęstości zaludnienia, określonych wysp i państw
członkowskich będących wyspami oraz obszarów górskich [Rozporządzenie Rady
(WE) nr 1083/2006].
W nowym okresie finansowania dziedziny wsparcia poszczególnych funduszy
określone zostały w stosownych rozporządzeniach, uchylających jednocześnie przepisy ustanowione w tym zakresie w 1999 r. W niniejszym opracowaniu będziemy
się koncentrować jedynie na Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego, m.in.
dlatego, iż stanowi on dla jednostek samorządu terytorialnego zasadnicze źródło finansowania przede wszystkim inwestycji infrastrukturalnych ze środków unijnych.
Ten sam program operacyjny może być finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.
5
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 z 5 lipca
2006 r. [Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006] szczegółowo reguluje wszystkie kwestie związane z przeznaczeniem i sposobem wykorzystania środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w nowej perspektywie finansowej 2007-2013.
Zgodnie z treścią art. 2 przywołanego rozporządzenia, fundusz ten dedykowany jest
wszelkiej pomocy mającej na celu wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej w drodze korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych oraz rozwojowi społeczeństwa informacyjnego. Pomoc koncentruje się głównie na priorytetach
Wspólnoty, odzwierciadlających potrzebę zwiększania konkurencyjności i innowacyjności, utworzenia i ochrony trwałych miejsc pracy oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Należy także pamiętać, iż finansowane działania w obszarze
każdego z priorytetów muszą również wpisywać się w odmienny charakter poszczególnych celów, którym przypisany jest fundusz.
Ujmując ogólnie, poprzez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego współfinansowane są inwestycje produkcyjne przyczyniające się do tworzenia trwałych
miejsc pracy, inwestycje w infrastrukturę, która w przypadku państw objętych Celem 1, tak jak Polska, przyczynia się do zwiększenia potencjału gospodarczego, dostosowania strukturalnego, tworzenia i rozwijania transeuropejskich sieci w dziedzinie
transportu, telekomunikacji i energetyki6. To także rozwój potencjału endogenicznego poprzez rozwój lokalny i regionalny. W przypadku tej płaszczyzny interwencji funduszu uwzględnia się: wsparcie i usługi dla przedsiębiorstw, w tym głównie
z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (kładzie się nacisk na pomoc w dziedzinie zarządzania, badań rynku czy badań i usług wspólnych dla kilku przedsiębiorstw), finansowanie transferu technologii oraz poprawę dostępu przedsiębiorstw
do zaplecza finansowego (fundusze pożyczkowe i gwarancyjne, fundusze rozwoju
lokalnego, dotacje na spłatę odsetek). Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego to
także różnorodna współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy regionami, miastami oraz stosownymi podmiotami sfery społeczno-gospodarczej i środowiskowej.
Warto także zwrócić baczniejszą uwagę na pomoc realizowaną poprzez środki
funduszu w ramach celu „Konwergencja”. Jednym z zawartych tutaj priorytetów
są: środowisko, w tym m.in. inwestycje związane z gospodarką wodną, gospodarką odpadami, zaopatrzeniem w wodę, odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków,
oraz inwestycje transportowe. Jest to o tyle ważne, iż polskie samorządy, w tym
głównie gminy, w obliczu istotnego „niedorozwoju” infrastruktury technicznej
koncentrują się właśnie na tych obszarach, upatrując w funduszu swoistego ratunku
finansowego.
6
W regionach i obszarach objętych Celem 1 i Celem 2 lub inicjatywami wspólnotowymi dotyczy ona również zróżnicowania upadających terenów gospodarczych i obszarów przemysłowych oraz
sprzyja odnowie obszarów miejskich dotkniętych kryzysem i tworzy dogodniejszy dostęp do obszarów
wiejskich, w tym zależnych od rybołówstwa.
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Jak wcześniej wspomniano, w wyniku reformy polityki spójności wzbogacono
zakres interwencji funduszy. Do Funduszu Rozwoju Regionalnego włączono także
projekty dotyczące ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego, rozwoju infrastruktury kulturalnej, zwiększania podaży usług kulturalnych poprzez wprowadzanie nowych usług o wyższej wartości dodanej, nie tylko powiązanych z rozwojem
turystyki. Ponadto w regionach objętych Celem 1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego może przyczynić się do finansowania inwestycji w dziedzinie edukacji
i zdrowia, jeśli są one korzystne dla strukturalnego dostosowania regionu.
Polska w nowym okresie finansowania otrzyma łącznie 85,56 mld euro, z czego
w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 67,3 mld euro. Ponad połowa tych środków pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przeznaczona zostanie na inwestycje infrastrukturalne i rozwój przedsiębiorstw.
Ponadto Rada Europejska przeznaczyła 992 mln euro z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego dla pięciu polskich województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, w których PKB na
mieszkańca (wg danych Eurostatu z 2002 r.) jest najniższy w całej Unii Europejskiej
[Rosowska 2007].
Sposób i tryb wykorzystania środków finansowych omawianego funduszu w Polsce opiera się (podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności) na wytycznych zawartych w Narodowych
Strategicznych Ramach Odniesienia na lata 2007-2013 (Narodowa Strategia Spójności)7. Dokument ten odzwierciedla priorytety unijne w perspektywie krajowej,
przedstawia krajową strategię i ramy programowania (jest on podstawą budowania
krajowych programów operacyjnych); ostatecznie jest zatwierdzany przez Komisję
Europejską. Celem strategicznym zawartym w Narodowych Strategicznych Ramach
Odniesienia jest kreowanie warunków do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz
wzrost spójności gospodarczej, społecznej i przestrzennej8.
Działania zaplanowane w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia finansowane będą ze środków transferowanych z budżetu Unii Europejskiej (wspomniane 67,3 mld euro), a także z krajowych środków publicznych – 11,9 mld euro
(w tym 5,93 mld euro z budżetu państwa) oraz ze źródeł prywatnych w kwocie
Podstawą opracowania przez Polskę Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia były wytyczne zawarte w unijnym dokumencie Strategiczne Wytyczne Wspólnoty, stanowiącym punkt wyjścia
do programowania działań rozwojowych podejmowanych w państwach członkowskich w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Główne wytyczne to: zwiększenie atrakcyjności Europy
i jej regionów pod względem inwestycji i zatrudnienia, poprawa poziomu wiedzy i innowacyjności na
rzecz wzrostu oraz zwiększenie liczby i poprawa jakości miejsc pracy.
8
Dokumentem nadrzędnym, stanowiącym bazę odniesienia dla innych strategii oraz programów
rządowych i samorządowych, jest Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015. Jest on podstawą Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia, Krajowego Planu Strategicznego dla Obszarów Wiejskich, Strategii
Rozwoju Rybołówstwa oraz wynikających z nich programów operacyjnych.
7
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6,4 mld euro. Dodatkowo przedsięwzięcia realizowane z budżetu polityki spójności
zostaną uzupełnione wkładem ze środków Wspólnej Polityki Rolnej (11,8 mld euro
Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich) i Wspólnej Polityki Rybackiej (0,6 mld euro Europejskiego Funduszu Rybackiego) [Rosowska 2007].
Transfery dla Polski stanowić będą ok. 20% wszystkich środków finansowych przeznaczonych z budżetu Unii Europejskiej na realizację polityki spójności. W stosunku do polskiego PKB środki z budżetu Unii mogą średniorocznie osiągać poziom
4%. Biorąc jednak pod uwagę dodatkowe finansowanie ze środków krajowych, poziom ten może osiągnąć wartość 5% polskiego PKB (średniorocznie). W niektórych
jednak województwach poziom wydatków może być zdecydowanie większy (nawet
do 10% PKB), co wynika z nierównomiernego rozkładu przestrzennego projektów
współfinansowanych przez fundusze strukturalne i Fundusz Spójności [Polityka regionalna… 2008].
Wykorzystanie środków unijnych zaplanowane zostało poprzez realizację
16 programów regionalnych (16,5 mld euro) i krajowych programów operacyjnych
takich jak: „Infrastruktura i środowisko” (27,8 mld euro), „Innowacyjna gospodarka” (8,2 mld euro), „Kapitał ludzki” (9,7 mld euro), „Rozwój Polski wschodniej”
(2,2 mld euro), „Europejska współpraca terytorialna” (731 mln euro), „Pomoc techniczna” (516 mln euro) [Polityka regionalna… 2008]. Wyjaśnić należy, iż krajowe programy operacyjne, będąc dokumentami strategicznymi, precyzują priorytety
w odniesieniu do najważniejszych działań, a także zawierają szczegółowe systemy
zarządzania środkami. System wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce w latach
2007-2013 w odniesieniu do środków ujętych w ramach krajowych programów operacyjnych nakłada odpowiedzialność za ich wydatkowanie na Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (poziom centralny). W wielu jednak wypadkach obsługa wniosków
i podpisywanie umów powierzone zostało agencjom i urzędom na szczeblu regionalnym. Natomiast zarządzanie środkami przeznaczonymi na inwestycje w rozwój
regionów (regionalne programy operacyjne), tj. blisko 27% całości budżetu, zdecentralizowano i oddano w ręce zarządów województw9.
Głównymi beneficjentami środków unijnych przewidzianych w latach 2007-2013 będą jednostki samorządu terytorialnego realizujące inwestycje związane
z infrastrukturą techniczną oraz inwestycje środowiskowe współfinansowane z Funduszu Spójności. Inną kategorią projektów generowanych przez powiaty i gminy
są projekty z zakresu zasobów ludzkich i wspierające sektor produkcyjny. Drugą
9
System zakłada także uczestnictwo innych instytucji w procesie wdrażania funduszy, a mianowicie: instytucji pośredniczących (właściwe resorty dla krajowych programów operacyjnych, wojewódzkie urzędy pracy i urzędy marszałkowskie dla regionalnego komponentu PO „Kapitał ludzki”);
instytucji pośredniczących II stopnia (instytucje wdrążające), którymi mogą być zarówno jednostki
finansów publicznych, jak i jednostki spoza tego sektora; instytucji certyfikującej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego); instytucji audytowej (Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej) oraz komitetu
monitorującego krajowe programy operacyjne i programy regionalne i komitetu koordynującego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia.
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grupę beneficjentów stanowią administracja rządowa oraz jednostki wykonujące
zadania zlecone administracji rządowej i państwowe jednostki budżetowe. Trzecią
zaś – przedsiębiorcy zainteresowani przedsięwzięciami inwestycyjnymi i modernizacyjnymi.
Nowy okres finansowania w latach 2007-2013 stwarza jednostkom samorządu terytorialnego szerokie możliwości pozyskania środków finansowych, będących
wsparciem planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Rodzaj tych przedsięwzięć
wynika z przyjętych przez daną jednostkę kierunków rozwoju. Działania i przedsięwzięcia jednostek samorządu terytorialnego finansowane ze środków unijnych muszą wpisywać się w określone priorytety, zawarte w regionalnych programach operacyjnych. W przypadku województwa łódzkiego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 wskazuje główne kierunki rozwoju województwa łódzkiego, cel strategiczny oraz cele szczegółowe w ramach siedmiu osi
priorytetowych [Regionalny Program… 2007]. Ujęte w programie cele szczegółowe
i operacyjne oraz określone na ich podstawie osie, zgodnie z obowiązującą zasadą
monofunduszowości, będą współfinansowane przez jeden fundusz strukturalny, tj.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie wyniesie maksymalnie 85% na poziomie osi priorytetowej. Województwo łódzkie w latach 2007-2013
dysponować będzie kwotą wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1006,38 mln euro, co w powiązaniu z wkładem własnym beneficjentów daje kwotę 1282,34 mln euro.
Trudno jest jednak (i nie dotyczy to jedynie województwa łódzkiego), pomimo
tak dużego wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej, zrealizować wszystkie zamierzenia inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego. Procedura aplikacyjna, szczególnie w przypadku tzw. projektów twardych, nie należny do najłatwiejszych. Wymaga ona bowiem oprócz określonej wiedzy także i doświadczenia.
W dalszej części opracowania zostaną zasygnalizowane niektóre praktyczne aspekty
pozyskiwania środków unijnych. Wyodrębniono je na podstawie prac związanych
z całościowym przygotowaniem wniosków aplikacyjnych dla jednostek samorządu
terytorialnego (głównie gmin i powiatów) z terenu województwa łódzkiego w oparciu
o Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Jednym z podstawowych ograniczeń, jakie się pojawiają w momencie starania
się o środki unijne, jest wysokość budżetu jednostki samorządu terytorialnego, co za
tym idzie – możliwość wygospodarowania w nim środków niezbędnych do pokrycia
wkładu własnego. Dlatego też tak ważne staje się ustalenie kolejności realizowanych inwestycji. Najczęściej można spotkać dwa sposoby podejścia jednostek do
tego zagadnienia. Po pierwsze, są to inwestycje priorytetowe, których realizacja,
z punktu widzenia jednostki, jest niezbędna do prawidłowego zaspokajania najważniejszych potrzeb mieszkańców. Bardzo często zdarza się, że inwestycje takie są
już zaplanowane od dawna i przewidziane są do realizacji niezależnie od uzyskania
dotacji z funduszy unijnych, które traktowane są jako alternatywne źródło finansowania. Inwestycje takie są zazwyczaj zaawansowane w przygotowaniach lub nawet
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już zostały rozpoczęte. W omawianym okresie programowania możliwa jest jednak sytuacja wykorzystania środków funduszu strukturalnego w już rozpoczętych
inwestycjach. Zgodnie bowiem z wytycznymi dotyczącymi kwalifikacji kosztów,
początkową datą kwalifikowania wydatków może być 1 stycznia 2007 r. Oznacza
to, że jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać dofinansowanie do wydatków już poniesionych, jeśli nie zostały one dokonane przed wyżej wymienioną
datą. Dodatkową zaletą tak zaawansowanych inwestycji jest duży zasób informacji
posiadanych na ich temat. Ułatwia to w znacznym stopniu przygotowanie wniosku
o dofinansowanie, w którym co do zasady należy umieścić wiele szczegółowych
informacji dotyczących dotowanej inwestycji.
W drugim podejściu realizacja projektu inwestycyjnego jest odpowiedzią na
konkretny program operacyjny. W praktyce tak wybrane inwestycje charakteryzują
się dużym stopniem ogólności oraz niewielkim zasobem informacji dostępnych na
ich temat. Sprawia to określone trudności osobom odpowiedzialnym za przygotowanie wniosku o dofinansowanie zarówno w zakresie technicznych aspektów inwestycji, jak i w aspekcie prognoz finansowych i ekonomicznych.
Niezależnie od sposobu, jaki jednostka samorządu terytorialnego przyjmuje,
aby ustalić hierarchię planowanych inwestycji, kolejność oraz moment ich realizacji
będą determinowane przez terminy ogłaszanych konkursów. Na przykład w województwie łódzkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007-2013 pierwszy konkurs został ogłoszony w kwietniu 2008 r.,
czyli blisko półtora roku od chwili rozpoczęcia okresu programowania. Konkurs
ten dotyczył wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej II:
Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom przyrodniczym i technologicznym
oraz ich zwalczanie, dla działań: II.1. Gospodarka wodno-ściekowa, II.3. Ochrona przyrody, II.4. Gospodarka wodna, II.5. Zagrożenia środowiska i II.6. Ochrona
powietrza. Natomiast w ramach osi priorytetowej V: Społeczeństwo informacyjne,
dla działania V.2. e-Usługi publiczne. A zatem jednostki samorządu terytorialnego,
nawet jeśli chciały w pierwszej kolejności realizować inne projekty, zmuszone były
zmienić preferowaną kolejność. Ponadto te, które w swoich wieloletnich planach
inwestycyjnych zakładały realizację określonych inwestycji w 2007 r., zmuszone
były do ich weryfikacji.
Kolejną bardzo ważną kwestią jest przygotowanie wniosku o dotacje z funduszy
unijnych. W przypadku dużych jednostek często tworzone są w tym celu odrębne
komórki organizacyjne, w mniejszych – tematyką tą zajmują się komórki organizacyjne dedykowane do promocji. W najmniejszych jednostkach zagadnienia dotacji
unijnych pozostają domeną sekretarza gminy lub nawet osobiście wójta czy burmistrza. I to właśnie najczęściej najmniejsze gminy decydują się na zlecenie przygotowania wniosku o dotację wyspecjalizowanym firmom doradczym. Firmy te nie
mogą być jednak gwarantem pozyskania dotacji. Jest ono bowiem uzależnione od
wielu czynników, na które doradcy nie mają wpływu. Większość dotacji przyznawana jest w formie konkursowej, gdzie oprócz kryteriów łatwo mierzalnych brane są
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pod uwagę również kryteria podlegające subiektywnej ocenie asesora. Przykładem
takiego kryterium może być w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa
Łódzkiego na lata 2007-2013, w działaniu II.3. Ochrona przyrody, kryterium o nazwie: stopień wpływu realizacji projektu na poprawę warunków bytowania dzikich
populacji roślin, zwierząt i grzybów. Wnioskodawca może tu uzyskać od 0 do 4
punktów, jednak przyznanie odpowiedniej liczby punktów następuje na podstawie
subiektywnej oceny asesora. Biorąc pod uwagę fakt, że kryterium to ma nadaną
wagę 5, maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez projekt wynosi
20. Dlatego też podstawową rolą konsultanta czy też doradcy jest takie przygotowanie wniosku, aby odpowiadał on w sposób możliwie najpełniejszy wymaganiom
Unii Europejskiej.
Przedsięwzięcie musi przyczyniać się do osiągnięcia celów wyznaczonych przez
Unię i polski rząd. Musi też mieć jasno określone rezultaty i racjonalne podstawy,
tzn. pokazywać, że beneficjent posiada potencjał kadrowy i finansowy umożliwiający realizację projektu. Wszystkie te informacje zawarte są we wniosku o dofinansowanie, a szczegółowo opisane i przeanalizowane – w studium wykonalności,
będącym kluczowym jego załącznikiem. Studium wykonalności jest zbiorem analiz
prawnych, organizacyjnych, technicznych i finansowo-ekonomicznych, które dają
pełen obraz planowanego przedsięwzięcia. Studia przygotowywane są w oparciu
o jednolite wytyczne, dzięki czemu stanowią one materiał umożliwiający nie tylko
ocenę samego przedsięwzięcia, ale również jego porównanie z innymi konkurencyjnymi projektami. Dlatego też instytucje zarządzające programami operacyjnymi
wprowadzają wytyczne dotyczące przygotowania studiów wykonalności w zakresie
poszczególnych rodzajów inwestycji. Na przykład Zarząd Województwa Łódzkiego, jako instytucja zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego, wprowadził osiem takich dokumentów, m.in. dla systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków, systemów zaopatrzenia w wodę, infrastruktury
drogowej itp. Niezależnie jednak od przedmiotu inwestycji studium ma określoną
strukturę i zawiera:
1) wnioski z przeprowadzonej analizy,
2) identyfikację projektu, będącą opisem projektu, głównych działań, tła realizacji projektu (nowa inwestycja, rozbudowa, modernizacja/remont),
3) charakterystykę projektu i beneficjenta, a także miejsca realizacji projektu.
Ważnym elementem charakterystyki projektu i beneficjenta jest tzw. logika interwencji, w której opisuje się politykę rządową/regionalną, a w szczególności zgodność projektu z celami zdefiniowanymi w dokumentach krajowych i regionalnych.
Ponadto w tej części dokonuje się analizy otoczenia społeczno-gospodarczego, opisując kluczowe dla realizacji projektu cechy otoczenia i problemy zidentyfikowane
w obszarze oddziaływania projektu. Najważniejszym elementem tej części są produkty projektu (wskaźniki opisujące wszystkie produkty materialne powstałe bezpośrednio w jego ramach) i rezultaty (wskaźniki wyrażające skwantyfikowane bezpośrednie efekty projektu – przede wszystkim wskaźniki określone w dokumentacji
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danego programu operacyjnego). Ich waga jest dlatego tak duża, iż zapisanie zbyt
wygórowanych wskaźników (np. zawyżonej liczby miejsc pracy) może przynieść
więcej kłopotów niż korzyści. Co prawda podczas oceny wniosek może uzyskać
większą liczbę punktów (co zwiększa szanse na dofinansowanie), ale nieosiągnięcie
deklarowanych celów może skutkować odebraniem dotacji.
Niemniej istotnymi informacjami są również te obrazujące trwałość instytucjonalną projektu, a w szczególności zdolność organizacyjną do wdrożenia i eksploatacji projektu (stopień zaawansowania realizacji projektu, opis organizacji wdrażania
projektu, harmonogram realizacji projektu, w tym pozyskiwania odpowiednich zezwoleń, prac przygotowawczych, przetargów) oraz analizę prawną wykonalności
inwestycji, czyli np. stan formalnoprawny nieruchomości, gruntów, dokumenty warunkujące wykonanie inwestycji. Ponadto wykonywane są również: analiza techniczna i alternatywnych wariantów, analiza finansowa, ekonomiczna oraz analiza
wrażliwości i ryzyka.
Składając jednak wniosek o dofinansowanie projektu z funduszy Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego muszą mieć świadomość, że ewentualna
dotacja nie pokryje wszystkich nakładów inwestycyjnych. Istnieją bowiem dwa
istotne ograniczenia. Po pierwsze jest to zakres rzeczowy projektu. Nie wszystkie
koszty poniesione w związku z planowaną inwestycją są dofinansowywane przez
Unię10. Poza zgodnością z polityką Unii Europejskiej i Polski oraz ścisłym związkiem z realizowanym projektem wydatek musi być poniesiony w określonym czasie.
W Regionalnym Programie Województwa Łódzkiego, podobnie jak w całej Polsce,
początkiem okresu kwalifikacji wydatków jest 1 stycznia 2007 r., końcem zaś –
31 grudnia 2015 r. Data końcowa została ustalona na potrzeby dokonania zamknięcia
pomocy w ramach regionalnych programów i rozliczenia ich z Komisją Europejską.
W praktyce oznacza to, że instytucja zarządzająca regionalnym programem operacyjnym musi rozliczyć swoją działalność do końca 2015 r. Biorąc pod uwagę czas
potrzebny na dokonanie takiego rozliczenia ostatnie wydatki ponoszone w ramach
dofinansowanych projektów nie mogą wykraczać poza datę 30 czerwca 2015 r. Warto w tym miejscu zauważyć, że jeśli chodzi o datę początkową okresu kwalifikacji
została ona określona w sposób umożliwiający wnioskodawcom ubieganie się o dofinansowanie wydatków już poniesionych w chwili składania wniosku. Pozwala to
jednostkom samorządu terytorialnego, jak już wcześniej wspomniano, na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu także o te inwestycje, które są w trakcie realizacji
lub już zostały zrealizowane, jeśli wydatki zostały poniesione po 1 stycznia 2007 r.
Ważne jest także to, że wytyczne dotyczą wydatków, a więc faktycznego wypływu
gotówki, a nie jedynie zaewidencjonowanego kosztu. Ma to znaczenie zwłaszcza
10
Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach danego funduszu strukturalnego szczegółowo określają, które z wydatków mogą zostać uznane za podlegające refundacji. Wytyczne te są ponadto podstawą do stworzenia zasad obowiązujących w poszczególnych regionalnych programach operacyjnych.
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przy wydłużonych terminach płatności stosowanych w obrocie gospodarczym. Dlatego też w dalszej części opracowania, ilekroć mowa jest o wydatkach i kosztach, to
w obu przypadkach chodzi o fizyczny wypływ gotówki.
Katalog przedmiotowy dofinansowania, aczkolwiek jest on bardzo szeroki, nie
obejmuje wszystkich wydatków dotyczących projektu. Najczęściej popełnianą przez
wnioskodawców pomyłką jest przekonanie o możliwości dofinansowania wydatków poniesionych na sporządzenie wniosku o dofinansowanie. Tymczasem o ile
koszt sporządzenia studium wykonalności jest kosztem kwalifikowanym, o tyle już
sporządzenie wniosku, do którego to studium stanowi załącznik, takim kosztem nie
jest. Podobnie do kosztów niekwalifikowanych zalicza się koszt przeprowadzenia
audytu projektu.
Kolejnym ograniczeniem dofinansowania projektu jest jego poziom. Co do zasady Unia dofinansowuje tylko część nakładów związanych z projektem. Oznacza to,
że każdy projekt wymaga zaangażowania przez jednostkę samorządu terytorialnego
własnych środków finansowych. Wszystkie programy operacyjne, czy to ogólnopolskie, czy też regionalne, definiują maksymalny poziom dofinansowania, który
jest różny w zależności od programu, osi i działania. Poziom dofinansowania zależy
w szczególności od tego, czy projekt należy do grupy projektów generujących dochód. Za projekt taki uważa się inwestycje w infrastrukturę, przy zachowaniu bezpośredniej odpłatności za korzystanie z niej, ale to także sprzedaż, dzierżawa, najem
gruntów lub budynków lub też wszelkie inne odpłatne świadczenie usług [Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006]. W obecnym okresie programowania w przypadku
takich projektów istnieje konieczność obliczenia poziomu dofinansowania przy zastosowaniu metody luki w finansowaniu. Ma ona na celu określenie takiej wysokości dotacji, która z jednej strony zagwarantuje wystarczające zasoby finansowe dla
projektu, z drugiej zaś pozwoli uniknąć nadmiernego dofinansowania. Metoda luki
w finansowaniu opiera się (podobnie jak cała analiza finansowa przedsięwzięcia) na
analizie zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Lukę w finansowaniu oblicza
się w trzech następujących krokach:
Krok 1. Określenie wskaźnika luki w finansowaniu (R):
R = Max EE / DIC,
gdzie: Max EE to maksymalny wydatek kwalifikowany = DIC – DNR, DIC to zdyskontowane nakłady inwestycyjne, DNR to zdyskontowany dochód netto = zdyskontowane przychody – zdyskontowane koszty operacyjne + zdyskontowana wartość
rezydualna – nakłady odtworzeniowe.
Krok 2. Określenie wskaźnika dofinansowania (G):
G = R × Cof max,
gdzie: Cof max to maksymalny wskaźnik (poziom) dofinansowania określony dla
danej osi priorytetowej.
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Krok 3. Wyznaczenie wartości dotacji Unii Europejskiej (UE Grant)
UE Grant = EC × G,
gdzie: EC to niezdyskontowane koszty kwalifikowane.
Powyższe wskaźniki wskazują, że nawet najniższy poziom dochodu netto powoduje, że poziom dofinansowania inwestycji zostanie obniżony. Jest to podejście
odmienne od tego, jakie prezentowane było w okresie programowania 2004-2006.
Wtedy obowiązywała metoda znaczącego przychodu netto11. Wprowadzenie metody
luki w finansowaniu oceniane jest jako jedna z najistotniejszych zmian w obecnym
okresie programowania. Zmiana ta jest istotna, gdyż rodzi poważne konsekwencje
dla realizowanych projektów. Sporządzając budżet, jak również dokumenty strategiczne, takie jak wieloletni plan inwestycyjny czy plan rozwoju lokalnego samorządy muszą pamiętać, że poziom dofinansowania nie będzie maksymalny w przypadku wszystkich zamierzeń inwestycyjnych. Co więcej, muszą mieć także świadomość
konieczności zapewnienia środków na odpowiednio wyższy wkład własny.
Ze względu na powyższe kwestie istotne jest przygotowanie precyzyjnych prognoz przychodów i kosztów w analizie finansowej przedsięwzięcia. Są one ważne
nie tylko dlatego, że pozwalają na dokonanie właściwej oceny opłacalności przedsięwzięcia, ale także mają wpływ na obliczenie luki i – co za tym idzie – poziomu
dofinansowania. Sporządzenie studium wykonalności dla projektu wymusza często
zmiany w innych dokumentach, jak choćby w wieloletnim planie inwestycyjnym,
obrazującym zakres przedsięwzięć inwestycyjnych wraz ze źródłami ich finansowania. Powszechną praktyką ze strony jednostek samorządu terytorialnego jest
uwzględnianie w wieloletnim planie inwestycyjnym maksymalnego poziomu dotacji z Unii Europejskiej. Obliczenie luki w finansowaniu często bowiem pociąga za
sobą konieczność naniesienia stosownych zmian. Wymogiem formalnym natomiast
w stosunku do projektów, w których wnioskuje się o unijne dofinansowanie, jest
właśnie ich zgodność z wieloletnim planem inwestycyjnym.
Nie tylko poziom dofinansowania jest przyczyną zmian, jakich jednostki samorządu terytorialnego dokonują w swoich planach. Sporządzając studium wykonalności dla projektu, weryfikuje się często wysokość nakładów oraz ich rozkład w czasie.
A zatem należy brać pod uwagę, że dotacja z Unii ma charakter refundacji. Oznacza
to, że wydatki muszą najpierw zostać poniesione i dopiero zweryfikowane mogą
zostać „zwrócone” z funduszy Unii. Dlatego też inwestycje są planowane w taki
sposób, aby budżet jednostki był w stanie pokryć realizowane wydatki. Często stosowaną praktyką jest takie rozłożenie prac w czasie, aby otrzymana dotacja zwiąW 1999 r. Rada Europy ustaliła znaczący przychód netto na poziomie 25% kosztu całkowitego
inwestycji. Jeżeli wartość przychodu netto przekraczała poziom 25% kosztu całkowitego inwestycji,
wówczas pomoc finansowa ze środków Unii Europejskiej podlegała zredukowaniu zgodnie Rozporządzeniem Rady nr 1260/1999. W przypadku metody luki w finansowaniu nawet najniższy poziom
osiąganych przychodów obniża ewentualną dotację z funduszy unijnych.
11
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zana z wydatkami już zrealizowanymi w jednym kwartale roku pokrywała wydatki
konieczne do zrealizowania w kolejnym okresie.
Reasumując, jednostki samorządu terytorialnego, ubiegając się o dofinansowanie projektu ze środków pochodzących z funduszy unijnych, muszą rozważać wiele
istotnych kwestii. Jest to proces wymagający wiedzy nie tylko o finansach samorządowych, ale również o zasadach, jakimi kieruje się Unia, decydując o przyznaniu
dotacji. Dlatego też samorządy bardzo często powierzają opiekę nad procesem aplikacji wyspecjalizowanym firmom doradczym, które często nie tylko przygotowują
wniosek, ale także pomagają im w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, jak
również w takim zaplanowaniu inwestycji, aby przebiegła ona sprawnie i bez niespodzianek, mogących skutkować odebraniem przyznanej dotacji.
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EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND
– SOURCE OF FINANCING LOCAL INVESTMENTS
Summary
This article describes basic information concerning aims of the EU’s cohesion policy between
2007 and 2013 including one of the EU’s funds – the European Regional Development Fund. The authors focus on selected problems of the application process, especially on feasibility studies.
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EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH USŁUG PUBLICZNYCH
NA PRZYKŁADZIE POWIATÓW DOLNOŚLĄSKICH

1. Wstęp
Specyfiką usług publicznych jest zapewnienie ich równego dostępu dla ogółu obywateli danego obszaru. Jest to kategoria nadrzędna wobec ich efektywności
i sprawności. Nie oznacza to jednak wykluczenia tych zagadnień z kręgu zainteresowań badaczy. Krytyka tego kierunku badań opiera się często na założeniu, że
dominujący paradygmat efektywności prowadzi automatycznie do pogorszenia dostępności, a więc cechy nadrzędnej usług publicznych. Tymczasem omawiana tu
efektywność rozumiana jest w sensie paretowskim, gdzie wzrost tej cechy wiąże się
z zachowaniem co najmniej dotychczasowego poziomu dostępności [Stiglitz 2004,
s. 69-70].
Kolejnym problemem podnoszonym przez krytyków badań nad efektywnością
usług publicznych jest trudność w ich policzalności. Dotyczy to precyzji w ustaleniu obu stron tej relacji, a więc zarówno kosztów, jak i efektów. W praktyce jednak
problemem jest tu nie tyle niepoliczalność, ile brak systemu monitorowania kosztów i efektów usług publicznych. W zamian za to w sektorze publicznym dominuje
domniemanie optymalnej efektywności. Wynika z niego wprost wniosek, że jedyną
drogą do zwiększenia efektów jest wzrost nakładów [Misiąg 2005, s. 153].
Nowy pogląd na kwestie efektywności w usługach publicznych pojawił się wraz
upowszechnianiem się zasad New Public Management. Doświadczenie krajów anglosaskich wskazuje jednak, że wdrożenie zasad zarządzania właściwych sektorowi
prywatnemu do usług publicznych nie przynosi jednoznacznych efektów [Nowe zarządzanie… 2007, s. 209; Bailey 1999, s. 288]. W literaturze przedmiotu wskazuje
się, że kluczowym czynnikiem zwiększającym efektywność jest nie tyle forma prawna i sposób zarządzania, ile warunki konkurencji [Osborne, Gaebler 2005, s. 133].
Oddziaływanie tego czynnika jest jednak mocno ograniczone przez specyfikę
usług publicznych, które w wielu wymiarach świadczone są w warunkach naturalnego monopolu. Do takich sytuacji należy np. świadczenie usług administracyjnych,

Księga1.indb 254

2009‑07‑10 11:53:39

Efektywność wybranych usług publicznych na przykładzie powiatów...

255

które dedykowane są zwykle dla mieszkańców ściśle określonego obszaru. W takich
przypadkach w sukurs może przyjść stworzenie namiastek konkurencji w postaci
systemu porównań, działającego dopingująco i wyzwalającego efekt rywalizacji
[Osborne, Gaebler 2005, s. 134]. Taki system porównań może być skonstruowany nawet wobec usług, których efekty końcowe są zestandaryzowane. Dotyczy to
choćby usług administracyjnych (np. wydanie prawa jazdy), gdzie efekt jest taki
sam, niezależnie od tego, który urząd je wykonuje. Różnice mogą dotyczyć jedynie
sprawności (np. długość oczekiwania na zakończenie procedur, warunki lokalowe
ich wykonywania itp.) oraz właśnie efektywności.

2. Cel i metody badań
Celem omówionych w artykule badań jest ukazanie stopnia zróżnicowania efektywności usług publicznych. Do badań wybrano dwie kategorie usług administracyjnych (komunikację i geodezję) oraz jedną kategorię usług społecznych (oświatę).
Badania przeprowadzono w trzech sąsiadujących ze sobą powiatach dolnośląskich
(świdnickim, wałbrzyskim i kamiennogórskim), uwzględniając przedział czasowy
2005-2007. Warunki techniczne świadczenia wybranych usług są w wymienionych
powiatach porównywalne, nie mają zatem istotnego wpływu na ich efektywność.
Z tego wynika główna hipoteza badawcza, która zakłada, że stopień zróżnicowania
efektywności usług administracyjnych, pomimo ich zestandaryzowanego produktu
końcowego oraz podobnych warunków technicznych, jest istotny.
Dyskusyjną kwestią jest oczywiście określenie progu tej istotności. Przy założeniu, że organizatorzy tej kategorii usług winni się wykazać szczególną troską
o efektywne wykorzystanie środków publicznych, należałoby wskazać, że nawet
kilkuprocentowe różnice w efektywności są istotne. Na potrzeby niniejszych badań założono jednak obligatoryjnie próg 10%. Oznacza on, że różnice mieszczące
się w tych granicach nie są niepokojące, jeśli dadzą się wytłumaczyć uwarunkowaniami technicznymi (zróżnicowane warunki lokalowe), kadrowymi (kwalifikacje
i doświadczenie pracowników) czy organizacyjnymi (efekt skali). Różnice przekraczające 10% mogą wskazywać na nieefektywne wykorzystywanie środków publicznych i winny być podstawą do decyzji korygujących.
W badaniach posłużono się metodami badań podstawowych wykonywanych
bezpośrednio w jednostkach, co wynikało z braku odpowiednich danych statystycznych i budżetowych.

3. Opis procesu badawczego i jego wyniki
Część zasadniczą badań poprzedzono analizą strukturalną wykonywania usług
we wszystkich starostwach powiatowych na Dolnym Śląsku. Pozwoliło to na uniknięcie błędu polegającego na porównywaniu kosztów funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych. W skali regionu bowiem jedynie 15% jednoimien-
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nych komórek organizacyjnych w starostwach wykonywało taki sam zakres usług
administracyjnych [Kachniarz 2008a, s. 83-88]. By dokonać rzetelnych porównań,
niezbędna okazała się identyfikacja konkretnych stanowisk pracy i przypisanych do
nich zakresów czynności. Identyfikacja ta nie ograniczała się jedynie do samych
starostw powiatowych, wiele bowiem usług może być wykonywanych przez jednostki zewnętrzne. Przykładowo, usługi administracyjne w zakresie geodezji (administracja zasobem geodezyjno-kartograficznym, administracja ewidencją gruntów
itp.) mogą być wykonywane przez różne formy organizacyjne: od wydziału geodezji
wchodzącego w skład starostwa do jednostki budżetowej znajdującej się poza jego
strukturami. Możliwe są także formy pośrednie, polegające na tym, że ośrodek geodezyjno-kartograficzny funkcjonuje jako jednostka budżetowa, a funkcja geodety
powiatowego i przypisane do niej decyzje administracyjne znajdują się w strukturach starostwa.
Podobna sytuacja występuje w administracji oświatowej. W części powiatów
wdrożono system budżetowania jednostek oświatowych, prowadzący do tego, że
posiadają one samodzielność finansową, a dyrektor jest dysponentem powierzonej
mu puli środków. Na drugim biegunie znajduje się sytuacja, w której obsługa administracyjno-finansowa jest scentralizowana bądź to w wydziale oświaty starostwa
powiatowego, bądź też w specjalnie do tego powołanej jednostce budżetowej (zespół ekonomiczno-administracyjny szkół).
Najmniejsze zróżnicowanie dotyczy zadań związanych z komunikacją. We
wszystkich powiatach dolnośląskich znajdują się one w strukturach starostwa. Różnice polegają na przypisaniu ich różnym komórkom organizacyjnym (wydziały, referaty lub stanowiska wieloosobowe)
Wszystkie powyższe uwarunkowania organizacyjne zostały w omawianych badaniach uwzględnione. W przeciwnym razie porównywanie kosztów komórek organizacyjnych, które de facto mają różny zakres czynności, wypaczałoby ideę podjętych analiz [Kachniarz 2008b].
Zróżnicowana struktura wykonywanych świadczeń warunkowała także indywidualną analizę kosztów. Obecnie obowiązująca klasyfikacja budżetowa nie uwzględnia nawet kosztów funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych. Tym
bardziej więc nie jest w stanie oddać kosztów funkcjonowania poszczególnych stanowisk pracy. W tym zakresie także niezbędne były badania podstawowe, przypisujące wartości wydatków do konkretnych stanowisk pracy. Wymagało to żmudnej
procedury liczenia tych kosztów, obecne bowiem normy prawno-budżetowe nie wymagają od służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego takich kalkulacji.
Przy założeniu, że efektem badanych usług administracyjnych są zestandaryzowane decyzje (np. wypis z ewidencji gruntów) bądź produkty (np. prawo jazdy),
przedmiotem analiz pozostaje jedynie strona kosztowa. W celu zapewnienia porównywalności kosztów wykonywanych usług zrelatywizowano je do postaci wskaźników jednostkowych.
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W przypadku usług z zakresu komunikacji i geodezji, sprowadzono je do ogólnej postaci:

gdzie: Kjedn – koszt jednostkowy danej usługi,
Ld – liczba wydanych decyzji (dokumentów),
Kw – koszty funkcjonowania stanowisk obsługujących dane zadania.
W przypadku usług oświatowych uwzględniono ich odmienną specyfikę i wskaźniki jednostkowe oparto nie na ilości wykonywanych czynności, lecz na liczbie
uczniów uczęszczających do obsługiwanych administracyjnie szkół. Warto w tym
miejscu zwrócić uwagę na uwzględniony w badaniach fakt, że tak pojęta obsługa administracyjna (z wyłączeniem obsługi finansowo-kadrowej) dotyczy nie tylko szkół
i placówek, dla których organem prowadzącym jest starostwo, ale także placówek
niepublicznych. W tym przypadku zależność przyjmuje następującą postać:

gdzie: Kjoś – koszt jednostkowy funkcjonowania oświaty,
Koś – koszt całkowity funkcjonowania stanowisk związanych z obsługą administracyjną oświaty,
Lu – liczba uczniów w obsługiwanych szkołach.
Szczegółowe zestawienie poddanych analizie wskaźników jednostkowych prezentuje tab. 1.
Tabela 1. Zestawienie badanych wskaźników jednostkowych kosztów usług administracyjnych
Rodzaj usługi

Wskaźnik
jednostkowy

Uwagi

1

2

3

Komunikacja

Kpr – wsk. j. prawa jazdy
Lpr – liczba wydanych praw jazdy
Ks – koszty stanowisk zw. z wydaniem prawa jazdy
Krp – wsk. j. rejestracji pojazdów
Lrp – liczba zarejestrowanych pojazdów
Ks – koszty stanowisk zw. z rejestracją pojazdów

Geodezja
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2

1

3
Kwp – wsk. j. wypisów z ewidencji gruntów
Lwp – liczba wypisów z ewidencji gruntów
Ks – koszt stanowisk zw. z wypisami z ewidencji gruntów
Kjoś – wsk. j. funkcj. oświaty
Koś – koszt całkowity stanowisk zw. z obsługą oświaty
Lu – liczba uczniów w obsługiwanych szkołach

Oświata

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki przeprowadzonych badań usystematyzowano według rodzajów wykonywanych usług, by następnie dokonać ich normalizacji.
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Rys. 1. Koszty jednostkowe zarejestrowania pojazdu w wybranych starostwach (w zł)
Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzone według powyższych założeń analizy (rysunki 1-3) potwierdziły
bardzo duże zróżnicowanie kosztów jednostkowych wykonywanych usług w sąsiadujących ze sobą starostwach. Różnice te we wszystkich analizowanych przypadkach przekraczały założony na wstępie dziesięcioprocentowy próg istotności i wynosiły:
–– w komunikacji 45%,
–– w geodezji 31,6%,
–– w oświacie 24%.
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Rys. 2. Koszty jednostkowe wypisów i wyrysów z ewidencji i rejestrów gruntów
w wybranych starostwach (w zł)
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 3. Koszty jednostkowe administracji oświatowej w wybranych starostwach (w zł na 1 ucznia)
Źródło: opracowanie własne.

Tak duże zróżnicowanie kosztów jednostkowych, przy podobnym standardzie
wykonywanych usług (warunki lokalowe, czas oczekiwania na decyzję itp.), świad-

Księga1.indb 259

2009‑07‑10 11:53:40

260

Marian Kachniarz

czy o dużych rezerwach w efektywności świadczonych usług. W prezentowanych
wynikach można zauważyć swoisty paradoks – im bardziej usługa jest znormalizowana, a jej produkt scentralizowany (np. centralne systemy wyrabiania prawa jazdy i rejestracji pojazdów), tym większe różnice w kosztach jednostkowych usług.
Z obserwacji praktycznych autora wynika, że im bardziej usługa podlega zewnętrznym (scentralizowanym) regulaminom postępowania, tym większe możliwości wymuszania na zarządzających jednostkami większego zatrudnienia mają kierownicy
komórek organizacyjnych.
Końcowa faza badań polegała na sformułowaniu miary syntetycznej efektywności wykonywanych usług administracyjnych w poszczególnych jednostkach (rys. 4).
W tym celu dokonano normalizacji wyników, polegającej na wyznaczeniu w każdym rodzaju usługi odległości od wartości maksymalnej (do której została przypisana wartość 1). Tak określona wartość znormalizowana dla każdego starostwa
powiatowego stanowi sumę odległości od wartości maksymalnych. Mniejsza zatem
miara syntetyczna oznacza bardziej efektywne wykonywanie usług administracyjnych w danym starostwie powiatowym.
Warto zwrócić uwagę, że zróżnicowanie miary syntetycznej jest o wiele mniejsze od różnic w miarach jednostkowych (16% wobec 45%). Świadczy to o efekcie niwelowania różnic pomiędzy różnymi sferami świadczenia usług publicznych.
Z drugiej strony może to świadczyć o niedojrzałości zarządzania tymi usługami –
dobre wyniki w jednej sferze niwelowane są bowiem przez złe w drugiej.
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Rys. 4. Miara syntetyczna efektywności usług administracyjnych w wybranych powiatach
Źródło: opracowanie własne.
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Z obserwacji praktycznych wynika, że sytuacja taka jest wynikiem gier pomiędzy
szefami jednostek (starostami i sekretarzami powiatów) a kierownikami poszczególnych struktur organizacyjnych (wydziałami, działami itp.). Od wiedzy, determinacji,
siły przekonywania, a nawet od pozycji politycznej poszczególnych uczestników tej
gry zależą końcowe rezultaty. Trudno zatem oprzeć się wrażeniu, że efektywność
usług administracyjnych (a mówiąc szerzej – usług publicznych) nie jest miarą nadrzędną warunkującą sposób ich organizacji.

4. Podsumowanie
Zróżnicowanie efektywności świadczenia usług publicznych przekracza znacznie założony na wstępie próg istotności. Różnice te nie są uzasadnione uwarunkowaniami technicznymi (zróżnicowane warunki lokalowe) czy organizacyjnymi (efekt
skali). Ocena tak dużego zróżnicowania kosztów jednostkowych nie może być oderwana od refleksji nad zasadnością dotychczasowej alokacji środków publicznych.
W świetle tych wyników dalsze badania efektywności usług publicznych wydają się
być szczególnie zasadne.
Przytaczane tu badania ukazują konieczność stworzenia systemu informacyjnego, dającego zarządzającym usługami publicznymi podstawę do porównań pomiędzy jednostkami. Dopiero takie działanie może stworzyć namiastki benchmarkingu,
wyzwalającego efekt rywalizacji i konkurencji. Omawiane tu wyniki powstały na
bazie badań podstawowych, metoda ta jednak, ze względu na duży nakład pracy,
nie nadaje się do wykonywania przekrojowych porównań (np. w skali kraju). Najbardziej predysponowanym do tego narzędziem jest system klasyfikacji i sprawozdawczości budżetowej. W obecnym swym kształcie jest on jednak całkowicie podporządkowany kontroli legalności wydatków, nie zaś ich zasadności. Tym bardziej
trudno na jego podstawie sformułować miary efektywności. Wobec wyników badań
ukazujących znaczne zróżnicowanie wykonywanych usług zasadny wydaje się postulat zmodyfikowania klasyfikacji budżetowej. Modyfikacja ta powinna pozwolić
na formułowanie wskaźników jednostkowych kosztów świadczonych usług na poziomie każdej jednostki, co dopiero stworzy podstawę do benchmarkingu.
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EFFICIENCY OF CHOSEN PUBLIC SERVICES ON THE EXAMPLE
OF LOWER SILESIAN POVIATS
Summary
In the article, the author presents research concerning efficiency of public services in chosen
Lower Silesian poviats. The research results indicate very important disparity of individual cost of
services, at almost identical effects. The author indicates the necessity for creating a system that will
enable broader analyzing of this problem.
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Konsekwencje dla rozwoju instytucji

1. Wstęp
Rola długu publicznego we współczesnej gospodarce rynkowej jest przedmio
tem wielu kontrowersji w teorii ekonomii. Dopóki nie zostanie osiągnięty konsensus
w tej kwestii, dług publiczny pozostanie stałym elementem współczesnych gospodarek rynkowych, tracąc przy tym swój pierwotny charakter i znaczenie. Sposób
funkcjonowania długu publicznego, zarówno na poziomie gospodarki jako całości,
jak też w gospodarkach lokalnych, jest ściśle uzależniony od sposobu skonstruowania przepisów warunkujących jej funkcjonowanie. Celem poniższego artykułu jest
analiza wpływu rozwiązań instytucjonalnych na funkcjonowanie długu lokalnego
w Polsce. Zostanie ona rozpoczęta od analizy pojęcia długu publicznego oraz jego
ujęcia w teorii ekonomii. Następnie przedstawione zostaną polskie regulacje prawne
dotyczące długu lokalnego wraz z ich porównaniem z rozwiązaniami stosowanymi
w innych krajach europejskich. Ostatecznie zaś przedstawione zostaną konsekwencje zastosowanych rozwiązań oraz wnioski dla rozwoju tej instytucji.

2. Dług publiczny – kwestie podstawowe
2.1. Pojęcie długu
Pojęcie długu publicznego jest na pozór jednoznaczne. Jednak dokładniejsza
jego analiza pozwala wskazać wiele szczegółów istotnych przy jego definiowaniu.
Dług publiczny jako kategorię ekonomiczną definiuje m.in. Traktat z Maastricht
(w dokumentach uzupełniających). Według tego dokumentu oznacza on „łączne zobowiązanie Skarbu Państwa wobec podmiotów krajowych i zagranicznych z tytułu
zaciągniętych kredytów w instytucjach finansowych oraz bezpośrednio od rządów
krajów członkowskich Klubu Paryskiego lub które były gwarantowane lub ubezpie-
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czone przez te rządy bądź ich agendy, a także pozostających do wykupienia skarbowych papierów wartościowych emitowanych na rynek krajowy i zagraniczny oraz
inne ewidencjonowane zobowiązania Skarbu Państwa”.
W Polsce rozważane pojęcie definiuje przede wszystkim ustawa o finansach publicznych [Ustawa… 2005]: państwowy dług publiczny to nominalne zadłużenie
podmiotów sektora finansów publicznych ustalone po wyeliminowaniu przepływów
pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora. Obejmuje on następujące zobowiązania sektora finansów publicznych:
–– wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na zobowiązania pieniężne,
–– zaciągniętych kredytów i pożyczek,
–– przyjętych depozytów,
–– wymaganych zobowiązań jednostek budżetowych,
–– zobowiązań wynikających z ustaw i orzeczeń sądu,
–– udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów [Ustawa… 2005, art. 6].
W teorii finansów publicznych dług publiczny definiowany jest na różne sposoby. Ciak określa go jako ogół zobowiązań finansowych władz publicznych wynikających z nadwyżki wydatków nad dochodami w poprzednich okresach, na które
składają się zobowiązania wobec podmiotów krajowych i zagranicznych, publicznych i prywatnych [Ciak 2002, s. 114]. Komar określa dług publiczny jako ogół kredytów zaciągniętych przez państwo i samorząd terytorialny [Komar 1996, s. 220].
Takie określenie długu wydaje się jednak być niepełne i nieprecyzyjne. KrasowskaWalczak definiuje dług publiczny jako sumę wszelkich zobowiązań władz publicznych z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz innych działań podmiotów publicznych
powodujących wzrost ich zobowiązań [Krasowska-Walczak 1997, s. 109]. Podobnie
definiuje dług publiczny Owsiak [2005, s. 217]. Obie definicje skupiają się na zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów. Obecnie dominować zaczyna jednak
finansowanie długu poprzez emisję papierów dłużnych. Oczywiście obie definicje
ujmują również tę kategorię, chodzi raczej o rozłożenie akcentów.
2.2. Dług publiczny a teoria ekonomii
Założenie o konieczności zrównoważenia budżetu było naturalną podstawą zarządzania państwowymi finansami od początku powstania tej instytucji. Praktyka
była różna, lecz generalnie za stan naturalny uznawano zrównoważenie budżetu.
Założenie to zostało poważnie podważone po raz pierwszy przez teorię Keynesa.
Wskutek realizacji postulowanej przez tę teorię polityki budżetowej deficyt budżetowy zaczął być narzędziem stabilizacji gospodarki. Pierwotną przyczyną stosowania
deficytu budżetowego było więc stabilizowanie gospodarki poprzez pobudzanie popytu globalnego w gospodarce w okresie kryzysu i stagnacji. Wydatki kierowane
są przede wszystkim do działów gospodarki o wysokich efektach mnożnikowych.
Wskutek spadku w poziomie dochodów budżetowych i zwiększenia wydatków (lub
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utrzymania ich na stałym poziomie) budżet państwa wykazuje ujemne saldo. Przykładami takich działań są roboty publiczne podjęte na szeroką skalę w Szwecji od
1933 r. Finansowane były one pożyczkami zaciąganymi przez państwo na okres
4 lat. Wydatki na ten cel sięgały 15-20% wydatków budżetu, a deficyt wynosił 25%
wydatków. Po 1935 r. osiągnięto wyraźne ożywienie gospodarcze.
Praktyka stosowania deficytów budżetowych z czasem zaczęła odbiegać od założeń teorii Keynesa. Istotny wkład w wyjaśnianie mechanizmów korzystania z długu publicznego wniosła wówczas teoria wyboru publicznego (public choice theory).
Podstawowym kierunkiem zainteresowań tej teorii jest kwestia mechanizmów podejmowania decyzji w sferze polityki [Teoria wyboru publicznego… 2005, s. 11-14].
Z punktu widzenia deficytu budżetowego i długu publicznego najistotniejsze znaczenie ma część teorii wyboru publicznego poświęcona niezrównoważonemu budżetowi. Występowanie deficytów budżetowych uznaje ona za zjawisko powszechne w gospodarce, a równowaga stanowi obecnie zjawisko wyjątkowe. Wystąpienie
deficytu wymaga jednak dokonania odpowiedniego wyboru przez społeczeństwo.
Jak dowodzi autor, wybór ten może być nie tylko świadomy, lecz również wynikający z racjonalnych przesłanek. W przypadku dostępności długu publicznego jako
narzędzia finansowania wydatków publicznych podatnik ma możliwość dokonania
wyboru pomiędzy wzrostem stopy opodatkowania w celu pokrycia zwiększonych
wydatków publicznych a zwiększeniem zadłużenia państwa. Wybór drugiej z opcji
wywołuje odmienne skutki dla podatnika. Przede wszystkim zanika bezpośredni
pomost pomiędzy decyzją o dodatkowych wydatkach a poniesieniem ich kosztów.
Jednostka w mniejszym stopniu odczuwa dolegliwość przyszłych zdyskontowanych
podatków niż tych ponoszonych obecnie. Stąd też jednostka będzie bardziej skłonna
do podnoszenia wydatków publicznych. Jednocześnie jednostka nie czuje się osobiście odpowiedzialna za zobowiązania, które w ten sposób powstają. Dlatego też
najczęściej ignoruje ryzyko nadmiernego wzrostu zadłużenia. Jak zatem stwierdza
Buchanan [1997, s. 127-134], możliwość zadłużania się przez rząd przyczynia się
do rozrastania się długu publicznego. Proponuje on, jako optymalne rozwiązanie
w kwestii finansowania usług i dóbr publicznych za pomocą długu publicznego,
następujące podejście. Na podstawie przeprowadzanego przez siebie rachunku decyzyjnego podatnika wyciąga on wniosek, że jedynie finansowanie inwestycji kapitałowych poprzez dług publiczny jest uzasadnione z punktu widzenia podatnika
[Buchanan 1997, s. 311-315].
W polskiej literaturze Marchewka-Bartkowiak podkreśla również, iż powstanie
deficytu budżetowego może być zarówno wynikiem świadomie przyjętej strategii
rządu, nieprzewidzianych wydarzeń wpływających na dochody lub wydatki budżetu państwa, jak i wynikiem zobowiązań przyjętych przez poprzednie rządy. Wśród
przyczyn powstania deficytu budżetowego wymienia ona:
–– konieczność spłaty zaciągniętego wcześniej długu publicznego,
–– zwiększenie wydatków państwa w wyniku realizacji nowych zadań,
–– dochody mniejsze niż zakładane w budżecie,
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–– zwiększenie wydatków wskutek nieprzewidzianych wydarzeń, np. klęsk żywiołowych,
–– realizację strategii budżetu wg teorii keynesowskiej [Marchewka-Bartkowiak
2003, s. 9-10].

3. Rozwiązania instytucjonalne a poziom zadłużenia samorządów
Przedstawione powyżej teoretyczne motywy wykorzystania długu publicznego najlepiej można obserwować na poziomie jednostek samorządu terytorialnego.
W związku z „bliskością” wyborców lokalni politycy kierują się bardziej racjonalnymi przesłankami przy zaciąganiu długu. Możliwości wykorzystania tej instytucji
oraz praktyczne aspekty jej funkcjonowania są uzależnione od kształtu instytucjonalnego systemu finansów publicznych w Polsce. Poniżej zostanie przedstawione, w jaki sposób przekłada się on na funkcjonowanie instytucji długu lokalnego
w Polsce.
Podstawowe rozwiązania dotyczące możliwości zaciągania długu publicznego
przez JST są uregulowane w ustawie o finansach publicznych [Ustawa… 2005, art.
168-172]. Polskie samorządy mają możliwość zadłużania się na pokrycie deficytu budżetowego zgodnie z art. 168 powyższej ustawy. Sposób sformułowania tego
przepisu powoduje, że można finansować ze źródeł zwrotnych wydatki zarówno
inwestycyjne, jak i bieżące (w ustawie rozpatrywany jest wynik budżetu JST jako
całości), więc polskie rozwiązanie nie wpisuje się w europejski trend ograniczenia
deficytu do finansowania jedynie wydatków inwestycyjnych.
Ustawodawca określił również wachlarz instrumentów dostępnych samorządom.
Należą do nich wyemitowane przez JST papiery wartościowe, kredyty, pożyczki,
prywatyzacja majątku komunalnego, nadwyżki z lat poprzednich i wolnych środków
na rachunku JST. Samorządy mogą zatem korzystać w zasadzie z pełnego katalogu źródeł finansowania. Należy jedynie zwrócić uwagę na konieczność określenia
wartości nominalnej zobowiązania już w momencie emisji papierów wartociowych,
a dyskonto nie może być większe niż 5%. Oznacza to w praktyce, iż możliwość
emisji obligacji jest częściowo ograniczona. Rynek preferuje bowiem bardziej elastyczne typy obligacji. W porównaniu z europejskimi rozwiązaniami polskie JST
mają podobne możliwości zadłużania się (choć ograniczenia dotyczące obligacji
nie są normą). Jedynie w niektórych krajach spotyka się jeszcze specjalne fundusze (najczęściej państwowe), z których JST mogą pożyczać pieniądze na preferencyjnych warunkach, jednak najczęściej odchodzi się od tego rozwiązania na rzecz
urynkowienia relacji wierzyciel–JST. Pozwala to zwykle na większą efektywność
w gospodarowaniu tymi środkami wskutek konieczności spełnienia kryteriów wypłacalności, poddania się kontroli instytucji finansowej oraz konkurowania z innymi
podmiotami o środki.
Porównując rozwiązania polskie z europejskimi, należy jeszcze wskazać kilka
różnic w sytuacji JST polskich i zagranicznych. Po pierwsze, skuteczne wykorzy-
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stywanie obligacji jako źródła pozyskiwania środków finansowych wymaga funkcjonowania rozwiniętego rynku obligacji komunalnych. Polski rynek nie należy do
najbardziej rozwiniętych, co może wyraźnie utrudniać zaciąganie tego typu zobowiązań. Mała liczba emisji powoduje jego małą płynność. Ten czynnik można by
jednak zmieniać w miarę wzrostu liczby emitentów, gdyż rosnąca popularność funduszy inwestycyjnych i rozwój OFE powodują, że są płynne środki na rynku. Koszty
towarzyszące emisji są dość wysokie. Jednak w sytuacji częstego korzystania z emisji obligacji powtarzalne czynności stają się tańsze (zespół pracowników JST jest też
lepiej przygotowany). Ponadto w miarę wzrostu kwoty emisji spada koszt jednostkowy pozyskania środków. Wypracowanie strategii zarządzania długiem pozwoliłoby
na dodatkowe oszczędności. Ponadto towarzyszące rozwiniętym rynkom elementy
infrastruktury (np. systemy ratingów) usprawniają ich funkcjonowanie. Tak więc
szansą na wzrost wykorzystania komunalnych papierów wartościowych jako instrumentu finansowania długu jest rozwój rynku tych papierów. Z kolei pod względem
rynku kredytowego polskie samorządy są w sytuacji podobnej do swych zachodnich
odpowiedników. Spotykana jest jedynie sytuacja, gdy samorząd jest współwłaścicielem lokalnego banku (np. spółdzielczego lub komunalnego). Wówczas może on
korzystać z preferencyjnych warunków kredytowania. Na wolnym rynku samorządy
konkurują z innymi potencjalnymi kredytobiorcami. Duże jednostki są zwykle na
tyle wiarygodne, że korzystają z preferencji podobnie jak Skarb Państwa. Mniejsze
jednostki, mające duże zadłużenie i problemy ze spłatą, są w gorszej sytuacji. Jednak
wiele krajów posiada regulacje uniemożliwiające zbankrutowanie samorządu, a to
zwiększa wiarygodność nawet najmniejszych JST.
System zabezpieczeń przed nadmiernym zadłużaniem się samorządów jest trójelementowy. Po pierwsze, art. 169 ustawy o finansach publicznych ogranicza dopuszczalne roczne obciążenie obsługą długu publicznego. Limit wynosi 15% rocznych
dochodów (12% w przypadku przekroczenia poziomu 55% długu publicznego). Po
drugie, głównym zabezpieczeniem jest art. 170 ustawy. Stanowi on, iż maksymalne
zadłużenie JST nie może przekraczać 60% jej rocznych dochodów. Po trzecie, zgodnie z art. 172, przed zaciągnięciem nowych zobowiązań samorząd musi wystąpić
o opinię odpowiedniej izby obrachunkowej. RIO ocenia, czy JST będzie w stanie
spłacić nowe zobowiązanie. Ponadto przekazuje ten dokument zarówno ocenianej
jednostce, jak i przyszłemu wierzycielowi. Pozwala to na uniknięcie nieodpowiedzialnego zaciągania zobowiązań. Porównując te zabezpieczenia z rozwiązaniami
europejskimi, można stwierdzić, iż polskie rozwiązania należą do typu ograniczeń
ex post. Sposób uregulowania limitów zadłużenia jest podobny do rozwiązań stosowanych w innych krajach. Należy jednak zauważyć, iż wskazany poziom dopuszczalnego zadłużenia jest nieproporcjonalnie mniejszy niż w przypadku budżetu państwa. Usprawiedliwić to można brakiem faktycznej samodzielności finansowej JST
(nie mogą samodzielnie wprowadzać dodatkowych podatków)1.
Analiza rozwiązań ustawowych na podstawie ustawy o finansach i pracy Kosikowskiego [Ustawa… 2005; Kosikowski 2006].
1

Księga1.indb 267

2009‑07‑10 11:53:41

268

Paweł Piątkowski

Kolejną grupą rozwiązań, które należy rozpatrzyć, jest system finansowania
JST w Polsce – struktura dochodów JST oraz samodzielność samorządów w ich
kształtowaniu. Dochody JST można podzielić na dwie podstawowe grupy: własne
(podatki, opłaty itp.) i obce (subwencje, dotacje i zewnętrzne). Dochody własne
stanowią ok. 50% ogółu dochodów JST. Spośród nich najistotniejszą część stanowią udziały w podatkach dochodowych (22,7% ogółu dochodów). Wpływ JST na
kształtowanie ich wielkości jest jedynie pośredni. Oddziałując na aktywność gospodarczą osób fizycznych i przedsiębiorców, przyczyniają się do zwiększenia bazy
podatkowej. Wśród pozostałych dochodów własnych JST największe znaczenie ma
podatek od nieruchomości (10,4% ogółu dochodów JST) – w największym stopniu
może być kształtowany przez samorządy. Jednak jego wielkość musi uwzględniać
sytuację finansową mieszkańców i przedsiębiorstw. Istotną część dochodów (4,8%)
stanowią jeszcze dochody majątkowe, choć zakres działalności gospodarczej samorządów i zasoby majątkowe mają tendencję do zmniejszania się. Pozostałe dochody własne mają znikome znaczenie. Połowa ogółu środków pozostających w gestii
samorządów jest im przekazywana z budżetu państwa, Unii Europejskiej lub innych instytucji. Powoduje to, że poziom dochodów samorządów jest zrównoważony w skali kraju, a tym samym potrzeby społeczne są zaspokojone na podobnym
poziomie. Jednocześnie samorządy mają znacznie ograniczone możliwości kształtowania swoich dochodów i pozyskiwania dodatkowych środków na wsparcie rozwoju2. Struktura dochodów JST wskazuje, iż samorządy mają niewielki wpływ na
wielkość swoich dochodów, w większości ustalanych przez rząd lub zależnych od
czynników losowych (np. liczby osób dokonujących czynności administracyjnych,
za które pobierane są opłaty). Dochodom zewnętrznym towarzyszą liczne zadania
(wydatki sztywne), powodujące, że JST mogą jedynie częściowo kształtować swoje
wydatki. Jak podaje Swianiewicz, szczególnie niekorzystnie przedstawia się sytuacja samorządów powiatowych i wojewódzkich, gdyż nie dysponują one żadnym
podatkiem stanowiącym ich wyłączny dochód [Swianiewicz 2004, s. 61]. Skutkuje
to tym, iż aby móc się rozwijać, te samorządy muszą zadłużać się w największym
stopniu. Widać to zresztą w poziomie zadłużenia JST poszczególnych szczebli – samorządy województw są najbardziej zadłużone. Mała samodzielność samorządów
w kształtowaniu swoich dochodów wraz z dużymi oczekiwaniami wyborców zwiększa znaczenie długu publicznego JST, ale też utrudnia im stanie się świadomymi
i odpowiedzialnymi podmiotami rynku finansowego.
Przedstawione powyżej rozwiązania mają przełożenie na sytuację finansową JST
oraz na możliwości wykorzystania długu publicznego przez samorządy. Zadłużenie
sektora finansów publicznych utrzymuje się na zbliżonym poziomie od kilku lat.
Na koniec 2006 r. osiągnęło 47,6% PKB, jest więc bliskie pierwszemu z poziomów
ostrożnościowych. Ponadto wskutek corocznego występowania deficytu Skarbu
Państwa nie obserwuje się faktycznego obniżania się poziomu długu, mimo korzyst2
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nej sytuacji gospodarczej. Analiza struktury długu publicznego w Polsce wskazuje,
że udział JST jest nieadekwatny do środków, jakimi dysponuje ten sektor. Zarządza
on bowiem blisko połową środków publicznych, a jego udział w długu publicznym
jest na poziomie 4,61%. Mimo jednoznacznej tendencji do wzrostu (w porównaniu
z 1999 r. udział ten do 2006 r. wzrósł prawie dwukrotnie), jest to wciąż poziom niski.
W wartościach bezwzględnych jest to 23 283 mln zł przypadających na JST, przy
481 708 mln zł w sektorze rządowym. Powoduje to, iż samorządy mają niewielką możliwość zwiększenia wykorzystania instrumentów dłużnych do finansowania
rozwoju. Pełne wykorzystanie dostępnego limitu spowodowałoby bowiem wzrost
relacji długu do PKB (przy obecnym poziomie PKB) do ponad 54%. Tym samym
przekroczony zostałby pierwszy próg otrożnościowy (blisko zbliżając się do kolejnego), co spowodowałoby ograniczenia w gospodarowaniu długiem. Należy również zauważyć, iż sposób skonstruowania ograniczeń dla sektora rządowego i samorządowego powoduje, iż rząd może zadłużać się maksymalnie do 60% PKB (teraz
ok. 611 mld zł), a samorządy do ok. 70 mld zł (przy poziomie dochodów z 2006 r.).
Powyższą analizę warto uzupełnić również o wnioski z analizy zarządzania długiem publicznym przez JST przygotowanej dla Ernst &Young w ramach programu
Sprawne państwo. Autorzy raportu stwierdzili, iż stopień przygotowania samorządów do korzystania z instrumentów dłużnych jest bardzo niski. Jedynie 26% JST
w Polsce posiada plany finansowe na okres dłuższy niż 7 lat, a kolejne 18% – na
okres od 3 do 7 lat, więc ponad połowa samorządów nie planuje obciążeń w długim okresie. Ponadto wykazano, iż większość samorządów opracowuje plan obciążeń spłatą długu jedynie w jednym wariancie. Tym samym nie uwzględniają one
w wystarczającym stopniu ryzyka związanego z zaciąganiem długu (np. zmiany
poziomu inflacji i tym samym stopy oprocentowania długu, przekroczenia dopuszczalnego poziomu długu publicznego, pogorszenia wyniku finansowego JST). Problem ten dotyczy szczególnie gmin wiejskich. Jeszcze większe problemy dotyczą
instytucjonalnych i organizacyjnych metod zarządzania długiem. Wprawdzie 70%
badanych samorządów było obecnych na rynku kapitałowym, ale badanie dotyczyło
jedynie JST zadłużających się. Żaden z nich nie uchwala strategii zarządzania długiem w formie uchwały rady JST. Jedna trzecia z nich przygotowuje wprawdzie taki
dokument, ma on jednak charakter nieformalny i niewiążący. Ponadto jedynie 9%
JST ma wyodrębnioną jednostkę lub osobę odpowiedzialną za zarządzanie długiem.
91% samorządów nie posiada ratingu, co zdecydowanie utrudnia rozwój rynku komunalnych papierów dłużnych. Samorządy nie korzystają również z instrumentów
pochodnych, ograniczających ryzyko. Kryteria wyboru kredytodawcy lub emisji
obligacji są w większości przypadków niejasne i, co gorsza, nieefektywne. Podsumowując wyniki badania, autorzy przedstawiają szereg zaleceń zarówno dla ustawodawcy, jak i dla samorządów. Koncentrują się one na profesjonalizacji zarządzania
długiem: wprowadzaniu zachęt do poddawania się ocenie ratingowej, tworzeniu finansowych i inwestycyjnych planów długoterminowych w układzie wariantowym
oraz upowszechnianiu dobrych praktyk. Ponadto zalecają oni wprowadzenie roz-
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wiązań zmuszających samorządy do zwiększania efektywności przy wyborze form
zadłużania się. Autorzy raportu są również zdecydowanie przeciwni dalszemu ograniczaniu możliwości zadłużania się samorządów (przez planowane zastosowanie
nowych współczynników), co najbardziej uderzyłoby w najlepiej przygotowane do
obsługi długu miasta na prawach powiatów. Postulują nawet umożliwienie większego zadłużania się samorządów, zwłaszcza tych stosujących najlepsze praktyki w tej
dziedzinie. Proponują również rozwinięcie mechanizmów rynkowych w dziedzinie
zadłużania się samorządów [Bitner, Cichocki 2008, s. 31-42].

4. Podsumowanie
Polski system finansów publicznych nie odbiega znacząco od europejskich standardów w dziedzinie długu lokalnego. Ponieważ rozwiązania instytucjonalne powstały stosunkowo niedawno, wykorzystują wiele z doświadczeń innych krajów.
Nie oznacza to jednak, iż jest to system całkowicie pozbawiony wad. Po pierwsze,
zastosowane regulacje dotyczące dopuszczalnego poziomu zadłużenia powodują, że
sektor samorządowy jest znacznie „upośledzony” w stosunku do centralnego. Skutkuje to nadmiernym zadłużeniem władz rządowych w stosunku do ich roli w dysponowaniu funduszami publicznymi. Możliwości zadłużania się samorządów są
znacznie ograniczone przez zbliżanie się do poziomów ostrożnościowych sektora
finansów publicznych jako całości. Należałoby więc postulować wprowadzenie podziału limitów poziomu długu osobnych dla poszczególnych części sektora. Ponadto ograniczenia poziomu zadłużenia JST powinny być skonstruowane w inny sposób, pozwalający bardziej zadłużać się samorządom silnym finansowo. Obciążenia
spłatą długu są bowiem przy obecnych limitach więcej niż niewielkie, a potrzeby
samorządów, w związku z ich ważną rolą we wsparciu rozwoju kraju, mogą być
w najbliższych latach znaczne.
Po drugie, polski system finansowy JST powoduje ich niską samodzielność finansową. Z jednej strony może to skutkować zwiększonym zapotrzebowaniem na
dłużne źródła finansowania rozwoju. Wykorzystanie środków unijnych wymaga bowiem wkładu własnego, a nadwyżek środków na rozwój samorządy nie mają zbyt
wiele. Z drugiej strony mała samodzielność finansowa samorządów zmniejsza ich
zdolność kredytową. To zaś sprawia, że wiele słabszych finansowo JST nie decyduje się na zadłużanie się. Jako wskazany kierunek zmian należałoby zaproponować
zwiększenie samodzielności finansowej JST, co przyczyniłoby się też do większego,
ale i bardziej racjonalnego wykorzystania długu publicznego.
Po trzecie, sposób podziału Polski na JST nie sprzyja ich rozwojowi. Względy polityczne, a nie ekonomiczne spowodowały, że samorządów jest zbyt wiele,
w zasadzie na wszystkich ich poziomach. Wskutek tego mają one zbyt słabą kondycję finansową, a zatem wielokrotnie nie decydują się na wykorzystanie długu publicznego. Jak zostało wspomniane wyżej, nie skutkuje to mniejszym długiem (zadłuża się sektor centralny), a wykorzystanie tego instrumentu jest mniej racjonalne.
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Po czwarte, zastosowane w Polsce rozwiązania instytucjonalne nie zachęcają ani
nie zmuszają do profesjonalizacji zarządzania długiem publicznym. Przez to brakuje
wiedzy i odpowiedniego personelu do zarządzania instrumentami dłużnymi. Aby lepiej i efektywniej wykorzystywać dług publiczny, należy postulować wprowadzenie
obowiązku większej profesjonalizacji tej sfery.
Podsumowując, polskie rozwiązania dotyczące długu lokalnego są zbliżone do
europejskich standardów. Jednak szczegółowe regulacje powodują znaczne trudności z ich wykorzystaniem. Wskutek tego sektor rządowy jest wielokrotnie bardziej
zadłużony niż samorządowy. Należy więc proponować takie zmiany systemowe,
aby JST mogły znacznie szerzej wykorzystywać instrumenty dłużne w celu wsparcia
rozwoju lokalnego, co w dalszej perspektywie przyczyniłoby się do znacznie lepszego wykorzystania długu publicznego.
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INSTITUTIONAL SOLUTIONS OF PUBLIC DEBT
OF LOCAL AUTHORITIES.
CONSEQUENCES FOR DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION
Summary
The aim of the article is an analysis of the way how the institutional solutions of public debt of
local authorities influence the institution. Firstly, the definition of public debt and its role in economy
(according to theory of economics) are presented. Secondly, regulations of public debt of local authorities in the Polish law system are analyzed and compared with European standards. In the last part of
the article, the consequnces of the institutional solutions for the institution of public debt and for its
development are presented.
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1. Wstęp
Samorząd szczebla gminnego może prowadzić ograniczoną politykę podatkową w zakresie czterech podatków: od nieruchomości, od środków transportowych,
rolnego i leśnego, obniżając stawki tych podatków na swoim terenie oraz wprowadzając własne zwolnienia i ulgi. W miastach istotny jest tylko pierwszy podatek,
natomiast pozostałe mają na ogół znikomy udział w budżecie.
Celem opracowania jest zbadanie polityki podatkowej w zakresie podatku od
nieruchomości w 20 gminach miejskich województwa lubelskiego w latach 2004-2008. Badaniom poddane zostały uchwalane stawki podatków oraz wprowadzane
na mocy uchwał zwolnienia podatkowe. Wybrany okres badania pozwolił też na
odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu samorządy – poprzez instrumenty podatkowe – wpływają na przedsiębiorców działających na terenie miast w warunkach
ograniczeń wprowadzonych wejściem Polski do UE.
Na początku badania postawiono trzy hipotezy. Po pierwsze założono, że wszystkie badane miasta prowadzą politykę podatkową, tj. obniżają stawki lub wprowadzają
zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości. Po drugie, mniejsze miasta
stosują stawki niższe w porównaniu z większymi miastami. Po trzecie, ze względu
na ograniczenia wprowadzone przez Unię Europejską dotyczące zakresu pomocy
publicznej dla podmiotów gospodarczych, miasta rzadziej stosują zwolnienia wobec
przedsiębiorców niż wobec pozostałych płatników podatku od nieruchomości. Ze
względu na rozmiary opracowania proces badawczy ograniczono do analizy stawek
dotyczących budynków zajętych pod działalność gospodarczą i budynków mieszkalnych, a także budowli. Argumentem przemawiającym za takim wyborem jest to, że
największe wpływy realizują gminy w podatku od nieruchomości z tytułu budynków
(ok. 50%), na drugim miejscu z budowli (ok. 30%), najmniej zaś z opodatkowania
gruntów (poniżej 20%) [Majewicz 2007, s. 33]. Ponadto wybór budynków i budowli
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zajętych pod działalność gospodarczą oraz budynków mieszkalnych pozwala prześledzić politykę podatkową skierowaną do najszerszej grupy podatników.

2. Uwarunkowania polityki podatkowej gmin w zakresie podatku
od nieruchomości
Przedmiotem podatku od nieruchomości są grunty, budynki i budowle związane
z działalnością gospodarczą. Podstawą opodatkowania dla poszczególnych grup nieruchomości – zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU 1991 nr 9, poz. 31) – są odpowiednio: powierzchnia (wyrażona w metrach kwadratowych lub hektarach), powierzchnia użytkowa (wyrażona w metrach
kwadratowych) oraz wartość, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w danym
roku (lub wartość ta z ostatniego roku, gdy budowla została całkowicie zamortyzowana). Stawki podatkowe dla gruntów i budynków przyjmują wielkości kwotowe.
Corocznie obwieszczeniem Ministra Finansów podwyższane są ich maksymalne
wielkości. W tabeli 1 zestawione są maksymalne stawki w badanych kategoriach
podatku od nieruchomości obowiązujące w latach 2004-2008.
Tabela 1. Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w latach 2004-2008
Rodzaj nieruchomości:

2004

2005

2006

2007

2008

– mieszkalne

0,52

0,54

0,56

0,57

0,59

– związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

17,42 17,98 18,43 18,60 19,01

Budynki lub ich części (w złotych od 1 m2 powierzchni
użytkowej):

Budowle (procent wartości stanowiącej podstawę obliczania
amortyzacji)

2

2

2

2

2

Źródło: opracowanie własne na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r.
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r.
(MP nr 47, poz. 557).

Maksymalne stawki w podatku od nieruchomości mogą być obniżane przez gminy uchwałami rad. Uchwalane niższe niż maksymalne stawki w podatku od nieruchomości bez wskazania kategorii podatników z preferencyjnymi stawkami nie są
pomocą publiczną i nie podlegają notyfikacji do Komisji Europejskiej. W przypadku
jednak zróżnicowania takich stawek dla gruntów, budynków lub budowli przeznaczonych pod działalność gospodarczą uregulowania te stają się pomocą de minimis
i wymagają spełnienia przez podmioty gospodarcze warunków stosownych dla tej
pomocy [Etel 2008, s. 6-7].
Oprócz obniżania stawek polityka podatkowa gmin obejmuje również wprowadzanie zwolnień innych niż zawarte w ustawie. Władze lokalne, korzystając z udzie-
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lonego im prawa ustawowego do udzielania zwolnień przedmiotowych w podatku
od nieruchomości, muszą określić dokładnie, kogo obejmują te zwolnienia. W przypadku objęcia osób nie prowadzących działalności gospodarczej nie ma potrzeby
uzyskiwania akceptacji Komisji Europejskiej. Natomiast w przypadku zwolnień dotyczących podmiotów gospodarczych gmina ma do wyboru cztery tryby ich wprowadzania [Etel 2008, s. 1, 3]:
1) uwzględniające odpowiednie rozporządzenia Rady Ministrów mające charakter pomocy regionalnej,
2) uwzględniające akty regulujące udzielanie pomocy w ramach wyłączeń grupowych,
3) uwzględniające akty regulujące pomoc de minimis,
4) indywidualne przesłanie projektu uchwały do notyfikacji Komisji Europejskiej.
Gminy mogą wprowadzać zwolnienia będące pomocą publiczną bez konieczności akceptacji przez Komisję Europejską, jeśli uwzględnią przepisy rozporządzeń
Rady Ministrów (które z kolei mają taką akceptację). W odniesieniu do podatku od
nieruchomości obowiązuje rozporządzenie z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną
pomoc inwestycyjną (DzU 2007 nr 138, poz. 969). Jak wynika z tytułu rozporządzenia, samorząd lokalny może udzielić zwolnienia z podatku w przypadku przeznaczenia środków na nową inwestycję, ewentualnie (co już nie wynika bezpośrednio z tytułu rozporządzenia) utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową
inwestycją [Etel 2007, s. 4]. Uchwały podejmowane przez samorządy w oparciu
o przepisy rozporządzenia powinny konkretyzować zasady udzielania zwolnień (np.
poprzez określenie minimalnego poziomu inwestycji uprawniającego do zwolnienia) [Dowgier, Popławski 2007, s. 9-11].
Rozporządzenie określa warunki, które muszą być spełnione, aby gmina mogła
wprowadzić zwolnienie przedmiotowe z podatku od nieruchomości. Przede wszystkim wyznacza sektory, które mogą skorzystać ze zwolnienia. Gmina nie może zwolnić przedsiębiorców z następujących sektorów: rybołówstwa, budownictwa okrętowego, górnictwa węgla, hutnictwa żelaza, włókien syntetycznych, rolnictwa. Ważną
sprawą jest również uwzględnienie przez gminy górnego pułapu pomocy we wprowadzanych zwolnieniach. W zależności od regionu intensywność pomocy sięga 30,
40 lub 50%. Te pułapy są podwyższane dla małych i średnich przedsiębiorców. Najwyższy pułap intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej (50%) obowiązuje
m.in. w województwie lubelskim [Zenc 2007, s. 38].
Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie w zakresie podatku od nieruchomości na podstawie przepisów rozporządzenia musi się zobowiązać do pokrycia ze
środków własnych lub z innych niż środki publiczne co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Ponadto dofinansowaną inwestycję musi utrzymać przez okres co najmniej 5 lat (dla małych i średnich przedsiębiorstw 3 lata),
a utworzenie nowych miejsc pracy musi nastąpić w ciągu 3 lat od zakończenia inwe-
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stycji. Zwiększone zatrudnienie powinno być utrzymane przez co najmniej 5 lat (dla
małych i średnich przedsiębiorstw – 3 lata).
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych również nie wymaga indywidualnej akceptacji Komisji Europejskiej, tak jak pomoc regionalna. Jednak podjęta przez gminę uchwała podatkowa zwalniająca przedsiębiorców musi być zaopiniowana przez
Prezesa UOKiK. Dodatkowo RIO muszą zbadać, czy projekty uchwał podatkowych
zostały przedstawione Prezesowi UOKiK i czy opinie dotyczące tych projektów
zostały uwzględnione. RIO ma prerogatywy do stwierdzania nieważności takich
uchwał, które nie zostały zaopiniowane przez Prezesa UOKiK lub nie uwzględniły
zmian wynikających z takiej opinii [Etel 2008, s. 6].
Zakres i zasady udzielania zwolnień w ramach wyłączeń grupowych określają
rozporządzenia Rady Ministrów (w sprawie udzielania w podatkach ulg stanowiących pomoc publiczną na szkolenia, na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
oraz na zatrudnienie). Wynika z nich, że przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnień
m.in. z podatku od nieruchomości w ramach takiej pomocy w przypadku podjęcia
działań związanych z rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, ze szkoleniami
i zatrudnieniem oraz gdy dotyczy to przejrzystej regionalnej pomocy inwestycyjnej1.
Ze względu na pokrywanie się celów pomocy w ramach wyłączeń grupowych z pomocą regionalną samorządy rzadko korzystają z jej uregulowań [Etel 2008, s. 6].
Innym dopuszczalnym rozwiązaniem udzielania przedsiębiorcom zwolnień
w zakresie podatku od nieruchomości jest możliwość wykorzystania pomocy de minimis. Przestrzeganie zasad tej pomocy pozwala uniknąć konieczności indywidualnej notyfikacji do Komisji Europejskiej. Najważniejsze zasady tej pomocy można
ująć w kilku punktach [Etel 2008, s. 4-6; Zenc 2007, s. 36-37]:
1) kwota pomocy nie może przekroczyć 200 tys. euro w roku bieżącym i dwóch
latach poprzednich (przed 2007 r. 100 tys. euro),
2) kwota pomocy w transporcie nie może przekroczyć 100 tys. euro i nie może
dotyczyć nabywania pojazdów transportu drogowego,
3) zakazane jest dzielenie środków pomocy wykraczających poza dozwolony
pułap, aby spełnić warunek nieprzekraczania puli 200 tys. euro (lub 100 tys.),
4) pomoc de minimis jest kumulowana nie tylko z pomocą o takim samym charakterze, ale również z każdą inną: w ramach pomocy regionalnej, grupowej czy
zatwierdzonej przez Komisję Europejską,
5) projekt uchwały dotyczący zwolnienia z podatku przed uchwaleniem powinien być zgłoszony Prezesowi UOKiK,
6) organy podatkowe gmin są obowiązane do wystawiania zaświadczeń przedsiębiorcom, którzy skorzystali z takiej pomocy.
Gminy spełniające warunki zawarte w przepisach regulujących pomoc regionalną, pomoc w zakresie wyłączeń grupowych i pomoc de minimis nie muszą występoPrzejrzysta regionalna pomoc inwestycyjna obejmuje taką pomoc, w przypadku której można
dokładnie określić jej wysokość i nie ma potrzeby dokonywania oceny ryzyka.
1
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wać do Komisji Europejskiej o notyfikację ich uchwał podatkowych. Dopuszczalne
jest również wprowadzanie innych zwolnień nie spełniających tych warunków. W takim przypadku konieczne jest wystąpienie o notyfikację do Komisji Europejskiej.

3. Polityka podatkowa miast województwa lubelskiego w zakresie
kształtowania stawek podatku od nieruchomości
Wyniki analizy wybranych stawek wprowadzonych na terenie badanych miast
wskazują, że wszystkie oprócz Terespola obniżają je mniej lub bardziej w całym badanym okresie. Tabela 2 wskazuje zróżnicowanie stawek podatku od nieruchomości
w zakresie budynków zajętych pod działalność gospodarczą w 2004 r.
Tabela 2. Stawki podatku od nieruchomości (od budynków zajętych pod działalność gospodarczą)
w miastach województwa lubelskiego w 2004 r.
Liczba
ludności

Stawka rzeczywista w stosunku do stawki maksymalnej
poniżej 75%

Do 10 tys.

Stoczek
Łukowski

Od 10 do
25 tys.

Międzyrzec
Podlaski

od 75 do
85%

powyżej 95%
Rejowiec Fabryczny,
Terespol

Włodawa

Od 25 do
50 tys.
Powyżej
50 tys.

od 85 do 95%

Dęblin, Hrubieszów,
Krasnystaw, Lubartów,
Radzyń Podlaski

Tomaszów Lubelski

Biłgoraj, Puławy, Kraśnik,
Świdnik, Łuków
Chełm

Biała Podlaska, Lublin,
Zamość

Źródło: opracowanie własne na podstawie uchwał rad miejskich.

Na podstawie tej tabeli nie można jednoznacznie stwierdzić, że im większe miasto, tym wyższe stawki podatkowe. Wprawdzie większość dużych miast stosuje relatywnie wysokie stawki, to jednak mniejsze miasta prowadzą podobną politykę w
tym zakresie. Nawet są w tej grupie samorządów takie, które stosują wysokie lub
maksymalne stawki. Warto jeszcze dodać, że niektóre miasta różnicowały stawki
– podstawową stanowiąc na niższym poziomie niż maksymalna, a dla niektórych
rodzajów działalności (niepożądanych z punktu widzenia samorządu) wprowadzając
wyższą lub maksymalną. Niekiedy też obniżały stawki dla szczególnego rodzaju
działalności (np. dla prowadzących parkingi wielopoziomowe), zastrzegając przy
tym, że obniżenie stawek stanowi pomoc de minimis.
Układ miast w tab. 3 wskazuje na nieco odmienną politykę podatkową miast
w stosunku do osób fizycznych. Mniejsze miasta w zasadzie stosują niższe stawki,
większe – wyższe, chociaż są wyjątki. Na szczególną uwagę zasługuje Terespol, któ-
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ry konsekwentnie, zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla osób fizycznych, uchwala
maksymalne stawki.
Tabela 3. Stawki podatku od nieruchomości (od budynków mieszkalnych) w miastach województwa
lubelskiego w 2004 r.
Liczba
ludności

Stawka rzeczywista w stosunku do stawki maksymalnej
poniżej 75%

od 75 do 85%

od 85 do 95%

powyżej 95%

Do 10 tys.
osób

Rejowiec Fabryczny,
Stoczek Łukowski

Terespol

Od10 do
25 tys.

Dęblin, Krasnystaw,
Międzyrzec Podlaski

Hrubieszów, Radzyń
Podlaski

Tomaszów Lubelski, Lubartów
Włodawa

Od 25 do
50 tys.

Biłgoraj, Kraśnik

Puławy, Świdnik

Łuków

Powyżej
50 tys.

Biała Podlaska,
Chełm, Lublin

Zamość

Źródło: opracowanie własne na podstawie uchwał rad miejskich.

W odniesieniu do budowli miasta rzadko obniżają stawkę 2%. Tylko cztery z nich
(Kraśnik, Łuków, Międzyrzec Podlaski i Radzyń Podlaski) obniżyły ją o jeden punkt
procentowy. Dotyczyło to na ogół budowli związanych z liniami przesyłowymi czy
zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków.
W 2005 r. polityka podatkowa w zakresie kształtowania stawek od budynków zajętych na działalność gospodarczą nie zmieniła się radykalnie w stosunku do 2004 r.
Jedynie trzy miasta zmieniły swoje położenie w układzie tabeli. Dwa z nich, Kraśnik
i Rejowiec Fabryczny, przesunęły się do grupy miast o stawce niższej w stosunku
do maksymalnej, natomiast w przypadku Międzyrzeca Podlaskiego było odwrotnie.
Ilustruje to tab. 4.
Tabela 4. Stawki podatku od nieruchomości (od budynków zajętych pod działalność gospodarczą)
w miastach województwa lubelskiego w 2005 r.
Liczba
ludności
Do 10 tys.

Stawka rzeczywista w stosunku do stawki maksymalnej
poniżej 75%

od 75 do 85%

Stoczek Łukowski

od 85 do 95%

powyżej 95%

Rejowiec Fabryczny

Terespol
Tomaszów
Lubelski

Od 10 do
25 tys.

Międzyrzec
Podlaski,
Włodawa

Dęblin, Hrubieszów,
Krasnystaw, Lubartów,
Radzyń Podlaski

Od 25 do
50 tys.

Kraśnik

Biłgoraj, Łuków, Puławy,
Świdnik

Powyżej
50 tys.

Chełm

Biała Podlaska, Lublin,
Zamość

Źródło: opracowanie własne na podstawie uchwał rad miejskich.
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Tabela 5 wskazuje, że w zakresie polityki podatkowej w stosunku do osób fizycznych widoczna jest prawidłowość, która mniejszym miastom przypisuje niższe
stawki, a większym – wyższe. W zasadzie, tak jak w 2004 r., miasta o mniejszej
populacji obniżały stawki od budynków mieszkalnych w większym stopniu niż te
o większej i dużej liczbie ludności. Wyjątek stanowi tutaj znowu Terespol, stosujący
niezmiennie maksymalne stawki.
Tabela 5. Stawki podatku od nieruchomości (od budynków mieszkalnych) w miastach województwa
lubelskiego w 2005 r.
Liczba
ludności

Stawka rzeczywista w stosunku do stawki maksymalnej
poniżej
75%

od 75 do 85%

od 85 do 95%

Do 10 tys. Rejowiec Fabryczny, Stoczek
Łukowski

Terespol

Od 10 do
25 tys.

Hrubieszów, Krasnystaw,
Dęblin, Międzyrzec Podlaski

Radzyń
Podlaski

Lubartów, Tomaszów
Lubelski, Włodawa

Od 25 do
50 tys.

Biłgoraj, Kraśnik

Puławy,
Świdnik

Łuków

Powyżej
50 tys.

powyżej
95%

Biała Podlaska,
Chełm

Lublin,
Zamość

Źródło: opracowanie własne na podstawie uchwał rad miejskich.

W 2005 r. polityka miast dotycząca kształtowania stawek procentowych od budowli niewiele się zmieniła. Nadal większość miast stosuje tylko maksymalną stawkę. Niemniej jednak pojawiły się kolejne trzy miasta, które obniżyły tę stawkę. Są
to: Stoczek Łukowski, Terespol i Zamość. Warto dodać, że w przypadku tych miast
obniżenie dotyczyło budowli związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz
zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Można ponadto stwierdzić,
że miasta obniżające stawki dotyczące budowli należały (z wyjątkiem Zamościa) do
grupy miast mniejszych i małych.
Tabele 6 i 7 ilustrują kształtowanie się stawek od budynków zajętych pod działalność gospodarczą i od budynków mieszkalnych w 2006 r. Układ miast w tych
tabelach wskazuje, że ich polityka podatkowa w stanowieniu stawek właściwie się
nie zmienia w stosunku do lat 2004 i 2005. Na większą uwagę zasługuje jedynie
przesunięcie się Białej Podlaskiej i Chełma do grupy stosujących większe obniżki
stawek od budynków mieszkalnych.
W zakresie polityki podatkowej dotyczących stawek od budowli nie nastąpiły żadne zmiany. Te miasta, które stosowały obniżki stawek dla niektórych takich
obiektów, utrzymały takie same rozwiązania w 2006 r.

Księga1.indb 278

2009‑07‑10 11:53:42

279

Polityka podatkowa miast województwa lubelskiego po akcesji...

Tabela 6. Stawki w podatku od nieruchomości (od budynków zajętych pod działalność gospodarczą)
w miastach województwa lubelskiego w 2006 r.
Liczba
ludności

Stawka rzeczywista w stosunku do stawki maksymalnej
poniżej 75%

Do 10 tys.

Stoczek
Łukowski

Od 10 do
25 tys.

Międzyrzec
Podlaski

od 75 do
85%

od 85 do 95%

powyżej 95%
Rejowiec
Fabryczny,
Terespol

Włodawa

Dęblin, Hrubieszów, Krasnystaw,
Lubartów, Radzyń Podlaski,
Tomaszów Lubelski

Od 25 do
50 tys.

Kraśnik,
Łuków

Biłgoraj, Puławy, Świdnik

Powyżej
50 tys.

Chełm

Biała Podlaska, Lublin, Zamość

Źródło: opracowanie własne na podstawie uchwał rad miejskich.
Tabela 7. Stawki podatku od nieruchomości (od budynków mieszkalnych) w miastach województwa
lubelskiego w 2006 r.
Liczba
ludności

Stawka rzeczywista w stosunku do stawki maksymalnej
poniżej 75%

Do 10 tys.

Rejowiec Fabryczny,
Stoczek Łukowski

Od 10
do 25 tys.

Dęblin, Hrubieszów,
Krasnystaw, Międzyrzec
Podlaski

Od 25
do 50 tys.

Biłgoraj, Kraśnik, Świdnik

Powyżej
50 tys.

od 75 do 85%

od 85 do 95%

powyżej
95%
Terespol

Lubartów, Tomaszów Lubelski,
Włodawa, Radzyń
Podlaski
Puławy
Biała Podlaska,
Chełm

Łuków
Lublin,
Zamość

Źródło: opracowanie własne na podstawie uchwał rad miejskich.

Poziom obniżek stawek podatku od nieruchomości z tytułu budynków zajętych
pod działalność gospodarczą w stosunku do maksymalnej stawki w 2007 r. jest
niemal identyczny z poziomem roku 2006 (tab. 8). Tylko jedno miasto – Kraśnik
– zmieniło radykalnie tę stawkę, podwyższając ją. Poza tym większość miast (aż
13), bez względu na ich wielkość, stosuje umiarkowane obniżenie stawek, obniżając
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maksymalną stawkę nie więcej niż o 15%. Świadczy to o rozsądnej polityce podatkowej, zabezpieczającej dochody budżetowe.
Tabela 8. Stawki podatku od nieruchomości od budynków zajętych pod działalność gospodarczą
w miastach województwa lubelskiego w 2007 r.
Liczba
ludności

Stawka rzeczywista w stosunku do stawki maksymalnej
poniżej 75%

Do 10 tys.

Stoczek
Łukowski

Od 10 do
25 tys.

Międzyrzec
Podlaski

od 75 do
85%

od 85 do 95%

powyżej 95%
Rejowiec
Fabryczny, Terespol

Włodawa

Dęblin, Hrubieszów, Krasnystaw,
Lubartów, Radzyń Podlaski,
Tomaszów Lubelski

Od 25 do
50 tys.

Łuków

Biłgoraj, Kraśnik, Puławy,
Świdnik

Powyżej
50 tys.

Chełm

Biała Podlaska, Lublin, Zamość

Źródło: opracowanie własne na podstawie uchwał rad miejskich.

Z kolei uchwalone kwoty stawek od budynków mieszkalnych w 2007 r. w stosunku do 2006 spowodowały przesunięcie 3 miast do grup stosujących większe obniżki stawki maksymalnej (tab. 9). Dotyczyło to 2 dużych miast – Lublina i Zamościa – oraz małego miasta – Radzynia Podlaskiego. Pozostałe miasta nie zmieniły
swojej pozycji w tabeli.
Tabela 9. Stawki podatku od nieruchomości (od budynków mieszkalnych) w miastach województwa
lubelskiego w 2007 r.
Liczba
ludności

Stawka rzeczywista w stosunku do stawki maksymalnej
poniżej 75%

od 75 do 85%

od 85 do 95%

Do 10 tys.

Rejowiec Fabryczny,
Stoczek Łukowski

Od 10 do
25 tys.

Dęblin, Krasnystaw,
Międzyrzec Podlaski

Hrubieszów, Radzyń Lubartów, Tomaszów
Podlaski
Lubelski, Włodawa

Od 25 do
50 tys.

Biłgoraj, Kraśnik,
Świdnik

Puławy

Łuków

Biała Podlaska,
Chełm

Lublin, Zamość

Powyżej
50 tys.

powyżej
95%
Terespol

Źródło: opracowanie własne na podstawie uchwał rad miejskich.
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Nie zmieniła się w ogóle polityka podatkowa miast w stosunku do budowli.
W dalszym ciągu 7 miast stosuje obniżki stawek dla wybranych budowli.
Analizując dane z tab. 10, można stwierdzić, że małe miasta stosują wyższe
stawki niż duże. Potwierdzają to przypadki Rejowca Fabrycznego i Terespola, który nieodmiennie uchwala maksymalne stawki, oraz przesunięcie się Krasnegostawu
i Tomaszowa Lubelskiego do grupy miast stosujących najwyższe stawki.
Tabela 10. Stawki podatku od nieruchomości (od budynków zajętych pod działalność gospodarczą)
w miastach województwa lubelskiego w 2008 r.
Liczba
ludności

Stawka rzeczywista w stosunku do stawki maksymalnej
od 75 do
85%

poniżej 75%

Do 10 tys.

Stoczek
Łukowski

Od 10 do
25 tys.

Międzyrzec
Podlaski

od 85 do 95%

powyżej 95%
Rejowiec Fabryczny,
Terespol

Włodawa

Dęblin, Hrubieszów,
Krasnystaw,
Lubartów, Radzyń Podlaski Tomaszów Lubelski

Od 25 do
50 tys.

Łuków

Biłgoraj, Kraśnik, Puławy,
Świdnik

Powyżej
50 tys.

Chełm

Biała Podlaska, Lublin,
Zamość

Źródło: opracowanie własne na podstawie uchwał rad miejskich.

W przypadku stawek od budynków mieszkalnych wyraźnie widać ich obniżanie,
szczególnie w małych miastach (od 10 do 25 tys. mieszkańców). Natomiast dwa
miasta przesunęły się do grupy tych ze stawkami najwyższymi.
Tabela 11. Stawki w podatku od nieruchomości (od budynków mieszkalnych) w miastach województwa
lubelskiego w 2008 r.
Liczba
ludności

Stawka rzeczywista w stosunku do stawki maksymalnej
poniżej 75%

od 75 do 85%

Do 10 tys.

Stoczek Łukowski

Rejowiec Fabryczny

Od 10
do 25 tys.

Dęblin, Krasnystaw,
Międzyrzec Podlaski

Hrubieszów, Radzyń
Podlaski, Włodawa

Od 25
do 50 tys.

Biłgoraj, Kraśnik,
Świdnik

Łuków, Puławy

Powyżej
50 tys.

Biała Podlaska, Chełm

od 85 do
95%

powyżej 95%
Terespol

Lubartów

Tomaszów
Lubelski

Lublin

Zamość

Źródło: opracowanie własne na podstawie uchwał rad miejskich.
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W zakresie polityki dotyczącej budowli nie ma większych zmian. Jedynie Zamość, który w 2008 r. stosuje już tylko stawkę maksymalną, wypadł z grupy miast
obniżających stawki.

4. Polityka podatkowa miast województwa lubelskiego w zakresie
zwolnień z podatku od nieruchomości
Jednym z ważniejszych aspektów prowadzenia polityki podatkowej przez jednostki samorządu terytorialnego jest wprowadzanie zwolnień w zakresie podatków
i opłat lokalnych. Z punktu widzenia miast, duże znaczenie dla podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i innych jednostek mogą mieć zwolnienia w zakresie
podatku od nieruchomości.
Tabela 12. Zwolnienia w zakresie podatku od nieruchomości w miastach województwa lubelskiego
w latach 2004-2008 (według beneficjentów)
Miasta

Beneficjenci zwolnień
przedsiębiorcy

osoby fizyczne

jednostki użyteczności publicznej

Biała Podlaska

+

–

+

Biłgoraj

+

–

+

Chełm

+

+

+

Dęblin

+

–

+

Hrubieszów

+

–

–

Krasnystaw

+

–

+

Kraśnik

+

–

+

Lubartów

+

–

–

Lublin

+

–

+

Łuków

+

–

+

Międzyrzec Podlaski

+

–

+

Puławy

+

–

+

Radzyń Podlaski

–

–

–

Rejowiec Fabryczny

+

–

+

Stoczek Łukowski

–

+

+

Świdnik

+

–

+

Terespol

–

–

+

Tomaszów Lubelski

+

–

+

Włodawa

–

–

–

Zamość

+

–

+

Objaśnienia: + oznacza występowanie zjawiska, – oznacza niewystępowanie zjawiska.
Źródło: opracowanie własne na podstawie uchwał rad miejskich.
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W badanych latach prawie wszystkie miasta zastosowały zwolnienia z podatku od nieruchomości na swoim terenie. Wyjątkiem były miasta: Radzyń Podlaski
i Włodawa, które nie wprowadziły żadnego zwolnienia. Zatem polityka podatkowa
tych miast ograniczyła się do obniżania stawek.
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wprawdzie ogranicza zakres stosowania przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości do tych o charakterze
przedmiotowym, ale na potrzeby tego opracowania można wyróżnić zwolnienia
skierowane do trzech różnych grup jednostek: do osób fizycznych, szeroko rozumianych jednostek użyteczności publicznej i przedsiębiorców (w tym również osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Tabela 12 ilustruje występowanie zwolnień podatkowych w odniesieniu do podmiotów, których dotyczą.
Miasta województwa lubelskiego równie często stosowały zwolnienia skierowane do przedsiębiorców, jak i do jednostek użyteczności publicznej. Natomiast prawie
wcale nie zwalniały osób fizycznych. Jedynie Chełm i Stoczek Łukowski zastosowały takie zwolnienia. W przypadku Chełma udzielenie zwolnienia dotyczyło osób,
które w swoich budynkach (lokalach) mieszkalnych – nabytych od miasta – wykonały inwestycję centralnego ogrzewania na paliwo ekologiczne lub przyłączyły się
do miejskiej sieci ciepłowniczej. W Stoczku Łukowskim zaś zwolnienie dotyczy
budynków mieszkalnych o powierzchni do 300 m2.
Najczęściej pojawiające się zwolnienia skierowane do przedsiębiorców były
związane z nowymi inwestycjami i tworzeniem nowych miejsc pracy. Przy tym
pomoc publiczna udzielana w ten sposób podmiotom gospodarczym uwzględniała przepisy dotyczące pomocy regionalnej lub de minimis. Obok takich zwolnień
pojawiały się inne, bardziej oryginalne, np. zwiększające atrakcyjność turystyczną
miasta (Biłgoraj) czy skierowane do rzemieślników, a także dla przedsiębiorców
handlujących wyrobami alkoholowymi pod warunkiem zainstalowania monitoringu
(Kraśnik). Z kolei zwolnienia dotyczące jednostek użyteczności publicznej najczęściej obejmowały nieruchomości zajęte: przez organizacje pożytku publicznego, instytucje kultury, przez jednostki organizacyjne miast, na potrzeby straży pożarnych,
domów pomocy społecznej. Rzadziej pojawiały się zwolnienia dotyczące gruntów
zajętych na potrzeby składowisk odpadów komunalnych czy – jak w Świdniku – budynków i gruntów oddanych na potrzeby sądów i prokuratury.

5. Wnioski
Gminy miejskie i miasta na prawach powiatu województwa lubelskiego prowadzą swoją własną politykę podatkową w zakresie podatku od nieruchomości.
W zasadzie wszystkie miasta w mniejszym lub większym stopniu obniżają stawki
dotyczące budynków mieszkalnych i tych związanych z działalnością gospodarczą, z wyjątkiem Terespola (chociaż miasto to stosuje obniżki w innych kategoriach stawek niż analizowane w tym opracowaniu). W obniżaniu stawek wykazują
one jednak ostrożność i żadne z miast nie obniżyło badanych stawek o więcej niż
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50%. Uchwalane stawki były zdecydowanie mniej obniżane w przypadku budynków zajętych pod działalność gospodarczą niż mieszkalnych. Największe obniżenie
wystąpiło w Stoczku Łukowskim; stawka od budynków zajętych pod działalność
gospodarczą stanowiła w 2004 r. 66,99% maksymalnej stawki. W przypadku budynków mieszkalnych największą obniżkę stawki zastosował Kraśnik w 2006 r.,
gdy kwota za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego stanowiła 51,79%
stawki maksymalnej.
Nie można stwierdzić, że prawdziwa jest hipoteza przypisująca mniejszym miastom tendencje do większego obniżania stawek. Na pewno nieprawdziwe jest to
w stosunku do stawek dla budynków zajętych pod działalność gospodarczą. Nieco
inaczej jest w przypadku budynków mieszkalnych. Na początku badanego okresu,
z pewnymi wyjątkami, spełnione było to założenie. Jednak niezupełnie jest to prawdziwe dla roku 2008, w którym najwyższe stawki zastosowały 3 miasta, a spośród
nich tylko jedno należało do grupy miast dużych. Natomiast w przypadku stawek od
budowli można mówić o pewnym potwierdzeniu się hipotezy, gdyż w grupie miast
stosujących obniżkę stawki z większych miast znalazł się tylko Zamość.
Z kolei polityka podatkowa w zakresie zwolnień przedmiotowych w podatku od
nieruchomości wskazuje, że samorządy miejskie województwa lubelskiego wprowadzają na swoim terenie liczne zwolnienia. Nie potwierdziła się hipoteza, że ze
względu na ograniczenia w udzielaniu pomocy publicznej, narzucone przez Unię
Europejską, miasta będą mniej chętnie udzielać zwolnień przedsiębiorcom. Co więcej, miasta województwa lubelskiego stosowały już w pierwszych latach po akcesji
zwolnienia skierowane do przedsiębiorców, uwzględniając przepisy unijne, zanim
pojawiły się odpowiednie ustawy w polskich regulacjach. Najczęściej wprowadzanym zwolnieniem dla osób prowadzących działalność gospodarczą było to, którego
udzielano pod warunkiem realizacji nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc
pracy.
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THE MUNICIPAL TAXES POLICY OF THE REGION AFTER
THE ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION
Summary
The article presents the fiscal policy of the Lublin Region Cities concerning the property tax. All
cities applied their own policies, that is reduced tax rates or introduced exemptions. However, there
seems to be a lack of relation between the size of a city and the level of tax rates when it comes to corporate entities. This kind of relation seems to appear in the case of persons. In the case of exemptions, big
part of them concerned corporations. In general, these exemptions were granted for new investments
or creating new jobs.
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PODEJŚCIE LEADER JAKO EFEKTYWNA METODA
POBUDZANIA I FINANSOWANIA LOKALNYCH INICJATYW
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

1. Wstęp
Problematyka związana z rozwojem obszarów wiejskich stale zyskuje na znaczeniu. W Polsce obszary wiejskie stanowią 93,2% obszaru kraju, zamieszkuje na
nich 38,5% ogółu ludności kraju, a zatem ich znaczenie z punktu widzenia zarówno ekonomicznego, społecznego, jak i środowiskowego jest ogromne. Powszechnie
przyjęte definicje obszarów wiejskich, nazywane statystyczno-administracyjnymi,
posługują się najczęściej kryterium demograficznym i są oparte na liczebności populacji zamieszkującej dany teren oraz na kryterium gęstości zaludnienia lub na
prostym podziale administracyjnym wieś – miasto. Wspomniane kryteria znalazły
zastosowanie m.in. w programach wsparcia rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Według stosowanej w Polsce klasyfikacji „obszar wiejski” to terytorium pozostające poza granicami administracyjnymi miast, co
oznacza, że stanowią je gminy wiejskie lub części wiejskie gmin miejsko-wiejskich
(zob. [Program rozwoju… 2007]). Procesy rozwojowe obszarów wiejskich odbywają się w określonej przestrzeni geograficznej i są z nią ściśle związane, a także
w wielu przypadkach silnie od niej uzależnione. Ponadto rozwój tych terenów jest
pobudzany i warunkowany przez czynniki o charakterze ogólnym, do których zalicza się m.in.: potrzeby społeczności lokalnych, zasoby i walory środowiska przyrodniczego, zasoby pracy, zainwestowanie infrastrukturalne, istniejący potencjał
gospodarczy, rynek lokalny i rynki zewnętrzne, kapitał finansowy, zwłaszcza inwestycyjny, poziom nauki, techniki i kultury, nowoczesne technologie wytwarzania, teren i korzyści miejsca, stosunki międzynarodowe i współpracę bilateralną [Parysek
1997, s. 73-122]. Uwzględniając przytoczone determinanty rozwoju, definiuje się
rozwój lokalny i regionalny (w tym rozwój obszarów wiejskich) jako wielopłaszczyznowy i kompleksowy proces pozytywnych przemian, powodujących poprawę
jakości środowiska życia mieszkańców i wzrost konkurencyjności danej jednostki
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samorządowej. Tak rozumiany rozwój jest rozwojem terytorialnym, a nie sektorowym. Skala i tempo procesów rozwojowych są w dużym stopniu zależne od stopnia
uświadomienia sobie przez mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego
swoich możliwości w zakresie formułowania i rozwiązywania problemów. Rozwój
ten jest więc wyrazem poszukiwania niezależności i autonomii, czyli wyraża wolę
określonej społeczności samorządowej decydowania o swoim losie [Nowe zarządzanie… 2005, s. 91]. Taka definicja rozwoju lokalnego w szerokim zakresie przystaje
do rozwoju obszarów wiejskich, jaki dokonuje się za sprawą realizacji wspólnotowej
inicjatywy Leader. W artykule zaprezentowano ocenę realizacji działań w ramach
dotychczasowych inicjatyw Leader w perspektywie dalszego wsparcia finansowego
możliwego do wykorzystania w latach 2007-2013.

2. Charakter rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich
Ekonomiczna żywotność wsi nie jest już tylko domeną rolnictwa. Ze względu
na znaczne zapóźnienia rozwojowe polskich obszarów wiejskich konieczne jest redukowanie roli tej działalności i w efekcie rozwój przedsiębiorczości na tych terenach oraz modernizacja, uproszczenie i specjalizacja gospodarstw, rozwój różnych
form przedsiębiorczości poza sferą rolnictwa. Wskazane kierunki rozwoju implikują
konieczność realizacji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, który opiera
się na procesie przemian strukturalnych wsi, związanym z narastaniem funkcji pozarolniczych oraz poprawą wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej,
instytucjonalnej i społecznej. Głównym celem wielofunkcyjnego rozwoju terenów
wiejskich jest poprawa warunków życia i pracy rodzin żyjących na wsi. Akceleratorem rozwoju może się stać modernizacja lub budowa nowej infrastruktury ekonomiczno-społecznej na wsi, co przyspiesza rozwój pozarolniczych działalności na obszarach wiejskich zwiększających liczbę nowych miejsc pracy. Przyjmowanie przez
tradycyjną wieś nowych funkcji pozarolniczych, związanych np. z dostarczaniem
przestrzeni rekreacyjnej i usług agroturystycznych, oddziaływaniem na środowisko
przyrodnicze i krajobraz, zachowaniem dziedzictwa historycznego i kulturalnego,
należy postrzegać jako siłę napędową rozwoju ekonomicznego, stwarzającego szansę przechodzenia ludności rolniczej do pracy poza rolnictwem bądź wiązania pozarolniczych form zatrudnienia z pracą na roli [Adamowicz 2004, s. 23].
Wśród barier, które utrudniają realizację zróżnicowanego rozwoju obszarów
wiejskich, obok wysokiego poziomu bezrobocia, niskiego poziomu wykształcenia
ludności wiejskiej i słabej infrastruktury technicznej i społecznej, wskazuje się także
brak wystarczającego otoczenia instytucjonalnego, które mogłoby skutecznie wspierać rozwój gospodarczy czy wpływać na polepszenie warunków bytowych ludności
zamieszkującej te tereny. Pomimo to obszary wiejskie, na potrzeby realizacji własnego, intensywnego rozwoju, wykorzystują własny potencjał: przyrodniczy, demograficzny, społeczny, gospodarczy oraz aktywność władz gminy, instytucji i organizacji
działających na szczeblu lokalnym, a także poszczególnych mieszkańców [Ekono-
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miczno-organizacyjne… 2004, s. 157-170]. W praktyce rozwoju terenów wiejskich
oznacza to, że zróżnicowany rozwój tych obszarów następuje m.in. w wyniku indywidualnej aktywności ludzi działających w swoim własnym interesie.
Doświadczenia obecne i cała historia wsi europejskiej wskazują, że główną siłą
sprawczą w procesie rozwoju wsi jest kapitał społeczny [Kroszel 1995, s. 372].
Kreatorzy strategicznych programów rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów
wiejskich powinni więc we właściwy sposób postrzegać podstawowe elementy tego
kapitału i tak go rozwijać, aby rozwój obszarów wiejskich był efektywny, aby wyeksponować pojawiające się szanse i zachęcić jednostki do działania w celu jak najlepszego ich wykorzystania. Przykładem przeciwdziałania marginalizacji terenów,
na których coraz mniej ludzi może się utrzymać z rolnictwa, i szansą dla rozwoju obszarów wiejskich poprzez kreowanie i aktywizację kapitału społecznego jest
wspólnotowa inicjatywa Leader.

3. Charakter inicjatywy Leader i jej rola w rozwoju
obszarów wiejskich
Inicjatywa Leader (Liason Entrée Actions de Development de l’Economic Rurale – związki między działaniami na rzecz rozwoju gospodarczego wsi) jest to program bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej dla określonych środowisk i grup społecznych, który wspomaga tworzenie i wdrażanie nowoczesnych strategii rozwoju
terenów wiejskich.
Podejście Leader zrodziło się w 1991 r. jako jedna z inicjatyw wspólnotowych,
która wraz z innymi instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej oraz krajowymi programami państw członkowskich UE wspierającymi rozwój obszarów wiejskich miała pobudzać dalszy, szerszy i innowacyjny rozwój tych obszarów. Inicjatywa Leader
realizowana była w krajach członkowskich Unii Europejskiej w trakcie trzech edycji:
Leader I (1991-1993), Leader II (1994-1999) i Leader+ (2000-2006)1. Każda kolejna
edycja inicjatywy Leader ewaluowała i była udoskonalana. Początkowo propagowana była idea zwiększania potencjału rozwojowego obszarów wiejskich oparta na
inicjatywach lokalnych, promowaniu zdobywania know-how w dziedzinie lokalnego
rozwoju i rozpowszechniania go na innych obszarach wiejskich. Dla tego okresu
charakterystyczne było pobudzanie zaangażowania społeczności lokalnych do podejmowania działań zmierzających do większego zróżnicowania rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich. Leader I miał charakter fazy wprowadzającej, natomiast
Leader II wkroczył w fazę określaną jako upowszechnienie. W tej fazie wystąpiły
dodatkowe aspekty programowe, a mianowicie współpraca środowisk zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich i innowacyjność realizowanych projektów.
1
Ogólne przepisy dla wszystkich inicjatyw wspólnotowych zostały określone w Rozporządzeniu
Rady (WE) nr 1260/1999 z 21 czerwca 1999 r. ustanawiającym przepisy ogólne w sprawie funduszy
strukturalnych (tzw. Rezolucja Ogólna).
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W okresie realizacji Leader II, obok tworzenia sieci powiązań, aktywność lokalnych
społeczności zyskała także wymiar międzynarodowy. Z kolei Leader+ powstał jako
jedna z czterech inicjatyw finansowanych przez fundusze strukturalne UE2. Został
on skonstruowany wokół trzech podstawowych działań i trzech głównych tematów
strategicznych i oparty na współpracy na poziomie regionalnym i ponadnarodowym, kładzie silny nacisk na partnerstwo i tworzenie sieci powiązań celem wymiany doświadczeń. Dalsze rozwinięcie tej inicjatywy następuje jako jedna z czterech
priorytetowych osi Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 − osi
4 – Leader, co oznacza że podejście Leader zostało włączone do głównego nurtu
krajowych lub regionalnych programów rozwoju obszarów wiejskich. Jego celem
nadal jest dążenie do zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju oraz zapewnienie stabilnego zatrudnienia, a w konsekwencji odpowiedniego poziomu życia mieszkańców obszarów wiejskich.
U podstaw podejścia Leader tkwi przeświadczenie, że lokalnych problemów nie
da się rozwiązać bez zaangażowania i aktywnego działania mieszkańców, a decyzje o alokacji pomocowych środków finansowych powinny być podejmowane na
poziomie lokalnym w wyniku zawarcia swoistego kompromisu między głównymi
podmiotami działającymi w tym środowisku na rzecz konkretnego, strategicznego
dla nich celu. Celem tego programu jest stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich, tworzenie zintegrowanych strategii rozwoju obszarów
wiejskich, budowanie partnerstw publiczno-prywatnych oraz podejmowanie przez
nie działań na rzecz rozwoju i promocji terenów wiejskich.
Udział tej inicjatywy w rozwoju obszarów wiejskich objawia się głównie poprzez stałe, charakterystyczne cechy, których łączne występowanie na danym obszarze stanowi jednocześnie trzon i identyfikuje podejście typu Leader. Do cech
tych zalicza się: lokalne strategie rozwoju dla danego obszaru (terytorialne/lokalne
podejście), lokalne partnerstwo publiczno-prywatne, oddolne podejście, zintegrowane podejście, innowacyjność, budowanie sieci partnerstw lokalnych i współpracę
pomiędzy grupami partnerskimi w ramach realizacji wspólnych projektów3.
Terytorialne podejście do rozwoju danego obszaru oznacza, iż wsparcie finansowe z funduszy UE udzielane jest ściśle określonym obszarom wykazującym spójność pod względem geograficznym, gospodarczym, społecznym i przyrodniczym
oraz posiadającym wspólną historię, podobne tradycje, a także podobne potrzeby
i oczekiwania. Obszar objęty lokalną strategią rozwoju powinien także zapewniać
wystarczający do wdrożenia opracowanej strategii potencjał ludzki, finansowy i gospodarczy. Cele inicjatywy Leader osiągane są poprzez działalność Lokalnej Grupy
Działania (LGD), stanowiącej formę partnerstwa trójsektorowego pomiędzy: sektoTrzy pozostałe to URBAN, Interreg i EQUAL.
Zob. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
art. 61.
2
3
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rem publicznym, sektorem gospodarczym i sektorem społecznym. Partnerstwo decyduje o przedsięwzięciach wspieranych w ramach realizacji strategii oraz o podziale
przyznanych środków. Oddolne podejście typowe dla działań typu Leader zakłada,
że społeczność lokalna będzie uczestniczyła w każdym etapie realizacji przedsięwzięcia, począwszy od zrodzenia się pomysłu budowy partnerstwa, poprzez budowę
strategii, wybór wspieranych przedsięwzięć aż do ich rozliczenia. Takie podejście
zabezpiecza dopasowanie strategii rozwoju do potrzeb lokalnych społeczności i daje
im możliwość decydowania o lokalnych priorytetach rozwojowych. Pamiętać należy jednak o tym, że Leader to również podejście zintegrowane, w związku z czym
przedsięwzięcia i projekty realizowane w ramach lokalnych strategii rozwoju powinny być ze sobą powiązane i koordynowane jako całość. Inicjatywa Leader to
program pilotażowy, którego założeniem jest wprowadzanie do polityki rozwoju
lokalnego nowatorskich, innowacyjnych i nie stosowanych wcześniej na danym obszarze metod oraz sposobów rozwiązywania występujących tam problemów. Istotne
jest, aby innowacyjne rozwiązania zrodzone i wykorzystywane na danym obszarze
mogły zostać wykorzystane gdzie indziej, przynosząc zadowalające i trwałe rezultaty. Przepływowi innowacji, wymianie doświadczeń oraz osiągnięć sprzyja tworzenie
sieci partnerstw lokalnych: regionalnych, krajowych czy międzynarodowych. Funkcjonowanie takich sieci daje możliwość tworzenia i realizacji projektów współpracy
pomiędzy LGD w ramach jednego lub różnych państw członkowskich UE, a także pomiędzy LGD i innymi grupami lokalnych podmiotów, które jednak aktywnie
muszą się zajmować zagadnieniami rozwoju obszarów wiejskich. Uwzględniając
łączne występowanie i oddziaływanie wszystkich cech typowych dla koncepcji
Leader, postrzegać ją można jako pewnego rodzaju katalizator, który pobudza lokalnych partnerów do działania na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju własnego obszaru,
ożywia oraz ułatwia ich współpracę [Dmitruk 2007, s. 3].

4. Realizacja inicjatywy Leader+ w Polsce w latach 2004-2006
W pierwszych latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej istotnym instrumentem pomocy kierowanym na obszary wiejskie był Pilotażowy Program Leader+
(PPL+), wdrażany jako Działanie 2.7 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006”4. Wsparcie finansowe ogółem dla PPL+ wynosiło 30 443 952
euro5.
Na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (DzU 2004 nr 116,
poz. 1206 z późn. zm.); Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006” (DzU 2004 nr 197, poz. 2032 z późn. zm.).
5
Po decyzji Komitetu Monitorującego o realokacji z 5 lutego 2007 r.; schemat I – 5 575 000 euro,
schemat II − 24 868 952 euro.
4
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Przedsięwzięcia realizowane w ramach PPL+ skupiały się wokół następujących
działań: wsparcie zintegrowanych strategii rozwoju lokalnego mających pilotażowy
charakter i bazujących na oddolnym podejściu do rozwoju obszarów wiejskich oraz
współpracy lokalnych partnerów; wsparcie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej; tworzenie sieci obszarów wiejskich, w tym podmiotów zaangażowanych
w rozwój obszarów wiejskich, niezależnie od tego, czy uczestniczą w realizacji programów Leader+, czy też nie.
W ramach PPL+ poszczególne działania i problemy były uwzględniane nie tylko
w związku z poprawą jakości życia na obszarach wiejskich, ale również w rozmaitych powiązanych ze sobą tematach programowych, do których zaliczyć można
np.: jak najlepsze wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturalnych, zwiększanie
wartości produktów lokalnych, korzystanie z know-how i nowych technologii i przyczynianie się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.
Wdrażanie PPL+ podzielone zostało na dwa schematy. Schemat I wdrażany
był od końca 2004 r. do końca 2006 r. i miał na celu: utworzenie LGD; dokonanie
z inicjatywy środowisk lokalnych analizy możliwości rozwojowych terenów wiejskich i opracowanie na tej podstawie zintegrowanych strategii rozwoju obszarów
wiejskich (ZSROW); promocję obszarów wiejskich oraz mobilizację ludności do
wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich. W tym celu
realizowane były działania szkoleniowe, informacyjne oraz doradcze, służące zaangażowaniu mieszkańców w proces przygotowywania koncepcji rozwoju obszarów
wiejskich i tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych.
Wnioski beneficjentów na realizację schematu I składane były do końca 2004 r.
Łącznie wpłynęło 248 wniosków na kwotę dofinansowania 31,19 mln PLN. Zdecydowanie najwięcej wniosków wpłynęło z województw położonych w centralnej
i południowo-wschodniej Polsce. Największą aktywnością w tym zakresie charakteryzowało się województwo małopolskie, skąd wpłynęły 32 wnioski. Z kolei
najmniejszym zainteresowaniem wykazały się województwa zachodniopomorskie
i lubuskie, które złożyły po 7 wniosków, województwo opolskie – 8 wniosków oraz
województwo podlaskie – 9 wniosków. Ostatecznie podpisano 178 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 22,78 mln PLN. Końcowym efektem realizacji schematu I
było zakończenie 167 projektów o łącznej wartości 19,5 mln PLN, co oznacza jednocześnie utworzenie w ramach polskich obszarów wiejskich 167 LGD6.
W ramach schematu II LGD posiadające odpowiednie doświadczenie i potencjał
administracyjny, niezbędny dla zarządzania środkami publicznymi, wdrażają plany dotyczące realizacji ZSROW, obejmujące promocję obszarów wiejskich i animowanie współpracy partnerów lokalnych. W ramach schematu II realizowane są
kompleksowe projekty o charakterze wielosektorowym, uwzględniające szczególnie
rozwój turystyki, ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zaso-

6
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bów historyczno-kulturowych, popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych, a także działania szkoleniowe.
Wnioski o dofinansowanie projektów LGD mogły składać do maksymalnej wysokości 750 000 PLN. Łącznie wpłynęło 187 wniosków o dofinansowanie na kwotę
ok. 125 mln PLN. Po dokonaniu oceny jakościowej ZSROW oraz potencjału administracyjnego i doświadczenia LGD, spośród złożonych wniosków podpisano umowy ze 149 LGD. Najwięcej LGD realizuje projekty schematu II w województwach:
małopolskim (16), podkarpackim (15), wielkopolskim (14) i kujawsko-pomorskim
(13), a najmniej umów podpisano w województwach: opolskim (3), lubuskim (4),
zachodniopomorskim (6) i pomorskim (7). Umowy w schemacie II podpisano na
łączną kwotę 97,84 mln PLN, a średnia wartość umowy wyniosła 650 000 PLN.
Projekty związane z wdrażaniem ZSROW realizowane są w 865 gminach w całej
Polsce, na obszarze 125,5 tys. km2, obejmującym prawie 7 mln ludności7.
Fundusze, jakie polskie obszary wiejskie otrzymują do wykorzystania poprzez
inicjatywę Leader, nie są jednak decydującym czynnikiem, który stanowi o pierwszorzędnej roli tego programu. Wykorzystanie środków finansowych należy traktować
jako jedno z kryteriów oceny programu, przy czym należy pamiętać, że głównymi
elementami oceny powinny być kryteria jakościowe wskazujące na najistotniejsze
efekty realizacji projektów, przekładające się na budowę potencjału i aktywizację
mieszkańców oraz podmiotów działających lokalnie na obszarach wiejskich. Charakteryzując w tym zakresie działalność LGD, warto wskazać formę organizacyjno-prawną i inicjatorów ich powstania. W grupie 149 LGD uczestniczących w schemacie II PPL+ dominują stowarzyszenia i związki stowarzyszeń (101 LGD), natomiast
48 z nich przyjęło formę fundacji. O przewadze stowarzyszeń zdecydować mogło
to, że rola tej formy organizacyjno-prawnej w rozwoju lokalnym stale się zwiększa.
Stowarzyszenia odgrywają niebagatelną rolę m.in. jako pośrednicy w ubieganiu się
o środki na finansowanie rozwoju lokalnego [Kańduła 2005, s. 269-277]. Najczęściej inicjatorami powstania LGD byli wójtowie (burmistrzowie) oraz mieszkańcy
skupieni w organizacjach pozarządowych, natomiast w niewielkim stopniu w działaniach inicjujących powstanie LGD uczestniczyli przedstawiciele sektora gospodarczego – przedsiębiorcy. Założyciele LGD zwracają uwagę z jednej strony na znikomy udział podmiotów tego sektora w działalności LGD, z drugiej natomiast na
potrzebę włączenia ich do tej inicjatywy. W początkowym okresie funkcjonowania
LGD ich działalność i zadania skupiały się głównie na działalności informacyjnej,
promocyjnej i szkoleniowej. Promowanie tworzenia i działalności LGD, informowanie mieszkańców o możliwości włączenia się w prace LGD realizowane było
głównie poprzez ogłoszenia i komunikaty prasowe, zebrania wiejskie, ogłoszenia
na tablicach informacyjnych oraz przy okazji różnego rodzaju festynów. W szkoleniach uczestniczyli członkowie zarządów LGD, ale były one kierowane także do
członków LGD i zainteresowanych mieszkańców. Największym zainteresowaniem
7
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w zakresie szkoleń cieszy się problematyka dotycząca np.: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, tworzenia ZSROW, prawnych aspektów funkcjonowania LGD,
przygotowywania projektów i rozwiązywania problemów pojawiających się przy
ich realizacji.
Charakteryzując realizację PPL+ w Polsce, można wskazać także na dominujące kierunki zamierzeń LGD zapisanych jako tematy wiodące w ZSROW8. Przy
wyborze dominowały zasadniczo dwa tematy: wykorzystanie zasobów naturalnych
i kulturalnych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000, oraz
poprawa jakości życia na obszarach wiejskich. Kolejnym tematem, w ramach którego LGD deklarowały się realizować projekty, było podnoszenie wartości lokalnych
produktów, zwłaszcza przez ułatwienie małym jednostkom produkcyjnym dostępu
do rynków dzięki wspólnym działaniom. Natomiast na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o częstość wyboru, znalazł się temat zastosowania nowych informacji know-how
i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług terenów wiejskich. Wybór tematu wiodącego w ZSROW wpłynął na charakter zadań,
których realizacja ma się przyczynić do rozwoju gospodarczego i społecznego lokalnych obszarów. Do najczęściej formułowanych zadań zaliczyć można następujące: produkty lokalne i tradycyjne skojarzone często z działaniami ukierunkowanymi
na agroturystykę; budowa kapitału społecznego; dbałość o zachowanie lokalnego
dziedzictwa kulturowego; promocja i wsparcie małej przedsiębiorczości; uprawy
energetyczne i energia odnawialna; żywność ekologiczna oraz edukacja; rozwój zainteresowań i umiejętności mieszkańców.
Ciekawy efekt realizacji założeń metody Leader w Polsce to także budowanie
sieci współpracy, tworzenie sieci powiązań i wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami związanymi z programem Leader i zaangażowanymi w rozwój obszarów
wiejskich. Przykłady takich działań to m.in. powstanie i funkcjonowanie Krajowej
Sieci Leader+ oraz sieci regionalnych typu: Partnerstwa Polski Południowo-Zachodniej, Małopolska Sieć LGD, Silesian Leader Network, Kujawsko-Pomorska Sieć
Współpracy Leader+. Współpraca w sieci ułatwia LGD wypracowywanie wspólnych stanowisk, efektywne rozwiązywanie problemów, dzielenie się dobrymi praktykami, integrację z partnerami z innych krajów UE.
Obecnie na dalszą przemianę obszarów wiejskich w istotny sposób wpływa realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Podstawowym
celem tego programu jest realizacja koncepcji wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich. Podejście Leader nie jest już osobną inicjatywą, ale zostało włączone do głównego nurtu krajowych lub regionalnych programów rozwoju obszarów
wiejskich jako jedna z czterech priorytetowych osi i będzie finansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFR-ROW). Osie 1-3 mają charakter sektorowy, natomiast zgodnie ze strategicznymi
Analizę przeprowadzono na próbie 50 ZSROW LGD, które realizują projekty w ramach schematu II.
8
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wytycznymi Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich w okresie programowania
2007-2013, środki przeznaczone na oś 4 – Leader powinny wspierać priorytety osi 1
i 2, a zwłaszcza osi 3, gdyż jego cel jest najbardziej zbliżony do ogólnego priorytetu
podejścia Leader, jakim jest budowanie lokalnych zdolności zatrudnienia i różnicowania funkcji pozarolniczych na obszarach wiejskich.

5. Podsumowanie
W Polsce nie udało się jeszcze rozwinąć lokalnych partnerstw społecznych na
taką skalę, jak ma to miejsce w innych krajach UE. Dały bowiem o sobie znać liczne
bariery legislacyjne i instytucjonalne, nie bez znaczenia były też bariery psychologiczne [Słodowa-Hełpa 2008, s. 165]. Pomimo to program Leader+ zaktywizował
społeczności lokalne, wskazał możliwości rozwoju, wstępnie przygotował samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje działające na wsi oraz samych mieszkańców obszarów wiejskich do nowego okresu programowania 2007-2013. Program
Leader+ pokazał, jak wiele i w różnych płaszczyznach można osiągnąć na obszarach
wiejskich dzięki pobudzaniu i aktywizowaniu lokalnego kapitału społecznego. Należy przypuszczać, że dalsza realizacja programu Leader sprzyjać będzie lepszemu
wykorzystaniu potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawie ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także przyczyni się do dalszej aktywizacji i współpracy lokalnych środowisk.
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THE LEADER APPROACH AS AN EFFECTIVE METHOD
OF STIMULATING AND FINANCING LOCAL INITIATIVE OF RURAL
AREAS DEVELOPMENT
Summary
The Leader initiative is a programme whose idea is introduction of new problem solving methods
to local development policy. The Leader concept is a kind of a catalyst that will make co-operation
between local partners easier. This cooperation has a form of a local activity group which is trisector
partnership among: public sector (territorial self-government), economic sector (enterprises) and social
sector (non-government organizations). In this article, the estimation of realizing the Leader initiative
in perspective of financing in the years 2007-2013 is presented.
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BARIERY W PODEJMOWANIU DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH
NA PRZYKŁADZIE GMINY MARCISZÓW

Publikowane corocznie raporty Banku Światowego „Doing Business”, dotyczące swobód w działalności gospodarczej, stawiają Polskę na najodleglejszych miejscach. W 2007 r. kraj nasz zajął 156 miejsce na 178 badanych państw. Według raportu polscy przedsiębiorcy płacą średnio kilkadziesiąt zróżnicowanych podatków,
wiele rodzajów działalności wymaga uzyskiwania koncesji, pod względem inwestycyjnym wciąż tylko niewielka część kraju pokryta jest planami zagospodarowania,
brakuje aktualnych map i rejestrów, wiele nieruchomości ma nieuregulowane prawo własności, dysponenci mediów wykorzystują monopolistyczną pozycję, możliwe jest wstrzymywanie inwestycji z powodu zaniedbań organów państwowych
lub samorządowych w postępowaniu administracyjnym [Anam]. W Polsce podobne
badania prowadzi PKPP Lewiatan, corocznie publikując tzw. Czarną listę barier.
Lista ta stanowi katalog najważniejszych przeszkód, które utrudniają, a nawet uniemożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej w naszym kraju. Tworzą go firmy członkowskie PKPP Lewiatan, które przez cały rok nadsyłają swoje obserwacje
i postulaty [Szkodzin]. Analiza zawartych na tej liście zagadnień skłania do konstatacji, iż z roku na rok wcale nie mamy do czynienia z likwidacją wielu barier, lecz
przeciwnie, lista ta wciąż się rozrasta. Do największych „spowalniaczy” rozwoju
przedsiębiorczości zaliczyć można m.in. brak obiecywanej reformy systemu podatkowego, niewdrożenie instytucji tzw. jednego okienka do rejestracji działalności
gospodarczej, brak możliwości zawieszenia działalności gospodarczej (co najwyżej
przedsiębiorca samozatrudniony może się wyrejestrować z ZUS). Nie wprowadzono
też zmian, które sprzyjałyby obniżaniu kosztów pracy czy zwiększaniu elastyczności zatrudnienia, nie wdrożono zmian służących zmniejszeniu biurokracji czy likwidacji szarej strefy na rynku pracy. Z badań PKPP Lewiatan wynika, że kierownictwo
małych i średnich przedsiębiorstw musi poświęcać dziennie przeciętnie 80 minut na
dopełnianie różnych formalności urzędniczych. Zwrócić tu należy uwagę na uciążliwości w formalnościach urzędniczych, które powodują odciąganie kierownictwa
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firm od podstawowych obowiązków, co zmniejsza efektywność ich działania i ich
konkurencyjność. Do tego dochodzi brak profesjonalnej obsługi w urzędach.
Bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej odczuwane są szczególnie dotkliwie na obszarach wiejskich, gdzie rozwój przedsiębiorczości dokonuje się wolniej, a wspomniane bariery należą do głównych czynników osłabiających dynamikę
powstawania przedsiębiorstw nowych, jak również rozwój, a nawet likwidację dotychczas istniejących [Kropsz 2005, s. 204].
Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi obszary wiejskie w Polsce zajmują 93,4% powierzchni kraju i zamieszkuje na nich 14,7 mln osób, tj. 38,5%
ogółu ludności [Rolnictwo i gospodarka… 2005, s. 33-35]. Polska wieś charakteryzuje się przy tym rozproszoną siecią osadniczą, co utrudnia jej rozwój, podraża
koszty budowy infrastruktury i często ogranicza podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej. Z drugiej jednak strony zjawisko nadproduktywności żywności, z jakim jeszcze do niedawna mieliśmy do czynienia, silna presja konkurencyjna,
relatywnie niska opłacalność produkcji rolnej, ukryte bezrobocie na wsi, ale także
rozwój technologiczny, jak również szereg innych istotnych czynników powoduje,
że na obszarach wiejskich spada popyt na siłę roboczą, co skutkuje poszukiwaniem
zatrudnienia poza rolnictwem. Wobec powyższego zmianie ulega także struktura dochodów ludności wiejskiej.
Dochody te M. Zielińska [2006, s. 202] dzieli na: dochody uzyskiwane z pracy
w gospodarstwie rolnym, dochody uzyskiwane poza gospodarstwem rolnym, dochody niezarobkowe oraz świadczenia socjalne (rys. 1).
Poszukiwanie dochodów poza rolnictwem w wielu przypadkach warunkuje rozwój lokalnej przedsiębiorczości, która – jak dowodzą liczne badania – jest silnie
zróżnicowana pod względem regionalnym. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich, a co za tym idzie − pobudzanie wzrostu rozwoju lokalnego uzależnione jest od szeregu czynników ekonomicznych, społecznych czy technologicznych.
Zielińska wskazuje, że spośród tych czynników najważniejsze są zasoby ludzkie
− ich poziom i struktura wykształcenia, struktura wieku. Osoby słabiej wykształcone przejawiają mniejszą skłonność do podejmowania działalności gospodarczej,
jak również mniejszą skłonność do ryzyka w takiej działalności. M. Błażejowska
wskazuje na znaczenie pracy kreującej liderów wiejskich, wspomagającej lokalne
inicjatywy, która przeciwstawi się bierności, jaka ogarnęła społeczność wiejską. Ponadto uwypukla potrzebę działań zmierzających do przestawienia sposobu myślenia
z poziomu producenta rolnego na poziom przedsiębiorcy, dużą rolę zaś do odegrania
na tym polu mają lokalne władze samorządowe, media, organizacje pozarządowe
oraz placówki doradcze i oświatowe [Błażejowska].
W niniejszym artykule szczególną uwagę zwrócono na znaczenie lokalnych
władz samorządowych, ich znajomość potrzeb lokalnych społeczności oraz umiejętność rozpoznawania tychże potrzeb celem stworzenia optymalnych warunków do
rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, jak również wypracowania partnerskich relacji,
zwłaszcza pod kątem pomocy w przezwyciężaniu licznych trudności w działalności
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gospodarczej, które niejednokrotnie tylko dlatego stanowią bariery rozwoju w skali
makro, że nie uwzględniają lokalnej specyfiki.
Źródła dochodu na obszarach
wiejskich

Praca
w gospodarstwie

Dochód
z produkcji rolnej

Dochód z pracy
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Zatrudnienie
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Rys. 1. Źródła dochodu ludności wiejskiej
Źródło: [Zielińska 2006, s. 202].

Na znaczenie konsultacji społecznych władz lokalnych wskazywano już wielokrotnie (por. [Zawierucha 2005, s. 340-383]). W znacznej mierze bowiem działalność władz lokalnych opiera się na przeświadczeniu o satysfakcjonującej znajomości zarówno opinii, jak i potrzeb społeczności lokalnych, pomimo braku istotnych
działań komunikacyjnych. Jak zauważa S. Zawierucha, coraz większą popularnością
w monitorowaniu powyższych kwestii cieszą się m.in. badania ankietowe [Zawierucha 2005, s. 384].
Do gmin, w których systematycznie monitoruje się opinie i potrzeby społeczności lokalnej należy Marciszów. Jest to gmina wiejska, o dominujących funkcjach
rolniczych, położona w województwie dolnośląskim, w powiecie Kamienna Góra,
licząca ok. 4,7 tys. mieszkańców. Asumptem do podjęcia badań, których wyniki prezentowane są poniżej, była publikacja cytowanej już I. Kropsz (zob. [Kropsz 2005,
s. 204]), w której autorka stwierdza, że – z perspektywy badań przeprowadzonych
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w dolnośląskich gminach – najmniej istotną barierą w rozwoju przedsiębiorczości,
z punktu widzenia władz gminnych, okazały się takie kwestie, jak: sprawna administracja, trudność w przepływie informacji, promocja gminy oraz brak i niedostateczne opracowanie planów strategicznych. Konkludując: władze badanych gmin
nie traktują poważnie tych barier, na które przedsiębiorcy trafiają już na poziomie
urzędu gminy. Innego zdania byli przedsiębiorcy z badanych gmin.
Od końca 2007 r. każda osoba zgłaszająca działalność gospodarczą w Urzędzie
Gminy Marciszów otrzymuje do wypełnienia krótką, składającą się z kilku zamkniętych i otwartych pytań ankietę. Badanie to ma dwa cele:
1) identyfikację barier w podejmowaniu działalności gospodarczej w momencie
jej rozpoczęcia,
2) rozpoznanie potrzeb nowo powstających przedsiębiorstw w zakresie współpracy z samorządem lokalnym.
Zaznaczyć należy, że badania te, kontynuowane do chwili obecnej, służą nie tyle
celom naukowym, ile lepszej komunikacji władz lokalnych z określonym segmentem lokalnej społeczności i optymalnej współpracy tychże władz z lokalnymi podmiotami gospodarczymi, co ma wspomagać procesy rozwoju lokalnego. Chociaż nie
jest to narzędzie doskonałe, to opinie zawarte w ankiecie służyć mają regulacji pracy
Urzędu Gminy. W okresie od listopada 2006 do czerwca 2008 r. w badaniach wzięło
udział 43 respondentów. Poniżej przedstawiono wybrane aspekty tychże badań.
Dotychczasowe wyniki badań wskazują na kilka zasadniczych barier, na jakie
trafiają przedsiębiorcy podczas rejestracji (rys. 2).
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Rys. 2. Trudności podczas rejestracji działalności gospodarczej
Źródło: opracowanie własne.

Za największą trudność spośród wyszczególnionych w kwestionariuszu badani uznali niejasne przepisy prawne. Wskazało tak aż 79,1% ankietowanych. Drugą
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co do ważności barierą okazał się brak, lub też niedostatek, kapitału początkowego (55,8% wskazań), natomiast na biurokrację podczas rejestracji działalności narzekało 44,2% badanych przedsiębiorców. Kolejną z trudności stanowiły pozostałe
uciążliwości związane z rejestracją działalności gospodarczej (32,6%), do których
zaliczyć należy przede wszystkim obowiązek zgłoszenia do REGON, co wiąże się
z wizytą w Urzędzie Statystycznym. Najbliższy znajduje się w Jeleniej Górze, oddalonej o 30 kilometrów, co dla niektórych spośród badanych stanowi wyprawę zajmującą niemal cały dzień. Warto też zwrócić uwagę, że ostatnią ze wskazanych barier
odnieść można wyraźnie do zapowiadanej i niezrealizowanej przez kolejne rządy
obietnicy powołania instytucji tzw. jednego okienka, przy którym przedsiębiorcy
dokonywaliby wszystkich czynności związanych z rejestracją działalności gospodarczej.
Najmniej obaw badani wyrazili w kwestii pozyskania do pracy wykwalifikowanego personelu. Jak zaznaczono na rys. 3, obawy związane z tą kwestią wyraziło
zaledwie 4,7% respondentów. Zagadnienie to wymaga nieco szerszego komentarza,
albowiem przedsiębiorczość na terenach wiejskich ukierunkowana jest nieco odmienne niż ta, która rozwijana jest na terenach miejskich. Chociaż u podstaw obu
z nich leży – przynajmniej teoretycznie – dążność do maksymalizacji zysku czy też
potrzeba samorealizacji, to wskazać należy, iż zasadniczym motywem zakładania
działalności na terenach wiejskich jest nieopłacalność produkcji rolnej [Strategia
rozwoju… 2005]. Najczęściej są to małe przedsiębiorstwa rodzinne, mocno osadzone w lokalnych realiach. Ich właścicielami niejednokrotnie są byli rolnicy, którzy
pracują wraz ze swoimi rodzinami. Dlatego też podjęcie działalności gospodarczej
przez takie osoby nie należy do przedsięwzięć łatwych. Wiele z tych osób wykazutrudności ze zdobyciem rynku
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Rys. 3. Obawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby
podejmujące taką działalność
Źródło: opracowanie własne.
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je znaczną niechęć, powiązaną z brakiem umiejętności poruszania się wśród niespójnych często przepisów administracyjnych czy skarbowych. Z tej też przyczyny
szczególnie ważne jest, aby tworzyć optymalne warunki do rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich, dążąc w pierwszym rzędzie do likwidacji barier, o których była mowa powyżej.
Obawy, jakie zgłaszali respondenci, najczęściej dotyczyły podatków (76,4%),
zmieniających się przepisów prawnych (72,1%) oraz niejasności niektórych z tych
przepisów. Dopiero na czwartym miejscu znalazły się typowe problemy marketingowe, właściwe gospodarkom wysoko rozwiniętym. Należy uważać, że problem
ten świadczy nie tylko o nadmiernym fiskalizmie państwa, co jest szeroko dyskutowanym zagadnieniem makroekonomicznym, ale także o braku zaufania badanych
przedsiębiorców do rozwiązań systemowych tegoż państwa i sposobów urządzania
go. Oznacza to nie tylko, że nasz kraj jest sytuowany na samym końcu listy gospodarek świata przyjaznych przedsiębiorcy, ale także w taki sam sposób postrzegany
jest przez samych zainteresowanych. Taki stan rzeczy tworzy podatny grunt dla tworzenia się i funkcjonowania tzw. szarej strefy, którą w znacznej mierze tworzą osoby
podzielające te same lub podobne wątpliwości.
Stosunkowo niedocenianą przez badanych początkujących przedsiębiorców barierą okazała się kwestia słabo rozwiniętej infrastruktury, na którą wskazało 23,3%
z nich. Problem nie leży w złym stanie nawierzchni nieustannie remontowanych
dróg. Pod względem logistycznym czy infrastrukturalnym gmina Marciszów należy
bowiem do bardzo szybko się rozwijających gmin. Charakteryzuje się stosunkowo sprawnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi. W samym Marciszowie znajduje się węzłowa stacja kolejowa, staraniem zaś miejscowych władz samorządowych
wznawiane są lokalne połączenia kolejowe. Praktycznie niemal w każdym zakątku
gminy istnieje już dostęp do Internetu, każdy mieszkaniec może posiadać telefon,
sieć wodociągowa i kanalizacyjna także funkcjonuje bez zastrzeżeń. Analogicznie
wygląda sytuacja z innymi dziedzinami społecznymi, takimi jak oświata czy (nieco gorzej) służba zdrowia. Pobliska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze stwarza dodatkowe możliwości rozwoju i transferu
nowych technologii. Stwierdzić zatem można, że o ile w skali lokalnej warunki do
podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej są relatywnie dobre, o tyle
należy czekać na rozwiązania systemowe w skali makro. Należy dążyć do natychmiastowego i maksymalnego uproszczenia procedur dotyczących podejmowania
działalności gospodarczej, likwidacji nieprecyzyjnych, często sprzecznych czy też
odstających od rzeczywistości przepisów prawnych, znoszenia barier podatkowych,
finansowych, inwestycyjnych, ograniczeń w zakresie stosunków pracy, a w obliczu
integracji ze strukturami europejskimi − większej edukacji w zakresie dostępu do
funduszy strukturalnych. O ile ostatni z problemów dotyczy struktur samorządowych, o tyle pozostałe czekają na rozwiązanie na szczeblu centralnym.
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THE BARRIERS IN SETTING UP A BUSINESS IN RURAL AREAS
ON THE EXAMPLE OF MARCISZOW COMMUNITY
Summary
Poland is a country which for years has been at the end of lists of economies that are friendly
towards their citizens’ business activities. The system impediments are more severe in a rural environment, where business activity has its unique features. Among these are the inability, or even reluctance to contact the public administration institutions, regardless of the rank. The article discusses the
problem of barriers in setting up a business in rural areas. They are analyzed partly on the basis of the
results of an inquiry carried out among people starting a business in rural areas. The inquiry is being
conducted by and for the self-government authorities of the Marciszow Community. Its results confirm
to a large extent the accusations against certain regulations functioning in the Polish economy, which
are published in economic literature. The author stresses the immediate necessity to correct the regulations limiting the development of business initiative.
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ODDZIAŁYWANIE SAMORZĄDU LOKALNEGO
NA ROZWÓJ TURYSTYKI I BRANŻY TURYSTYCZNEJ
W WYBRANYCH GMINACH POWIATU
JELENIOGÓRSKIEGO

1. Wstęp
Wśród najbardziej charakterystycznych tendencji współczesnego świata wymienia się m.in. dynamiczny rozwój turystyki. Z rosnącą liczbą osób podróżujących, szczególnie w celach turystycznych, rośnie liczba miejsc pracy generowanych
w skali całego świata przez turystykę (szacuje się, że wynosi ona ponad 220 mln)
oraz jej udział w tworzeniu w ujęciu globalnym produktu krajowego brutto (określa
się go na poziomie 10-11%)1. Wymierne korzyści z rozwoju turystyki przyjazdowej
osiągają poszczególne kraje stanowiące cel podróży turystów, a zwłaszcza regiony i miejscowości turystyczne. Wynikają one przede wszystkim z konsumpcji dóbr
i usług oraz korzystania z walorów turystycznych w regionach recepcji. Warunkiem
ich osiągania jest posiadanie przez regiony atrakcyjnych walorów turystycznych,
odpowiedniej infrastruktury paraturystycznej i turystycznej, funkcjonowanie w tych
regionach podmiotów gospodarki turystycznej oraz aktywna polityka władz lokalnych i regionalnych dotycząca przede wszystkim promocji tych obszarów, inwestycji w infrastrukturę, pobudzania przedsiębiorczości w branży turystycznej i ochrony
środowiska naturalnego.
W miejscowościach i regionach turystycznych szczególne miejsce w zaspokajaniu potrzeb turystów zajmują podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w turystyce. Mają one własne cele i zadania, kierują się własnymi kryteriami
postępowania, ale działają w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych. Te ostatnie mogą i powinny wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych.
Zadaniem władz lokalnych jest oddziaływanie na postępowanie tych podmiotów,
1
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aby uwzględniało ono ogólne cele zawarte w strategiach rozwoju poszczególnych
gmin. Oddziaływanie to może dotyczyć m.in. takich obszarów, jak:
–– zachęcanie do wyboru określonego rodzaju działalności gospodarczej w turystyce (np. świadczenia usług hotelarskich, prowadzenia działalności gastronomicznej, obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych),
–– podejmowanie określonych przedsięwzięć inwestycyjnych w infrastrukturę turystyczną,
–– tworzenie dalszych miejsc pracy w branży turystycznej,
–– współudział w tworzeniu i promocji produktu turystycznego miejscowości, regionu.
W tym celu mogą być wykorzystywane określone narzędzia administracyjno-prawne, organizacyjne, ekonomiczne i informacyjno-promocyjne, które tworzą instrumentarium oddziaływania samorządu lokalnego na gospodarkę lokalną, w tym
podmioty gospodarki turystycznej działające w gminie. W opracowaniu dokonano
analizy porównawczej aktywności wybranych gmin powiatu jeleniogórskiego na
rzecz rozwoju turystyki i branży turystycznej oraz podjęto próbę oceny skuteczności
stosowania przez władze lokalne wymienionych narzędzi.

2. Możliwości i narzędzia oddziaływania samorządu lokalnego
na rozwój turystyki i sektora turystycznego w gminie
Zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności jest podstawowym zadaniem, które przypisano jednostkom samorządu lokalnego. Jego realizacja powinna się dokonywać poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów i czynników rozwoju oraz
poszukiwanie i wykorzystanie źródeł zewnętrznych. Rozwój turystyki i sektora
turystycznego może być i bardzo często jest jednym z możliwych sposobów aktywizacji społeczno-gospodarczej regionów recepcji (np. gmin posiadających atrakcyjne walory turystyczne) i zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności. Wpływanie
na ten rozwój na poziomie samorządu lokalnego (szczególnie gminnego) powinno
uwzględniać przede wszystkim:
–– efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów (w tym walorów turystycznych) i ich przekształcanie w zgodzie z zasadami rozwoju zrównoważonego,
–– rzeczywiste włączanie lokalnej społeczności w proces kształtowania rozwoju
funkcji turystycznej danego obszaru i kontroli jego realizacji,
–– wykorzystanie aktywności społeczności lokalnej na rzecz rozwoju oferty turystycznej obszaru, jej promocji,
–– pobudzanie przedsiębiorczości i tworzenie klimatu na rzecz rozwoju sektora turystycznego w gminie,
–– podejmowanie przez samorząd lokalny działalności inwestycyjnej sprzyjającej
rozwojowi infrastruktury technicznej, a częściowo elementów infrastruktury turystycznej,
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–– koordynowanie i pobudzanie do współpracy podmiotów działających na rzecz
rozwoju turystyki w gminie.
Nie sposób nie zauważyć, iż w gminach posiadających predyspozycje do rozwoju funkcji turystycznej aktywność inwestycyjna samorządu gminnego stanowi
zasadniczy, ale nie jedyny czynnik rozwoju turystyki. Działalność inwestycyjna
sprzyjająca rozwojowi turystyki na poziomie gminy obejmuje:
–– inwestycje z zakresu infrastruktury techniczno-ekonomicznej ogólnego przeznaczenia, których zadaniem jest przede wszystkim udostępnienie nowych terenów
pod działalność gospodarczą, w tym na potrzeby turystyki,
–– inwestycje z zakresu podstawowej bazy materialnej turystyki (zaplecza noclegowego, żywieniowego, sieci urządzeń i obiektów turystycznych infrastruktury
specjalnego przeznaczenia),
–– inwestycje z zakresu uzupełniającej bazy materialnej turystyki (m.in. ochrony
zdrowia, kultury, rozrywki, porządku i bezpieczeństwa),
–– inwestycje ochronne, których funkcją jest zabezpieczenie lub odtworzenie naturalnych i kulturowych walorów turystycznych danego terenu [Jędrzejczyk 2004,
s. 85].
Przedstawiony podział inwestycji koresponduje z klasyfikacją inwestycji według kryterium rodzajowego. Pozwala ono wyodrębnić dwie grupy inwestycji dotyczących turystycznej bazy materialnej, czyli inwestycje stricte turystyczne i paraturystyczne. O ile inwestycje pierwszej grupy podejmowane są w regionie recepcji
turystów (np. w miejscowości turystycznej) przez przedsiębiorców, o tyle zdecydowana większość inwestycji drugiej grupy stanowi obszar aktywności samorządu
lokalnego (np. gminy). Ta ostatnia może wywierać bardzo istotny wpływ na decyzje
prywatnych inwestorów. Aktywność inwestycyjna samorządu gminnego zachęca
prywatnych inwestorów do podejmowania inwestycji służących rozwojowi infrastruktury turystycznej, ale wymaga jednocześnie eliminowania przez władze lokalne
barier w podejmowaniu inwestycji i skutecznego wykorzystywania narzędzi pobudzających przedsiębiorczość. Temu pobudzaniu powinna sprzyjać aktywna polityka
dochodowa samorządu gminnego, której przejawem będzie m.in.:
–– stosowanie ulg i zwolnień w podatkach dotyczących prywatnych podmiotów
rozpoczynających działalność gospodarczą i podejmujących przedsięwzięcia inwestycyjne w turystyce,
–– zwiększanie dochodów własnych pochodzących z udziału gmin w podatkach
państwowych i z majątku gminy poprzez pobudzanie rozwoju gospodarczego
[Rapacz 2006a, s. 300].
Wymienione instrumenty dochodowe oraz związane z nimi instrumenty wydatkowe (najważniejsze miejsce przypada w nich inwestycjom) nie wyczerpują
szerokiego spektrum narzędzi, które władze lokalne mogą wykorzystywać w celu
stymulowania rozwoju turystyki oraz branży turystycznej. Nie wnikając głębiej
w problematykę klasyfikacji narzędzi oddziaływania samorządu lokalnego na pod-
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mioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie gminy, w tym w branży turystycznej, można dokonać ich podziału na:
–– instrumenty administracyjno-prawne (np. system planowania przestrzennego,
koncesje, zezwolenia, przepisy porządkowe), wpływające na kierunki i sposób
wykorzystania terenów gminy, stymulujące rozwój inwestycji turystycznych,
pozwalające na ochronę walorów obszaru recepcji turystów,
–– instrumenty ekonomiczne (np. zwolnienia i ulgi podatkowe, opłaty lokalne, odraczanie, umarzanie, rozkładanie na raty lub zaniechanie poboru w zakresie podatków i opłat stanowiących w całości dochody gminy),
–– instrumenty organizacyjne (np. działania podejmowane w sferze zagospodarowania przestrzennego, tworzenie spółek joint-ventures, struktur organizacyjnych
dla podejmowania wspólnych przedsięwzięć dotyczących tworzenia produktu
turystycznego gminy, regionu),
–– instrumenty informacyjno-promocyjne (np. strategie rozwoju turystyki w gminie, strategie promocji jako element strategii rozwoju gminy, wspieranie przedsięwzięć i instytucji służących rozwojowi gospodarczemu – centra obsługi inwestorów, agencje rozwoju lokalnego itp.) [Rapacz 2006b, s. 48].
W dalszej części opracowania podjęto próbę prezentacji tej problematyki i oceny
skuteczności oddziaływania samorządu terytorialnego na rozwój turystyki i branży
turystycznej na przykładzie wybranych gmin powiatu jeleniogórskiego.

3. Wsparcie rozwoju turystyki i pomiotów gospodarki
turystycznej przez jednostki samorządu lokalnego w wybranych
gminach powiatu jeleniogórskiego
Na potrzeby realizacji sformułowanego we wstępie celu przeprowadzono badania w wytypowanych gminach powiatu jeleniogórskiego. Do badań wybrano stolicę
regionu Jelenią Górę oraz 4 inne gminy, które zaliczane są do najbardziej atrakcyjnych jednostek powiatu. Wśród nich znalazły się: Karpacz, Szklarska Poręba,
Piechowice i Kowary. Do wybranych gmin skierowano ankietę, w której zadano
pytania m.in. o:
–– samoocenę atrakcyjności gminy dla turystów i inwestorów,
–– pilne potrzeby gmin w zakresie podnoszenia atrakcyjności obszaru zarówno dla
turystów, jak i inwestorów,
–– realizowane w ostatnim czasie inwestycje stymulujące rozwój turystyki i gospodarki turystycznej w gminie,
–– instrumenty stosowane przez władze lokalne w celu pobudzania rozwoju turystyki i podmiotów branży turystycznej.
Wszystkie z badanych jednostek uznają, iż turystyka stanowi ważny (2 gminy)
lub najważniejszy (3 gminy) element gospodarki gminy. Przypisanie funkcji turystycznej pierwszorzędnej roli w gospodarce lokalnej powoduje, że działalność władz
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gminnych na rzecz wspierania jej rozwoju nabiera szczególnego znaczenia. Z jednej strony chodzi w niej o to, aby tworzyć jak najlepsze warunki funkcjonowania
i rozwoju podmiotów branży turystycznej, z drugiej zaś, aby zachęcać turystów do
odwiedzin i pobytu w gminie w celach turystycznych. Wskutek tych działań gmina
ma się stać atrakcyjna dla turystów i inwestorów.
Tabela 1. Samoocena atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej gminy oraz znaczenia turystyki
w gospodarce lokalnej
Wyszczególnienie
Turystyka w gminie stanowi:
− najistotniejszy czynnik rozwoju
− ważny czynnik rozwoju
Samoocena atrakcyjności gminy
w skali do 1 do 5, gdzie 5 oznacza
najwyższą ocenę, a 1 najniższą, dla:
− turystów
− inwestorów
Samoocena polityki gminy wobec
inwestorów:
− bardzo zachęcająca
− raczej zachęcająca

Jelenia
Góra
(JG)

Karpacz
(K)

Szklarska
Poręba (SP)

Kowary
(Ko)

x

x

x

x

5
5

Piechowice
(P)

x

5
4

x

5
5

4
3

3
4

x

x

x
x

Źródło: opracowanie własne.

Będące przedmiotem zainteresowania jednostki samorządu lokalnego dokonały
samooceny atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej gminy. W opinii przedstawicieli władz Jeleniej Góry, Karpacza, Szklarskiej Poręby atrakcyjność ta jest bardzo
wysoka lub wysoka (tab. 1). Bardziej krytyczne w ocenie własnej atrakcyjności dla
turystów i inwestorów były gminy Kowary i Piechowice. W ich przypadku oceny
oscylowały wokół średniej i wysokiej. Badane jednostki przyciągają turystów głównie walorami miejsca (wszystkie gminy), zagospodarowaniem turystycznym (Karpacz, Szklarska Poręba, Piechowice), dostępnością komunikacyjną (Jelenia Góra,
Piechowice), nieskażonym środowiskiem naturalnym (Karpacz) oraz bogatą ofertą
usług (Szklarska Poręba) i niepowtarzalnymi produktami turystycznymi (Kowary).
W opinii władz lokalnych zachętą dla inwestorów powinny być walory turystyczne,
bliskość rynków zbytu, wizerunek gminy (miejscowości) i jej popularność, poziom
konkurencji w gminie, a także lokalna polityka gospodarcza, zwłaszcza dotycząca
promocji i stosowania specjalnych zachęt dla podmiotów inwestujących (tab. 2).
Stosowaną przez siebie politykę w zakresie przyciągania i wspierania inwestorów
analizowane jednostki samorządowe oceniają również stosunkowo dobrze (tab. 1).
W tym względzie Jelenia Góra i Szklarska Poręba wystawiły sobie ocenę bardzo
dobrą, a Karpacz, Kowary i Piechowice dobrą.
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Tabela 2. Ocena elementów atrakcyjności gminy dla inwestorów w skali od 1 do 5, gdzie 5 to ocena
najwyższa, a 1 − najniższa
JG

K

SP

Ko

P

Ocena
średnia

Bliskość rynków zbytu

5

5

4

4

4

4,4

Popularność miejscowości i jej wizerunek

5

5

5

3

3

4,2

Walory turystyczne

5

5

5

4

4

4,6

Dostępność wykwalifikowanej kadry

4

4

5

b.d.

3

4,5

Konkurencja na rynku – liczba już działających podmiotów
z branży turystycznej

5

5

5

5

4

4,8

Dostępność komunikacyjna gminy – dojazd

4

3

4

4

5

4,0

Komunikacja, stan dróg – wewnątrz gminy

4

3

3

3

4

3,4

Sprawność administracji

4

4

4

4

4

4,0

Infrastruktura ogólna gminy – kanalizacja, gazyfikacja,
wodociągi

3

4

3

4

4

3,6

Ochrona zdrowia

3

5

4

4

4

4,0

Sprawność policji, bezpieczeństwo

5

4

4

3

4

4,0

Działania gminy na rzecz promocji

4

5

5

4

4

4,4

Atrakcje kulturalne i rozrywkowe

4

4

5

3

3

3,8

Stan środowiska

4

4

5

4

4

4,2

Sieć sklepów, zakładów usługowych, banków

4

4

5

3

4

4,0

Wygląd, estetyka gminy

4

4

4

3

4

3,8

Luki w dotychczasowej ofercie turystycznej gminy

4

4

3

4

3

3,6

Preferencje dla inwestorów, np. zwolnienia podatkowe,
możliwości zmiany w planie zagospodarowania
przestrzennego

4

5

5

3

4

4,2

Życzliwa postawa mieszkańców

5

3

4

3

4

3,8

Wyszczególnienie

Źródło: opracowanie własne.

Pomimo tej wysokiej samooceny odnoszącej się do atrakcyjności gmin dla turystów i inwestorów, analizowane jednostki zauważają również pilne potrzeby, które należy zrealizować, aby wzmocnić ich konkurencyjność na rynku turystycznym.
W zależności od badanej gminy były one bardzo różne. Dla Jeleniej Góry najważniejszym działaniem jest: budowa Term Cieplickich – Dolnośląskiego Centrum Rekreacji Wodnej, rozbudowa bazy noclegowej i gastronomicznej o zróżnicowanym
standardzie, rozbudowa systemu ścieżek rowerowych oraz poprawa bezpieczeństwa
dzięki funkcjonowaniu zintegrowanego monitoringu miejskiego. Karpacz cierpi
z powodu niedostatku miejsc parkingowych oraz zatłoczonych ulic miasta, zwłaszcza w sezonie i podczas weekendów. Włodarze gminy za pilne uznają modernizację
oraz rozbudowę ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszego i kołowego w mieście.
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Za główne działanie w zakresie wzmacniania wizerunku gminy w oczach inwestorów Szklarska Poręba uważa usprawnienie i przyspieszenie załatwiania formalności
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z kolei Piechowice wiążą
dalszy rozwój turystyki z orientacją gminy na rozwój zrównoważony i aktywniejszą
polityką promocyjną w kraju i za granicą oraz rozbudową infrastruktury dla turystyki rowerowej i pieszej. Dla Kowar istotna jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej,
poprawa estetyki gminy i udostępnienie terenów pod nowe inwestycje. Ten ostatni
czynnik jest niezmiernie ważny w przypadku wszystkich gmin. Bez zaoferowania
potencjalnym inwestorom odpowiednio przygotowanych terenów pod inwestycje,
nie można się spodziewać realizacji kolejnych przedsięwzięć.
Badane gminy zauważają zatem konieczność wzmocnienia wykorzystania instrumentów wydatkowych pobudzających przedsiębiorczość. W zasadzie wszystkie wymienione przez badane jednostki przykłady pilnych działań dotyczą głównie wspierania rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem narzędzi związanych
z ponoszeniem wydatków i odpowiednich nakładów inwestycyjnych m.in. na rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej, a także turystycznej oraz na budowę odpowiedniego wizerunku obszaru recepcji. W procesie tworzenia otoczenia
sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości w turystyce przedsięwzięcia infrastrukturalne odgrywają bardzo ważną, o ile nie najistotniejszą rolę. Świadomość
tego znajduje wyraz w programach i strategiach rozwoju badanych jednostek. We
wspomnianych dokumentach planistycznych zapisano wiele różnorodnych zadań
inwestycyjnych w zakresie infrastruktury, które świadczą o klarowaniu się wizji
regionu ukierunkowanego na obsługę ruchu turystycznego. Nie ulega wątpliwości, iż gdyby wszystkie te zadania zostały zrealizowane w planowanych terminach,
istotnie wpłynęłyby na podniesienie atrakcyjności badanych gmin zarówno dla turystów, inwestorów, jak i mieszkańców. Należy zdawać sobie jednak sprawę z tego,
że od planów do realizacji wiedzie długa, często wyboista droga. Większość z programowanych inwestycji nie znajduje pokrycia w budżetach gmin i w dużej części
opiera się na środkach pozyskanych z zewnątrz od różnych instytucji finansowych
i funduszy, a także zakłada pozyskanie środków od prywatnych podmiotów. Wskazuje to na wysokie ryzyko ich realizacji w przewidzianych terminach lub w ogóle.
O aktywnej postawie badanych jednostek samorządu lokalnego w stymulowaniu
rozwoju turystyki i gospodarki turystycznej świadczą trwające bądź już zakończone przedsięwzięcia inwestycyjne. Wśród najważniejszych działań realizowanych
w gminach w ostatnich trzech latach należy wymienić:
–– modernizację dróg, remonty nawierzchni ulic, budowę obwodnic, przebudowę
wiaduktów i odbudowę mostów i kładek (zwłaszcza tych zniszczonych przez
występujące w ostatnich latach powodzie),
–– budowę, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej oraz porządkowanie gospodarki wodnej,
–– modernizację ogrzewania w budynkach należących do gminy oraz dofinansowywanie likwidacji niskich emisji zanieczyszczeń,
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–– budowę zintegrowanego systemu gospodarki odpadami, w tym składowiska odpadów komunalnych oraz systemu ich segregacji,
–– podnoszenie estetyki otoczenia poprzez różne działania, m.in.: modernizację
oświetlenia, rewaloryzację elementów upiększających miejscowości, jak np.
fontann, terenów zielonych, parków i skwerów czy ogródków jordanowskich
(placów zabaw dla dzieci),
–– budowę sztucznego lodowiska oraz modernizację teatru (Jelenia Góra), wytyczanie szlaków i przystosowanie terenów do narciarstwa biegowego (Kowary).
Większość z wymienionych działań nie ma charakteru stricte turystycznego.
Niemniej jednak nie sposób nie zauważyć ich znaczenia dla rozwoju przedsiębiorczości w turystyce. Dużo więcej inwestycji typowo turystycznych istnieje na razie
na poziomie planów. Analizując sformułowane przez badane gminy strategie i programy rozwoju, czytamy m.in. o takich przedsięwzięciach, jak:
–– zwiększanie liczby wyciągów, kolei linowych, nartostrad dla narciarstwa zjazdowego i biegowego, a także budowa skoczni narciarskiej,
–– budowa ścieżek rowerowych i tworzenie warunków do uprawiania kolarstwa
górskiego,
–– budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych, hal widowiskowo-sportowych, krytych pływalni, parków wodnych, boisk, kortów tenisowych, sztucznych lodowisk, ośrodków i centrów aktywnego wypoczynku.
Realizacja powyższych zadań zdecydowanie podniesie wartość tych miejsc
w oczach turystów, co w konsekwencji powinno przynieść oczekiwany wzrost ruchu
turystycznego i jego bardziej równomierne rozłożenie w ciągu roku.
Przedstawione instrumenty o charakterze wydatkowym w sposób pośredni zachęcają inwestorów do lokowania kapitałów w analizowanych gminach. Obok nich
władze samorządowe stosują również narzędzia pobudzania przedsiębiorczości
w turystyce skierowane wprost do podmiotów gospodarczych. Mowa tu o instrumentach o charakterze dochodowym. Ze zgromadzonych danych wynika, że podstawowym instrumentem dochodowym wykorzystywanym do przyciągania inwestycji
prywatnych są ulgi, zwolnienia i odroczenia w podatkach i opłatach lokalnych. Odpowiednimi uchwałami określane są grupy przedsiębiorców, którym przyznaje się
ułatwienia podatkowe. Oczywiście dotyczą one przedsiębiorców działających nie
tylko w sektorze turystycznym, ale również i w innych branżach. Niemniej jednak
liczba podmiotów, którym udzielono tego typu wsparcia jest niewielka. Jest to zazwyczaj kilka, kilkanaście jednostek gospodarczych w skali roku. Można przyjąć za
prawdziwą następującą zależność: im większa gmina pod względem liczby działających na jej terenie przedsiębiorstw oraz im większy jej budżet, tym więcej podmiotów, które otrzymały wspomniane ulgi. Niemniej jednak nie oznacza to, że wśród
rosnącej liczby benficjentów obniżania podatków i opłat dominują przedsiębiorcy
funkcjonujący w branży turystycznej. Można tu podać przykład Jeleniej Góry. Na
33 podmioty, którym udzielono ulgi podatkowe w 2007 r., jedynie dwa związane
były z tzw. bezpośrednią gospodarką turystyczną (obiekt noclegowy i biuro podró-
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ży). W wielu przypadkach proponowane przez gminy ulgi i zwolnienia wynikają nie
tyle z lokalnej polityki inwestycyjnej, ile z obowiązku nałożonego na gminy przez
ustawę o podatkach i opłatach lokalnych2, która np. zwalnia z podatku od nieruchomości m.in.: grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków,
z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej; grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych; grunty położone na obszarach objętych
ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody
− w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody.
Kwestię udogodnień w zakresie podatków i opłat lokalnych bardzo ciekawie
rozwiązała gmina Szklarska Poręba, przyjmując uchwałę, w której określono jasno, jakich rodzajów działalności turystycznej mogą dotyczyć ulgi w podatku od
nieruchomości. Są to przede wszystkim kompleksy rekreacyjno-sportowe, a szczególnie kolejki gondolowe i krzesełkowe, wyciągi narciarskie, instalacje sztucznego
naśnieżania, nartostrady i tory do uprawiania sportów zimowych i letnich, skocznie
narciarskie, a także hale widowiskowo-sportowe, schroniska górskie, baseny kryte i otwarte z podgrzewaną wodą, korty tenisowe, boiska piłkarskie oraz parkingi
ogólnodostępne z liczbą miejsc powyżej 50. Nie można też pominąć Jeleniej Góry,
gdzie udzielane są ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.
W pobudzaniu rozwoju turystyki, obok instrumentów ekonomicznych, znaczenie
mają również narzędzia natury organizacyjnej i informacyjno-promocyjnej. O niektórych już wspomniano, jak chociażby o strategiach i programach rozwoju gmin.
Wszystkie badane jednostki takowe posiadają. W gminach tych utworzono również
odpowiednie struktury odpowiedzialne za sprawy turystyki i gospodarki turystycznej, często łączone z zadaniami w zakresie budowy i promocji wizerunku gminy.
Wydaje się, że połączenie tych zagadnień jest właściwe. Ponadto prawie wszystkie gminy prowadzą działalność promocyjną i aktywnie uczestniczą w targach turystycznych. Niektóre z nich, np. Jelenia Góra i Szklarska Poręba, na oficjalnych
stronach internetowych przewidziały szeroko rozbudowane działy dla inwestorów
z niezbędnymi dla nich informacjami, a Kowary mają tzw. okienko przedsiębiorczości, którego zadaniem jest ułatwienie załatwiania formalności związanych z uruchamianiem działalności gospodarczej. Pozostałe jednostki również podają informacje
przydatne dla inwestorów, wynikające z układu obowiązującego dla BIP (Biuletynu
Informacji Publicznej).
Mimo że w odczuciu władz samorządowych ich polityka proinwestycyjna jest
zachęcająca, bardziej krytycznie na ten temat wypowiadają się mieszkańcy. Wyniki
badań nie wskazują na większe różnice między badanymi gminami (rys. 1), co oznaUstawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity, DzU 2006 nr 121,
poz. 844 z późn. zm.).
2
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cza, że dane dotyczące poszczególnych jednostek nie odbiegają znacznie od wartości średnich. Daje się jedynie zauważyć dobrą ocenę gminy Karpacz w percepcji
społeczności lokalnej. Według badań gmina ta sprzyja działaniom podejmowanym
z inicjatywy mieszkańców (tak twierdzi ponad 56% respondentów), a stosunkowo
mały odsetek respondentów twierdzi, że nie zauważa działań gminy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości (6,6%). W pozostałych jednostkach aż 20% mieszkańców
uznaje, że nie widzi szczególnego zaangażowania władz lokalnych w pobudzanie
przedsiębiorczości i jedynie 17,2% zauważa przychylność władz dla działań mieszkańców.
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Rys. 1. Opinie społeczności lokalnej na temat pobudzania przedsiębiorczości
przez władze gminne i ich przychylności dla działań mieszkańców
Źródło: opracowanie własne.

Poza wizerunkiem gminy w oczach mieszkańców o skuteczności jej działań
w stymulowaniu rozwoju turystyki świadczy również wielkość prywatnych inwestycji realizowanych na jej obszarze. I tu należy wystawić jak najlepszą ocenę gminie Karpacz. Szacuje się, że wartość inwestycji turystycznych aktualnie realizowanych w mieście sięga 1 mld złotych. Są to takie przedsięwzięcia, jak kompleksy
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hotelowo-rekreacyjne Gołębiewski i Sandra Spa, hotel Dziki Potok, park linowy
Trollandia, centrum aktywnego wypoczynku Quasar, sztuczne lodowisko i inne.
Szacunki wskazują, iż w Szklarskiej Porębie powstaje obecnie ok. 3000 miejsc
noclegowych, włącznie z miejscami nie tylko w dużych obiektach hotelowych, ale
również w mniejszych obiektach budowanych z przeznaczeniem na apartamenty.
Obok tego realizowane są inwestycje w bazę żywieniową i towarzyszącą, zwłaszcza
rekreacyjną i rozrywkową, w tym podobnie jak w Karpaczu park linowy Trollandia, a także Park Dinozaurów, rozbudowa kompleksu narciarskiego Skiarena i inne.
Na stosunkowo mniejszą skalę działania inwestycyjne w turystyce prowadzone są
w gminach Piechowice, Kowary i Jelenia Góra.

4. Podsumowanie
Nie ulega wątpliwości, iż jednostki samorządu gminnego mają do dyspozycji
stosunkowo szeroki zestaw instrumentów pozwalających wspierać aktywność podmiotów gospodarczych działających lub zamierzających podjąć działalność na terenie gminy. Wyniki badań wskazują jednak wyraźnie na znaczne zróżnicowanie
wachlarza instrumentów wykorzystywanych przez poszczególne gminy powiatu jeleniogórskiego. Dość powszechnie sięga się w gminach po najprostsze instrumenty,
tj. stosowanie niższych stawek podatkowych i ulg w podatkach i opłatach lokalnych, finansowanie budowy infrastruktury technicznej, a częściowo infrastruktury
turystycznej ze środków budżetowych. Zdecydowanie rzadziej sięga się w gminach
po instrumenty polityki pieniężnej (np. poręczenia kredytowe) oraz organizacyjno-promocyjne (np. tworzenie jednostek wspierania biznesu, organizowanie szkoleń
ułatwiających podejmowanie działalności gospodarczej w turystyce). Skuteczność
polityki wsparcia rozwoju branży turystycznej warunkowana jest jej kompleksowością i stosowaniem spójnego instrumentarium, obejmującego różne narzędzia stymulowania przedsiębiorczości w turystyce, począwszy od tworzenia infrastruktury
technicznej, poprzez stosowanie zachęt finansowych, podnoszenie potencjału intelektualnego gminy, realizowanie wspólnych przedsięwzięć wzbogacających bazę turystyczną, kończąc na doskonaleniu profesjonalizmu i jakości pracy urzędów miast
i gmin.
Pobudzaniu aktywności sektora turystycznego w gminach przyjmujących turystów nie sprzyja nadal brak regulacji prawnych pozwalających na podejmowanie
wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. Możliwość takiego współdziałania i przykłady efektów będących
skutkiem realizacji wspólnych przedsięwzięć byłyby bardzo istotnym czynnikiem
zachęcającym sektor prywatny do realizacji w gminach turystycznych pożądanych
przez turystów, a także mieszkańców, inwestycji wzbogacających infrastrukturę turystyczną i pozwalających na tworzenie ciekawych ofert.
Na zakończenie należy zwrócić uwagę na to, że największe sukcesy w przyciąganiu inwestycji spośród badanych jednostek terytorialnych odnosi gmina, której
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polityka wobec przedsiębiorców nie wyróżnia się szczególnie na tle innych gmin.
Stąd można wysnuć wniosek, że na decyzje alokacyjne podejmowane przez podmioty gospodarcze intensywniejszy wpływ mają walory turystyczne miejsca niż proinwestycyjna polityka gminy. Chodzi przede wszystkim o to, aby władze gminy nie
utrudniały inwestowania, a nie o to, aby je w szczególny sposób wspierały, np. poprzez obniżanie podatku od nieruchomości. Niemniej jednak uogólnianie wniosków
na temat zależności między stosowanym przez gminy instrumentarium wspierania
rozwoju przedsiębiorczości w turystyce a decyzjami przedsiębiorców wymaga dalszych, pogłębionych badań i studiów, którymi należałoby objąć większą liczbę gmin
oraz podmioty gospodarujące w sektorze turystycznym.
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THE INFLUENCE OF LOCAL AUTHORITIES ON THE DEVELOPMENT
OF TOURISM AND TOURIST BRANCH IN SELECTED COMMUNES
OF JELENIA GÓRA DISTRICT
Summary
For communities situated in attractive tourist regions tourism constitutes a significant and frequently the most important factor of local development. However, one may observe diversified activities of communal local authorities in influencing developmental processes occurring in tourism. It may
refer to local authorities’ projects in the domain of tourism promotion and stimulating the demand for
offers coming from particular communes. In practice it exceeds this area and refers to, among others:
–– direct involvement in creating tourist supply,
–– creating conditions for the development of entrepreneurship in tourism at a local level,
–– enhancing the co-operation of private and public sector, which facilitates the development of the
area tourist function.
The article presents a comparative analysis of selected communes’ activities, located in Jelenia
Góra district, aimed at the development of tourism and tourist enterprises. An attempt was also taken
up to evaluate the effectiveness of instruments for creating local development and applied by local
authorities.
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DETERMINANTY PODNOSZENIA POZIOMU
KONKURENCYJNOŚCI MSP W SKIERNIEWICACH

1. Wstęp
Każde przedsiębiorstwo1 istnieje po to, aby przysparzać sobie klientów. To zdaniem P.F. Druckera jedyny poprawny sposób określenia celu funkcjonowania biznesu. Aby ta funkcja mogła być realizowana, musi ono być jednocześnie organem
wzrostu, ekspansji i zmiany [Drucker 2002, s. 40, 42]. Takie zestawienie daje szansę
na bycie lepszym od innych podmiotów gospodarczych, z którymi przedsiębiorstwo
konkuruje o klienta, na ustawiczne podnoszenie poziomu swojej konkurencyjności
względem innych, bo „mechanizmy konkurencji decydują o sukcesie lub porażce
przedsiębiorstw” [Porter 2006, s. 27]. Oczywiście jest to pewne uogólnienie, bo
czynników determinujących konkurencyjność przedsiębiorstwa jest wiele i mają one
różny charakter i różne źródła powstawania.
Pierwsza część niniejszego artykułu ma charakter teoretyczny i zostanie poświęcona bardzo krótkiemu przedstawieniu istoty zjawiska konkurencyjności przedsiębiorstwa i uwarunkowań na nią wpływających, natomiast w drugiej części zostaną
przedstawione wyniki badań dotyczących postrzegania przez przedsiębiorców prowadzących małe i średnie firmy w Skierniewicach czynników kształtowania konkurencyjności.

2. Konkurencyjność przedsiębiorstwa w ujęciu teoretycznym
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, zwana również mikrokonkurencyjnością,
została zdefiniowana przez H.G. Adamkiewicz-Drwiłło jako „pojęcie, które określa zdolność przedsiębiorstwa do ciągłego kreowania tendencji rozwojowej, wzrostu mikroproduktywności oraz skutecznego rozwijania rynków zbytu w warunkach
Mając świadomość występujących w literaturze przedmiotu różnic definicyjnych, na potrzeby
niniejszego artykułu pojęcia: przedsiębiorstwo, firma i podmiot gospodarczy stosujemy zamiennie.
1
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oferowania przez konkurentów nowych, lepszych i tańszych towarów lub/i usług”
[Adamkiewicz-Drwiłło 2002, s. 256-257]. Oprócz mikrokonkurencyjności można
jeszcze oczywiście mówić o konkurencyjności w ujęciu gałęziowym (dotyczącym
konkretnej gałęzi gospodarki narodowej), regionalnym i makroekonomicznym (czyli dotyczącym całej gospodarki narodowej) [Adamkiewicz-Drwiłło 2002, s. 256],
czy konkurencyjności w skali mezo, makro i mega [Dołęgowski 2002, s. 19], ale
w tym artykule cała uwaga zostanie poświęcona pierwszej z wymienionych.
Zdaniem M.E. Gerbera sposobem na osiągnięcie sukcesu rynkowego jest łączenie niepowtarzalności z doskonałością oraz praca przedsiębiorcy nad własną firmą
(głównie koncepcyjna, której celem jest doskonalenie zasad funkcjonowania lub poszukiwanie nowych możliwości rozwoju), a nie praca we własnej firmie (mająca
charakter wyłącznie odtwórczy) [Gerber 2007]. Dzięki takiemu podejściu przedsiębiorca ma szansę stale podnosić poziom konkurencyjności swojej firmy, czyniąc ją
i jej ofertę atrakcyjniejszą od innych dla dotychczasowych i nowych klientów i pozwalając utrzymywać trwałą przewagę konkurencyjną, czy to o charakterze kosztowym, czy będącą wynikiem zróżnicowania (dyferencjacji) [Porter 2006, s. 27-54].
Wielu przedstawicieli świata nauki prezentuje swoje własne poglądy na temat
konkurencyjności przedsiębiorstw (zob. [Porter 2001; Faulkner, Bowman 1996;
Hamel, Prahalad 1999; Gorynia 1998; Meyer-Stamer 1996] i in.). Każdy z nich ma
nieco odmienne zdanie w tej kwestii, ale w jednym powinni się zgodzić: konkurencyjność jest w czasach postępujących coraz szybciej procesów globalizacyjnych
czymś nieuniknionym. Trudno normalnie funkcjonować przedsiębiorstwu, które nie
jest w stanie konkurować z innymi podmiotami na coraz większym przestrzennie
(i nie tylko) rynku. Niektórzy twierdzą, że w tej chwili można już mówić tylko o jednym globalnym rynku i potrzebie konkurowania w skali globalnej (np. [Friedman
2006]). Taka kategoryczna opinia wydaje się być jeszcze trochę przedwczesna, ale
rzeczywiście lokalne podmioty gospodarcze, działające jedynie lub głównie na rynkach lokalnych, coraz częściej muszą się zmagać z konkurencją o charakterze i zasięgu działania międzynarodowym czy globalnym. G.W. Kołodko podsumował tę
zależność, pisząc, że globalizacja nie likwiduje konkurencji, a ją nasila, bo: 1) graczy jest więcej, 2) gra się na dużo większym boisku i 3) stawka jest wyższa [Kołodko 2008, s. 102].
Można zatem śmiało powiedzieć, że konkurencja jest w powszechnej opinii
środowiska naukowego jednym z podstawowych warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Są oczywiście i tacy, którzy twierdzą, że konkurowanie z innymi firmami funkcjonującymi na tym samym rynku niewiele daje,
a prawdziwą szansą na niezagrożone upadkiem działanie i rozwój firmy jest zastosowanie tzw. strategii błękitnego oceanu. Dzięki niej przedsiębiorstwo, znajdując
nową przestrzeń rynkową, nie musi z nikim konkurować, a możliwości jego rozwoju, w porównaniu z otwartym konkurowaniem w ujęciu tradycyjnym, są praktycznie
nieograniczone (zob. [Chan Kim, Mauborgne 2005]). Wydaje się jednak, że i w tym
przypadku mamy do czynienia nie tylko ze swoistą innowacyjnością, ale i konkuren-
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cyjnością przedsiębiorstw obierających taką drogę rozwoju względem pozostałych
podmiotów gospodarczych funkcjonujących na rynku.
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decyzje dotyczące
tych kwestii

normy prawne
krajowe
i międzynarodowe,
normy techniczne
oraz normy
ekologiczne

kryterium rynkowości

czynniki rynkowe:

czynniki
pozarynkowe:

ilość, cena, jakość
i warunki sprzedaży
oferowanego dobra

postęp techniczny

Rys. 1. Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstwa
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Adamkiewicz-Drwiłło 2002, s. 130-132, 255-268].

Jak to już wcześniej podkreślono, czynników kształtujących konkurencyjność
przedsiębiorstwa zidentyfikowano wiele, ale w literaturze można znaleźć próby ich
usystematyzowania. Jedną z nich jest podział na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne
z jednej strony oraz czynniki rynkowe i pozarynkowe z drugiej, stanowiące dwa odrębne (różniące się kryterium podziału), ale równorzędne rodzaje klasyfikacji (zob.
rys. 1).
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3. Czynniki kształtowania konkurencyjności sektora MSP
– prezentacja badań i analiza wyników
Część zasadnicza artykułu prezentuje podstawowe wyniki badań, w trakcie których respondenci (przedsiębiorcy, którzy zlokalizowali swoją działalność na terenie
miasta Skierniewice) wskazywali najważniejsze, ich zdaniem, czynniki wpływające
na poziom konkurencyjności kierowanych przez nich podmiotów gospodarczych,
tworząc, a w zasadzie systematyzując i uzupełniając katalog zaproponowanych im
determinant.
W związku z reformą administracyjną kraju Skierniewice utraciły status miasta wojewódzkiego i istniały obawy, że spowoduje to spadek zainteresowania inwestowaniem w tym mieście, tworzeniem nowych podmiotów gospodarczych, że
miasto straci na swej atrakcyjności i zacznie podupadać gospodarczo. Wprawdzie
maleje liczba przedsiębiorstw dużych2, ale małe i średnie lokalne firmy nadrabiają
to z nawiązką, bo całkowita liczba podmiotów gospodarczych stale się zwiększa,
a na rynku pracy, zamiast stagnacji, obserwuje się rosnącą liczbę osób pracujących
i malejący odsetek bezrobotnych. W 1997 r. liczba jednostek gospodarki narodowej
zarejestrowanych w systemie REGON wynosiła dla miasta Skierniewice 3749 podmiotów. W ciągu następnych dwóch lat ich liczba wzrosła o 653 podmioty, a więc
o 17,4%. W kolejnych latach (od momentu dokonania wspomnianego podziału)
wzrost już nie był tak dynamiczny, ale początkowo ciągle jeszcze znaczny, bo wynoszący odpowiednio 209 jednostek, czyli 4,8% za okres 1999-2001 oraz 161 podmiotów i 3,5% za okres 2001-2003. W następnych latach tempo wzrostu wyraźnie
osłabło (pomiędzy rokiem 2003 a 2005 liczebność wzrosła o 89 podmiotów – 1,9%),
ale nadal utrzymuje wartość dodatnią. Według danych na dzień 31 grudnia 2007 r. na
terenie miasta Skierniewice było zarejestrowanych w systemie REGON 4955 podmiotów (więcej w stosunku do 2005 r. o prawie 2%), z czego nieco ponad 95% stanowiły mikroprzedsiębiorstwa, 3,7% przedsiębiorstwa małe, a 1% średnie. Liczba
bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skierniewicach,
po początkowym wzroście wynikającym głównie ze spowolnienia rozwoju całej gospodarki (w latach 1999-2003 wyniósł on 50,1%), zmalała w ciągu ostatnich czterech lat (od 2003 do 2007 r.) z 2914 do 1509 osób, a więc prawie o połowę (48,2%).
Dużą zasługę należałoby przypisać w tym przypadku zjawisku zwiększonej migracji zarobkowej mieszkańców miasta po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
2
W 2001 r. było to 67 dużych podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON,
w 2003 r. – 54, a w 2007 r. już tylko 48. Wskazywane w pracy liczebności dotyczące podmiotów
gospodarki narodowej, pracujących i bezrobotnych w Skierniewicach pochodzą z: Bank Danych Regionalnych za lata 1995-2002, Departament Analiz i Udostępniania Informacji GUS – dane za lata
1997, 1999 i 2001; stron internetowych Urzędu Statystycznego w Łodzi, a ich źródłem są odpowiednio
Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2004, 2006 i 2007 – dane za lata 2003, 2005 i 2006,
Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego 2007, Wydawnictwo Urzędu Statystycznego w Łodzi,
luty 2008 – dane za 2007 r.
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i stopniowym otwieraniu rynków pracy poszczególnych państw członkowskich.
W tym samym czasie również liczba pracujących w gospodarce narodowej z roku
na rok rosła, choć lata 2006-2007 przyniosły zmniejszenie liczby pracujących3, które
wynika przede wszystkim ze wspomnianego procesu migracji.
Badanie, którego wyników dotyczy niniejszy tekst, zostało zrealizowane przez
J. Czarnołęcką na potrzeby jej pracy licencjackiej, w okresie luty-marzec 2008 r., na
próbie 80 aktywnych mikro, małych i średnich podmiotów gospodarczych z większościowym udziałem kapitału prywatnego. Wybrane do badania jednostki zostały wylosowane z operatu GUS – rejestru REGON. Ze względu na wysoki udział
przedsiębiorstw mikro, ich grupa została celowo niedoreprezentowana na korzyść
podmiotów małych i średnich. Przygotowana próba adresowa stanowiła punkt wyjścia do przeprowadzonych metodą ankietową badań. Z przekazanych bezpośrednio
przedsiębiorcom 80 ankiet wróciło 68, z czego 60 nie zawierało żadnych błędów
uniemożliwiających przyjęcie ich do dalszej analizy (co stanowi 75% całej wylosowanej próby).
Spośród 60 zbadanych podmiotów 60% stanowiły mikroprzedsiębiorstwa, 35%
przedsiębiorstwa małe, a pozostałe 5 % – firmy średnie. W badanej grupie wyraźnie
dominowały przedsiębiorstwa dojrzałe, które rozpoczęły swą działalność przed więcej niż 5 laty, a najrzadziej występowały podmioty nowe – do 1 roku (odpowiednio
73% i 5%). Zdecydowanie najwięcej spośród nich prowadziło działalność o charakterze usługowym (25 podmiotów) i handlowo-usługowym (17 podmiotów), co daje
w sumie 70% wszystkich badanych przedsiębiorstw. Produkcja, jako przynajmniej
jeden z rodzajów deklarowanej działalności, została wskazana w 13 przypadkach, co
stanowi niecałe 22% wszystkich jednostek biorących udział w badaniu. Proporcje te
ulegną zmianie, jeśli weźmiemy jako dodatkową zmienną zakres przestrzenny prowadzonej działalności, gdzie im większy jest rynek, na którym badane przedsiębiorstwa są aktywne, tym większy jest w wśród nich udział przedsiębiorstw produkcyjnych. Wśród odpowiedzi dotyczących zasięgu działania firmy 70% (42 przypadki)
stanowiły te informujące o lokalnym rynku jako obszarze aktywności gospodarczej
przedsiębiorstwa. Co piąty ankietowany wskazał na zasięg regionalny, a co dziesiąty
– krajowy. Niestety, żadne z badanych przedsiębiorstw nie zajmuje się działalnością
o charakterze międzynarodowym, a porównanie odpowiedzi z udzielonymi przez
lokalnych „graczy” mogłoby przynieść ciekawe informacje. Nie powinno to jednak
specjalnie dziwić, bo przecież badane przedsiębiorstwa prowadziły najczęściej działalność handlową i usługową. Wszystkie, z wyjątkiem jednego, są zgodne w ocenie,
że ich pozycja konkurencyjna na tle rynkowych rywali nie jest niska (36 wskazań na
przeciętną, nie odbiegającą od średniej na rynku i 23 wskazania na wyższą od przeciętnej). Oznacza to, że prowadzący badane jednostki mają o nich i o sobie naprawdę
wysokie mniemanie. Z jednej strony taka pewność siebie przydaje się w prowadzeLiczba pracujących: w 1999 r. – 9357 osób, w 2003 r. – 12 230, w 2005 r. – 13 559, w 2006 r. –
13 042 i w 2007 r. – 11 956.
3
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niu biznesu, ale z drugiej usypia ich czujność i może powodować, że zaczynają spoczywać na laurach, nie zwracając szczególnej uwagi na poczynania konkurencji.
Wśród przedsiębiorców biorących udział w badaniu wyraźnie wyróżnia się
(w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo mówimy przecież o osobach aktywnych,
które nie boją się podejmowania ryzyka i brania spraw we własne ręce) grupa osób
z wykształceniem średnim – 37 przypadków, czyli 62% wszystkich badanych. Trochę więcej niż co czwarty przedsiębiorca (17 przypadków) miał wykształcenie wyższe, a co dziesiąty – zasadnicze zawodowe. Nie było natomiast ani jednej osoby, której wykształcenie osiągnęłoby tylko poziom podstawowy. Najprawdopodobniej nie
bez znaczenia jest w tym przypadku wiek badanych przedsiębiorców. Prawie 64%
z nich nie ukończyło jeszcze 45 roku życia, a osoby powyżej 55 lat stanowiły niecałe
12% ogółu ankietowanych. Proporcjonalnie najwięcej osób z wykształceniem wyższym prowadzi przedsiębiorstwa, których aktywność wykracza poza zasięg lokalny
i regionalny (50%, przy 42% w przypadku firm „regionalnych” i 21% dla firm „lokalnych”). W grupie „przedsiębiorców ponadregionalnych” nie ma również żadnej
osoby, która posiadałaby wykształcenie niższe niż średnie.
Odnosząc się do zaprezentowanego we wcześniejszej części niniejszego artykułu schematu uwarunkowań konkurencyjności przedsiębiorstw, badani byli pytani
przede wszystkim o czynniki wyodrębniane w literaturze według kryterium rodzaju
podejmowanych decyzji, ale pojawiło się również kilka pytań o czynniki wyodrębnione na podstawie kryterium rynkowości.
Wśród czynników zewnętrznych na pierwszy plan wysuwa się rosnąca konkurencyjność podmiotów stanowiących na rynkach będących obszarami działalności
badanych jednostek ich bezpośrednich rywali. 75% ankietowanych zwróciło uwagę
na ten problem, a dla ponad 28% (najwyższy odsetek w tej grupie determinant) jest
to jeden z najistotniejszych czynników ograniczających konkurencyjność ich przedsiębiorstwa. Co ciekawe, najbardziej na tę sytuację narzekają przedsiębiorstwa dojrzałe – funkcjonujące na rynku powyżej 5 lat (14 z 17 odpowiedzi typu istotne i bardzo istotne). Można w związku z tym pokusić się o stwierdzenie, że im dłużej firma
działa na rynku, tym mniej jest zainteresowana zmianami i tym trudniej przychodzi
jej tych zmian dokonywać, a przez to konkurować z młodszymi rywalami. Spośród
pozostałych wymienianych w badaniu czynników zewnętrznych jeszcze częściej
wskazywano obciążenia podatkowe (46 wskazań). Jednak waga tego czynnika była
zdecydowanie niższa, bo jako istotny wskazało go tylko 8 przedsiębiorców. Istotniejsze z punktu widzenia badanych wydają się być uciążliwe procedury administracyjne i nieelastyczne prawo pracy. W tym ostatnim przypadku można zaobserwować
wyraźną zależność między wielkością przedsiębiorstwa a odsetkiem wskazań. 70%
jednostek zwracających uwagę na nieelastyczne prawo pracy stanowiły mikroprzedsiębiorstwa, a wśród podkreślających szczególną istotność tego problemu ich odsetek wyniósł 91%.
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Tabela 1. Czynniki zewnętrzne wpływające na konkurencyjność przedsiębiorstwa
Czynnik

Liczba wskazań

Liczba wskazań: istotne
(w tym bardzo istotne)a

Obciążenia podatkowe

46

8 (3)

Brak odpowiednich doradców

35

8 (2)

Zbyt wysokie pozapłacowe koszty pracy

35

9 (4)

Zatory płatnicze

6

0 (0)

Uciążliwe procedury administracyjne

34

11 (3)

Nieelastyczne prawo pracy

29

11 (3)

Niska siła nabywcza po stronie odbiorców

9

5 (2)

Rosnąca konkurencyjnośćb

45

17 (11)

Niekorzystna polityka państwa

24

8 (1)

odpowiedzi, w których ankietowani wskazali te czynniki jako istotne i bardzo istotne
z punktu widzenia niekorzystnego wpływu na podnoszenie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa;
b
podmiotów stanowiących bezpośrednią konkurencję.
a

Źródło: opracowanie własne.

Potwierdza się niestety również opinia, że jakość i zakres oferowanych przez
instytucje otoczenia biznesu usług szkoleniowo-doradczych są co najmniej niewystarczające. Cieszyć natomiast powinien stosunkowo niewielki odsetek podmiotów,
które zwróciły uwagę na problemy z zatorami płatniczymi, będącymi jeszcze kilka
lat temu poważnym wyzwaniem dla osób prowadzących działalność gospodarczą
(zob. [Chądzyński, Przygodzki 2002, s. 232-235]).
Spośród czynników wewnętrznych, mających korzystny wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa, niekwestionowanym liderem jest dobra opinia klientów
o przedsiębiorstwie. Wszyscy badani zwrócili uwagę na ten czynnik, a więcej niż
czterech na pięciu uznało określane przez nich samych „wyrobienie sobie marki”
za jedną z najistotniejszych możliwości wpływania na poziom konkurencyjności
przedsiębiorstwa. Kolejnym ważnym elementem podnoszenia poziomu konkurencyjności są wiedza i kompetencje pracowników. Znaczenie tego czynnika dla
badanych potwierdza liczba odpowiedzi dotyczących braku wykwalifikowanych
pracowników jako jednej z trzech najważniejszych zmiennych wpływających negatywnie na konkurencyjność przedsiębiorstw. Badani zwracają również uwagę na
wiek firmy i jej „zadomowienie na rynku” oraz jakość oferowanych produktów/
usług. Na wiek firmy częściej zwracały uwagę osoby prowadzące przedsiębiorstwa
najmłodsze, w następnej kolejności najstarsze, a stosunkowo najmniejsze znaczenie ma to dla firm mających już za sobą pierwszy, uznawany za najtrudniejszy, rok
działalności, ale jednocześnie nie starszych niż 5-letnich, a więc nie znajdujących
się jeszcze w fazie dojrzałości. Jakość oferowanych dóbr jest najważniejsza dla największych z badanych podmiotów, a więc grupy przedsiębiorstw średnich. Dziwi
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natomiast niski odsetek badanych, którzy uznali prawidłowy sposób organizacji i zarządzania firmą oraz działania marketingowe za czynnik mogący istotnie wpłynąć
na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Tym bardziej, że jednocześnie zdecydowanie
więcej z nich wskazuje na słabość promocji i marketingu (odpowiednio 73% i 65%
wskazań, w tym 55% i 43% wskazań istotnych) jako ograniczenie w podnoszeniu
poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa, a na pytanie – czy sposób kierowania
przedsiębiorstwem i osoba kierującego wpływają na konkurencyjność przedsiębiorstwa? – aż dziewięciu na dziesięciu badanych odpowiedziało pozytywnie. Pozwala to domniemywać, że ankietowani przedsiębiorcy nie łączą dobrego czy, inaczej
mówiąc, skutecznego kierowania przedsiębiorstwem z koniecznością wypracowania
odpowiedniego systemu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Potwierdzeniem może być fakt, że zdaniem badanych na jakość kierowania przedsiębiorstwem
największy wpływ mają posiadane przez kierującego kontakty handlowe i doświadczenie zawodowe (odpowiednio 78% i 70% wskazań), a nie analiza rynku czy korzystanie z dobrych wzorców (odpowiednio 40% i 33% wskazań).
Tabela 2. Czynniki wewnętrzne konkurencyjności przedsiębiorstwa
Czynnik

Liczba wskazań

Liczba wskazań: istotne
(w tym bardzo istotne)

Czynniki pozytywnie wpływające na poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa
Udział w rynku

35

30 (21)

Dobra opinia klientów, wyrobienie sobie marki

60

50 (50)

Wiedza i kompetencje pracowników

58

54 (43)

Dobra lokalizacja przedsiębiorstwa

38

36 (28)

Wiek firmy i jej „zadomowienie na rynku”

41

36 (34)

Jakość oferowanych usług/produktów

40

37 (37)

Umiejętność szybkiego dostosowywania się do
potrzeb klienta

34

7 (0)

Prawidłowy sposób organizacji i zarządzania

14

7 (0)

Promocja i marketing

14

5 (0)

Czynniki negatywnie wpływające na poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa
Zła lokalizacja przedsiębiorstwa

53

45 (37)

Brak środków finansowych na rozwój
przedsiębiorstwa

56

53 (46)

Brak wykwalifikowanych pracowników

51

46 (33)

Brak strategii przedsiębiorstwa

35

24 (18)

Błędy we wdrażaniu strategii

35

28 (20)

Słaba promocja przedsiębiorstwa

44

33 (26)

Słaby marketing oferowanych produktów/usług

39

26 (18)

Źródło: opracowanie własne.
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Z czynników wewnętrznych, w istotny sposób ograniczających możliwości podnoszenia poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa, badani najczęściej podawali
brak środków finansowych na rozwój przedsiębiorstwa (53 wskazania) i złą lokalizację siedziby przedsiębiorstwa (45 wskazań). Z przykrością należy stwierdzić,
że mimo pojawiających się nowych możliwości finansowania działań rozwojowych
(zwłaszcza podnoszących poziom innowacyjności przedsiębiorstw) i łatwiejszego
dostępu do kredytów inwestycyjnych, kwestia braku funduszy jest wskazywana od
lat w większości badań jako główny problem rozwoju małych i średnich podmiotów
gospodarczych i powód ich niskiego poziomu konkurencyjności i innowacyjności.
Przyjmując za kryterium wyodrębniania czynników konkurencyjności przedsiębiorstw ich rynkowy bądź pozarynkowy charakter, badani na pierwszym miejscu
stawiają na cenę oferowanych dóbr (44 wskazania), a zaraz potem opisywaną już
wcześniej jakość tych dóbr (40 wskazań). Z opinią, że ilość oferowanych dóbr ma
wpływ na konkurencyjność zgadza się 38 badanych, z czego 31 jest zdania, że ten
wpływ należy uznać za istotny, bo przekładający się również na cenę oferowanych
dóbr. Zdecydowanie niżej w swoim rankingu stawiają postęp techniczny, a więc
główny czynnik o charakterze pozarynkowym. Wprawdzie 1/3 ankietowanych
przedsiębiorców przyznała, że wykorzystywanie w procesie produkcji czy świadczenia usług nowoczesnych technik i technologii ma wpływ na konkurencyjność
takiego przedsiębiorstwa, ale tylko dla trzech ma ono istotne znaczenie. Jeszcze
gorzej pod tym względem oceniają oni wpływ innowacyjności, zwanej przez nich
czasami „wyjątkowością”, oferowanych dóbr. W tym przypadku co piąty badany
znajduje związek między innowacyjnością a konkurencyjnością, ale zaledwie jeden
z nich ocenia go jako naprawdę istotny. Takie podejście wydaje się nie mieć żadnych
racjonalnych przesłanek, poza jedną, z której wynika, że na rynkach, na których
działają badani (jest to przecież głównie poziom lokalny i ewentualnie regionalny),
zdecydowana większość przedsiębiorstw konkuruje ze sobą w walce o klienta ceną
i jakością, a nie nowoczesnością czy też niepowtarzalnością oferowanego produktu
czy usługi. Jest to jednak tym dziwniejsze, że jednocześnie 2/3 badanych wskazuje
na nienadążanie za postępem technicznym jako na czynnik negatywnie wpływający
na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Cieszyć powinien natomiast fakt, że w grupie
osób doceniających znaczenie postępu technicznego dominują młodzi przedsiębiorcy, którzy (z wyjątkiem jednej osoby) nie przekroczyli 35 roku życia. Jest więc spora
szansa, że w dłuższej perspektywie ta sytuacja będzie się zmieniać. Pozostaje wierzyć, że powodem tych zmian nie będzie tylko tzw. zmiana pokoleniowa przedsiębiorców, ale również zmiana świadomości i mentalności przynajmniej wśród części
przedsiębiorców starszych.
Badani przedsiębiorcy dostrzegają także związek między globalizacją a konkurencyjnością przedsiębiorstw. 2/3 z nich przychyliło się do takiego stwierdzenia.
Najczęściej wymienianą w tej grupie odpowiadających zmianą wynikającą z rozwoju procesów globalizacyjnych jest szybkość, z jaką trzeba podejmować decyzje
biznesowe, aby móc pozostawać konkurencyjnym względem innych podmiotów
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funkcjonujących na rynku. Na ten aspekt globalizacji zwróciło uwagę 29 spośród
38 przedsiębiorców, którzy dostrzegają związek między globalizacją a konkurencyjnością. Jednak najistotniejszą ich zdaniem zmianą, z punktu widzenia prowadzenia
działalności gospodarczej, są większe możliwości pozyskiwania zarówno dostawców, jak i odbiorców, a w następnej kolejności, jeśli chce się pozostawać konkurencyjnym, konieczność przestawienia się na myślenie o konkurowaniu w skali ponadregionalnej, a nawet ponadkrajowej. Tak uważa odpowiednio 19 i 11 ankietowanych.
Analizując wcześniejsze odpowiedzi, trudno nie odnieść wrażenia, że dla niemałej
części badanych na świadomości tych zmian kończy się związek funkcjonowania
w warunkach postępującej globalizacji z działaniami zmierzającymi do podnoszenia
poziomu konkurencyjności ich przedsiębiorstw. Być może jednak już niedługo, przy
zmianie uwarunkowań, na które wskazują badani, dla coraz większej grupy przedsiębiorstw sektora MSP konkurowanie na rynkach międzynarodowych przestanie
być tylko mrzonką, a zacznie stawać się faktem.

4. Podsumowanie
Przeprowadzona analiza, mimo jej pobieżnego charakteru, pozwoliła odpowiedzieć na pytanie: jakie czynniki, zdaniem badanych przedsiębiorców, wpływają na
konkurencyjność przedsiębiorstw sektora MSP? Uzyskane wyniki różnią się w niektórych przypadkach od założeń o charakterze teoretycznym. Nie wszystko, co jest
ważne zdaniem specjalistów i naukowców, jest równie ważne zdaniem prowadzących działalność gospodarczą, i nie wszystko, co jest w mniemaniu przedsiębiorców
istotne, bądź w rzeczywistości tylko istotne im się wydaje, wpływa na mikrokonkurencyjność w opinii środowiska naukowo-badawczego. Może na przykład dziwić
i niepokoić niska, w oczach badanych, ocena wpływu na poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa systemów związanych z organizacją i zarządzaniem firmą (ich
usprawnianiem) oraz narzędzi z zakresu marketingu. Szkoda również, że niewielkie
znaczenie dla badanych ma wykorzystywanie nowych technik i technologii w procesie wytwarzania oferowanych dóbr czy ich „innowacyjność/wyjątkowość” w stosunku do oferty konkurencji. Można się nie zgadzać z takim postrzeganiem ze strony
przedsiębiorców wpływu określonych czynników na podnoszenie poziomu konkurencyjności podmiotów sektora MSP, jednak w kontekście tworzenia czy ulepszania
polityki wsparcia dla tego sektora uwzględnianie zdania jego przedstawicieli należy
uznać za istotne i warte upublicznienia.
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FACTORS DETERMINING THE LEVEL OF SMES COMPETITIVENESS
IN SKIERNIEWICE
Summary
The competitiveness of a company is its ability to compete in the market. The paper presents results of the research in which respondents (entrepreneurs whose enterprises are located in Skierniewice)
indicated the most important – in their opinion – influence factors on the competitiveness of economic
entities managed by them. It seems that taking into account their opinion that sometimes differs from
commonly accepted theoretical assumptions is essential from the point of view of creation of SMEs
support policy and worth spreading.
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Inkubatory przedsiębiorczości
formą wspierania sektora MSP
– z doświadczeń województwa pomorskiego
i Elbląga

1. Wstęp
Jednym z warunków osiągnięcia przez Polskę poziomu rozwoju społecznogospodarczego porównywalnego z tzw. starymi krajami Unii Europejskiej, czyli
tworzącymi ją przed rozszerzeniem o państwa Europy Środkowo-Wschodniej, jest
zwiększenie konkurencyjności gospodarki polskiej w skali regionalnej, krajowej
i międzynarodowej. Konkurencyjność rośnie w miarę wzrostu przedsiębiorczości,
której jednym z przejawów jest tworzenie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).
Sektor MSP jest głównym pracodawcą we współczesnej gospodarce, a nowe miejsca
pracy są ściśle powiązane z jego wzrostem. Jednym z głównych problemów związanych z rozwojem przedsiębiorczości wśród zbiorowości terytorialnych jest obawa
przed podjęciem działalności gospodarczej oraz niska przeżywalność wśród firm,
które niedawno zaistniały na rynku. Przeważająca większość nowo zakładanych
przedsiębiorstw nie przetrwa trzech lat. Żeby zapobiec temu procesowi, tworzonych
jest szereg programów i powoływane są różne organizacje, których celem jest pomoc i wsparcie dla firm w początkowych latach istnienia. Do tego grona zaliczane
są także inkubatory przedsiębiorczości.

2. Znaczenie inkubatorów w rozwijaniu lokalnej
przedsiębiorczości
Lokalna przedsiębiorczość uznawana jest za jeden z czynników sprzyjających
rozwojowi regionu. Dlatego też władze samorządów terytorialnych aktywnie włączają się w jej propagowanie wśród mieszkańców. Sektor MSP angażuje lokalne
zasoby, wpływa na zmniejszenie poziomu bezrobocia, co w efekcie przekłada się
na stan lokalnej gospodarki. O randze i znaczeniu przedsiębiorczości świadczy cho-
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ciażby fakt, że odniesienia do niej znajdują w wielu dokumentach strategicznych
jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli, np. w Regionalnej Strategii
Innowacji dla Województwa Pomorskiego, Regionalnym Programie Operacyjnym
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Strategii Rozwoju Gdańska do
roku 2015 czy Planie Strategicznym Miasta Sopotu. Choć różnie ujmowane, zwiększanie liczby miejsc pracy poprzez rozwój sektora MSP zawsze traktowane jest jako
jeden z priorytetów.
Przedsiębiorczość może być pobudzana poprzez szereg programów i instytucji.
Zaliczamy do nich parki technologiczne, jednostki badawczo-rozwojowe, specjalne
strefy ekonomiczne czy omawiane inkubatory przedsiębiorczości. Ich cechą wspólną jest funkcja, jaką pełnią w gospodarce, którą można określić jako oddziaływanie na procesy konkurencyjności za pomocą grupy instrumentów ekonomicznych,
prawnych i administracyjnych [Filipiak i in. 2005, s. 284]. Podmioty te, choć mają
zbliżony cel, różnią się zasięgiem oddziaływania, zasadami działania czy formami
współpracy z przedsiębiorstwami. Niektórzy zaliczają inkubatory do grupy tzw. zorganizowanych kompleksów gospodarczych. Znajdują się w niej także centra drobnej
wytwórczości, centra technologiczne, innowacyjne, parki przemysłowe, technopolie
czy strefy ekonomiczne [Systemy wspierania… 2003, s. 52-53]. Jak widać, inkubatory to tylko jeden ze sposobów aktywizacji przedsiębiorczości wśród lokalnej
społeczności. Ich cechą charakterystyczną jest nastawienie na pomoc nowo powstającym podmiotom. Nie jest to jedyne zadanie stawiane przed inkubatorami. Rola
inkubatorów w gospodarce sprowadza się do [Filipiak i in. 2005, s. 290-291]:
–– propagowania przedsiębiorczości poprzez pomoc w rozwijaniu podmiotów gospodarczych,
–– tworzenia miejsc pracy, co przekłada się na spadek bezrobocia,
–– wpływu na wzrost gospodarczy,
–– upowszechniania informacji z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
–– tworzenia materialno-prawnych ram dla nowo powstających firm.
Inkubatory przedsiębiorczości w krajach wysoko uprzemysłowionych mają już
swoją historię i tradycje. To instrument rozwoju regionalnego, który asystuje w tworzeniu oraz pomaga w pierwszym okresie istnienia małej i średniej firmy, oddziałuje
na rozwój gospodarczy oraz sprzyja transferom technologicznym. Pierwsze takie
inicjatywy pojawiły się ponad czterdzieści lat temu – w połowie lat sześćdziesiątych
ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych oraz dziesięć lat później w krajach Europy Zachodniej. Początkowo traktowane były jako specyficzne narzędzie tworzenia alternatywnych miejsc pracy i zagospodarowywania terenów poprzemysłowych
na obszarach z problemami strukturalnymi. Z czasem stały się coraz powszechniej
wykorzystywaną, głównie przez władze publiczne, formą stymulowania konkurencyjności podmiotów, a zarazem obszarów terytorialnych, wspierania rozwoju gospodarczego, innowacyjności, przekształceń strukturalnych czy tworzenia nowych
miejsc pracy [Matusiak 2005, s. 105].
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Określając skrótowo, inkubatory wpływają na tworzenie nowych podmiotów.
Obecnie są to ośrodki tworzone głównie przez władze miejskie przy udziale innych
lokalnych instytucji o charakterze gospodarczym. Z reguły są instytucjami non-profit, a większość z nich jest nawet dotowana. Otrzymane wsparcie finansowe zasila
budżet i przeznaczane jest na działalność inkubatora. Nie można jednak zgodzić się
z twierdzeniem, że powstają na obszarach o przeciętnie lub słabo rozwiniętej bazie
naukowo-badawczej [Zarządzanie innowacjami… 1998, za: Systemy wspierania…
2003, s. 138], choć początkowo rzeczywiście tworzone były na terenach dotkniętych kryzysem strukturalnym, cechujących się nie tylko schyłkowym przemysłem,
ale i słabym potencjałem ludzkim, systemem kształcenia czy brakiem kapitałów.
Zgodnie z definicją sformułowaną na Światowym Forum Stowarzyszeń Inkubatorów Przedsiębiorczości i Parków Naukowych Inkubatorów program inkubowania
przedsiębiorczości uznaje się za proces rozwoju ekonomicznego i socjalnego ukierunkowany na doradztwo potencjalnym oraz początkującym przedsiębiorstwom,
tzw. start-up’om, organizację i przyspieszenie ich wzrostu i osiągnięcie sukcesu
dzięki kompleksowemu programowi wsparcia oferowanemu w określonym czasie.
Podstawowym założeniem jest osiągnięcie końcowego efektu, jakim jest przedsiębiorstwo, które po wyjściu z programu jest dochodowe oraz potrafi samodzielnie
funkcjonować i przetrwać na rynku [Matusiak 2005, s. 103]. Zatem cel powołania
inkubatorów można sformułować jako tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu małych firm oraz pomoc w ich usamodzielnieniu w konkurencyjnym otoczeniu. Ze względu na sformułowany wyżej cel czas przebywania firmy w inkubatorze
jest ograniczony, zwykle od 2 do 5 lat. Zakłada się, że w tym czasie uzyska zdolność
do samodzielnego funkcjonowania na rynku [Odrobina 2000, s. 165]. Swoistym testem, czy tak rzeczywiście może być, jest stopniowe zmniejszanie ulg i preferencji
dla najemców.
Mimo że cel powołania jest niezmienny dla wszystkich inkubatorów, to cele
podrzędne, czyli operacyjne, mogą już być różne. Zależą od typu inkubatora, jego
charakteru, założeń lokalnej i regionalnej polityki i strategii rozwoju oraz warunków
zewnętrznych, w jakich funkcjonuje.
Na podstawie celu nadrzędnego można sformułować główne funkcje inkubatorów. Należą do nich [Systemy wspierania… 2003, s. 53]:
–– zapewnienie powierzchni pod działalność gospodarczą,
–– oferowanie usług wspierających biznes, np. doradztwo ekonomiczne, finansowe, prawne, patentowe, organizacyjne i technologiczne,
–– pomoc w składaniu wniosków i otrzymaniu środków finansowych,
–– tworzenie odpowiedniego klimatu dla prowadzenia działalności gospodarczej
i realizacji przedsięwzięć innowacyjnych.
Inkubatory przedsiębiorczości to podmioty, które z jednej strony oferują atrakcyjne cenowo powierzchnie pod wynajem, a z drugiej szereg usług wspierających
powstanie i rozwój małego biznesu.
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3. Typy inkubatorów oraz najemców
Oprócz wielu wspólnych własności, takich jak działalność na zasadzie non-profit
czy nadrzędny cel działania, inkubatory mają także cechy, które je różnią. Zaliczamy
do nich formę prawno-organizacyjną, rodzaj najemców oraz typ inkubatora.
Pierwsza z nich – forma prawna – decyduje o stosunkach własnościowych związanych z gruntem i budynkiem, możliwościach oraz ograniczeniach związanych
z dostępnością do zewnętrznych źródeł finansowania (kredyty, obligacje, regionalne
programy operacyjne, fundusze unijne) czy obciążeniach podatkowych. Wpływa też
na wielkość, sposób (bezpośrednie lub pośrednie) i rodzaj zaangażowania jednostki
samorządu terytorialnego w tworzenie inkubatora, a potem w zarządzanie nim. Do
najczęściej spotykanych form należą stowarzyszenia, fundacje, zakłady budżetowe
i spółki z o.o.
Rodzaj najemców to druga cecha różniąca inkubatory. Spotykamy trzy typy lokatorów:
–– firmy nowo powstałe,
–– przedsiębiorstwa istniejące,
–– najemcy strategiczni, którzy dzielą się na stałych i krótkookresowych.
Grupa pierwsza obejmuje wszystkich, którzy zakładają działalność gospodarczą
w momencie przystąpienia do inkubatora. Druga to firmy istniejące na rynku i, podobnie jak przedsiębiorstwa z grupy wcześniejszej, korzystające z ulg, preferencji
i usług oferowanych przez inkubator. Ponieważ oferta ma pomóc firmom w „okrzepnięciu” na rynku, inkubatory stosują ograniczenie związane z długością istnienia
firmy w momencie przystąpienia, które najczęściej wynosi rok.
O ile dwa pierwsze typy najemców występują w każdym inkubatorze, to trzeci
już nie. Lokatorzy strategiczni to przedsiębiorstwa, w stosunku do których stosuje
się rynkowe stawki i określa się ich zamiennie jako „wynajem komercyjny”. Oferowanie 30-50% powierzchni podmiotom będącym pełnymi płatnikami zapewnia inkubatorowi stabilność i płynność finansową. Pierwszeństwo w skorzystaniu z oferty
mają te przedsiębiorstwa, które nawiążą współpracę i kooperację z firmami inkubowanymi oraz do nich skierują swoje zlecenia, np. w zakresie obsługi informatycznej czy księgowej. Nawiązanie współpracy pomaga młodym firmom w uzyskaniu
pierwszych klientów. Lokatorzy krótkoterminowi są w fazie wchodzenia na rynek
regionalny i korzystają z pomieszczeń inkubatora w czasie organizacji działalności
docelowej. Ich pobyt ogranicza się zwykle do 6 miesięcy. Lokatorzy stali to firmy
o stabilnej pozycji na rynku, które nie mają ograniczeń co do długości pobytu. Jak
podaje K. Matusiak, formuła przyjmowania po stawkach komercyjnych tzw. pewnych płatników gwarantujących stałe dochody została przeniesiona na polski grunt
ze Stanów Zjednoczonych [Matusiak 2006, s. 377].
Ograniczenia w zakresie przyjmowania najemców mogą wynikać także z typu
inkubatora. Występują trzy typy inkubatorów:
–– akademickie,
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–– innowacyjno-technologiczne,
–– ogólne.
Inkubatory akademickie tworzone są zwykle przy wyższych uczelniach. Docelowa grupa to osoby młode, stąd też spotyka się ograniczenia związane z wiekiem
osób przystępujących. Czasami występuje także zawężenie do studentów, absolwentów, doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli osób związanych z konkretną
uczelnią. Cechą charakterystyczną tych inkubatorów jest ponadto oferta preinkubacji, wiążąca się z działaniem w strukturach inkubatora oraz brakiem konieczności
zakładania działalności gospodarczej, co przekłada się na niższe koszty wdrażania
pomysłu w życie. Inkubator akademicki może funkcjonować w strukturach uczelni
bądź jako samodzielny podmiot działający w imieniu i na rzecz przyszłych przedsiębiorców.
Działające w Polsce akademickie inkubatory przedsiębiorczości (AIP) podzielić
można na trzy grupy [Jarus 2005, s. 84-92]:
• AIP utworzone przez Studenckie Forum Business Centre Club oraz Fundację
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Inkubowana firma działa na zasadzie pionu w fundacji z własnym subkontem, co oznacza, że nie musi uzyskiwać
samodzielnej osobowości prawnej.
• Akademickie inkubatory technologiczne (AIT) powiązane z istniejącymi na
państwowych wyższych uczelniach ośrodkami transferu technologii. Występuje
w nich preselekcja ze względu na innowacyjność przedsięwzięcia.
• AIP powstające z inicjatywy organizacji studenckich, często powiązane z akademickimi biurami karier.
Inkubatory innowacyjno-technologiczne zaliczone do grupy drugiej mają ograniczenia związane z przedmiotem działalności. Nie działają przy uczelni ani w strukturach uczelni, nie oferują współpracy na zasadzie preinkubacji. Podstawowym
wymogiem przyjęcia jest innowacyjność lub zaawansowanie technologiczne inkubowanego przedsięwzięcia. Pozostałe różnice są następujące [Ośrodki innowacji…
2005, s. 109]:
–– są większe, zasobniejsze finansowo i lepiej wyposażone,
–– prowadzą szerszą działalność w zakresie szkoleń, doradztwa i pomocy w uzyskaniu środków z funduszy europejskich, współpracy B+R i realizacji przedsięwzięć innowacyjnych,
–– prowadzą sztywniejszą politykę opłat za wynajem i usługi,
–– są mniej samowystarczalne finansowo.
W grupie ostatniej, zwanej czasami inkubatorami tradycyjnymi, nie występują
żadne ograniczenia, poza tymi, które wiążą się z samą ideą inkubacji.

4. Charakterystyka inkubatorów
Na analizowanym obszarze, czyli województwa pomorskiego i Elbląga, działa
8 inkubatorów różniących się w znacznym stopniu nazwą, wielkością, zakresem pomocy i innymi cechami. Są to następujące inkubatory:
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Działa jako fundacja z siedzibą
w Warszawie, gdzie znajduje
się Biuro Zarządu. Podlegają
mu działy obsługujące poszczególne AIP. Na czele AIP
zlokalizowanych w miastach
przy wyższych uczelniach stoją
dyrektorzy koordynujący działania w swoich regionach oraz
sprawujący opiekę nad firmami
w AIP

Jednostka ogólnouczelniana,
podległa rektorowi, który powołuje Dyrektora oraz Radę
Nadzorczą AIG PG

Założony przez Gdańską Fun- Dla osób planujących rozpocząć dzia- 6 miesięcy od dnia rozpodację Przedsiębiorczości, działa łalność gospodarczą lub prowadzących częcia działalności gospow jej strukturach
nie dłużej niż 2 lata
darczej przez beneficjenta
dla odbiorców A i B oraz 12
miesięcy dla odbiorców C.
Regulamin kolejnej edycji

B

C

Utworzony w celu wspomagania
pracowników i studentów PG w zakładaniu i prowadzeniu działalności
gospodarczej opartej na know-how
i technologie opracowane na uczelni.
Ma charakter zamknięty, adresaci to
studenci, doktoranci, pracownicy PG
oraz absolwenci, którzy ukończyli
studia w ciągu ostatnich 3 lat lub założone nie wcześniej niż 12 miesięcy
przed złożeniem wniosku podmioty
gospodarcze przez pracowników, doktorantów lub studentów PG

Propagowanie i pomoc w rozwoju
przedsiębiorczości wśród młodych
Polaków, przeznaczony dla osób do 30
roku życia, choć dopuszczalne są wyjątki; najmłodszym beneficjentem w
gdańskim AIP była osoba 17-letnia

Okres preinkubacji 6 miesięcy, w wyjątkowych
przypadkach 12, okres inkubacji 18 miesięcy, w wyjątkowych przypadkach 24

Maksymalny czas preinkubacji 24 miesiące, po tym
okresie beneficjenci, którzy
założyli działalność gospodarczą, mają pierwszeństwo w korzystaniu z programu inkubacji. Jak dotąd
firmom inkubowanym nie
ograniczono odgórnie czasu funkcjonowania w inkubatorze

4

A

3

2

Okres pomocy

1

Cel działania, adresaci

Struktura organizacyjna oraz
forma prawna

Nr
5

Zasady współpracy

W drodze konkursu oraz
indywidualnych spotkań,
co roku organizowany
jest „Konkurs na najlepsze biznesplany”. Zwycięzcy mogą założyć firmę w ramach AIP

6

Nabór

W inkubatorze działają 3 grupy
odbiorców: A, B i C, przy czym
najkorzystniejsza oferta jest dla
odbiorców typu A. Odbiorcy A
to finaliści projektu „Biznes na
Start”, B – uczestnicy. Benefi-

W drodze indywidualnych spotkań oraz konkursu „Biznes na Start”
organizowanego
dwa
razy w roku. Autorzy
najlepszych pomysłów

Obejmują dwa okresy: pierwszy W drodze konkursu ogłatrwa od pomysłu do rozpoczęcia szanego na ogół dwa razy
działalności gospodarczej, drugi w roku
obejmuje wsparcie działalności
przedsiębiorstw akademickich.
Po okresie inkubacji można pozostać w dotychczasowej lokalizacji, lecz na warunkach rynkowych. Przedsiębiorca działa we
własnym imieniu i na własny
rachunek, winien ubezpieczyć
działalność od odpowiedzialności cywilnej

W okresie preinkubacji nie trzeba rejestrować własnej działalności gospodarczej, a dzięki
temu nie trzeba płacić składki
ZUS, można działać jako pion
inkubatora, AIP udostępnia osobowość prawną

Tabela 1. Podstawowe informacje o inkubatorach istniejących w województwie pomorskim i Elblągu
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2

Projekt Miasta Sopotu realizowany przez Stowarzyszenie
Wolna Przedsiębiorczość. Stowarzyszenie zostało wybrane
do realizacji tego zadania w
wyniku konkursu dla organizacji pozarządowych ogłoszonego przez Miasto. Działa na
zasadach non-profit

Działa w strukturach Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego znajdującego się na
terenie Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej

Wchodzi w skład Pomorskiego
Parku Naukowo-Technologicznego, który jest zarządzany
jest przez jednostkę budżetową
miasta Gdyni – Gdyńskie Centrum Innowacji

1

D

E

F

Tabela 1, cd.
4

5

5

Tworzenie przyjaznych oraz preferen- Firma pozostaje pod opieką
cyjnych warunków dla młodych firm inkubatora przez 2 lata
zajmujących się transferem i wdrażaniem technologii. Skierowany do firm
działających nie dłużej niż 12 miesięcy; do inkubatora można aplikować
przed założeniem działalności gospodarczej, ale w momencie podpisywania umowy firma musi być wpisana do
rejestru działalności gospodarczej

Ma na celu pomoc w rozwijaniu nowo 24 miesiące, po tym okresie
powstałych firm wdrażających nowo- istnieje możliwość funkcjoczesne technologie. Założone firmy nowania w ramach GPNT
nie powinny istnieć dłużej niż 12 miesięcy

Nie ma ograniczenia co do branży, ale domeną winna być działalność badawczo-wdrożeniowa,
doświadczalno-wdrożeniowa,
usługowa (wykorzystująca wysoko zaawansowane technologie), produkcyjno-wdrożeniowa
z sektora high-tech, z wyłączeniem prowadzenia produkcji
uciążliwej. Po 2 latach można
złożyć wniosek aplikacyjny do
PPNT

Pomoc skierowana jest głównie do studentów, absolwentów
gdańskich uczelni oraz pracowników nauki

Po wypełnieniu potrzebnych formularzy i uzyskaniu pozytywnej opinii
trzyosobowego zespołu
ekspertów składającego
się z przedstawicieli Zarządu PCT, Prezydenta
Miasta Gdyni oraz Rady
Naukowej PPNT

Wypełniony wniosek
opiniuje działająca na
terenie GPNT Fundacja
Pomorska Sieć Innowacyjna „Brainet”

Działalność powinna być nakie- Należy wypełnić i złożyć
rowana na sektor usług okołobiz- wniosek, brak terminów
nesowych. Nie są przyjmowane
firmy stanowiące konkurencję
dla innych firm z inkubatora.
Przedsiębiorstwa mogą funkcjonować na terenie inkubatora
bądź działać na terenie Sopotu
i korzystać tylko z jego usług i
infrastruktury – są to tzw. firmy
satelitarne

konkursu „Biznes na Start” cjenci C to tacy, którzy nie brali mogą założyć firmę w
może te okresy zmieniać
udziału w konkursie
ramach inkubatora
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczo- 3 lata
ści i aktywizacji zawodowej, zapobieganie bezrobociu, poprawa konkurencyjności sektora MSP w Sopocie.
Skierowany do mieszkańców Sopotu
planujących założyć działalność gospodarczą lub prowadzących ją nie
dłużej niż 12 miesięcy. Działalność
musi być zarejestrowana w Sopocie, a
firmy w momencie przyjęcia nie mogą
zatrudniać więcej niż 9 osób

3
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Jest jedną z form działalności
Słupskiego Stowarzyszenia
Innowacji Gospodarczych
i Przedsiębiorczości���������
, powołanego przez Członków Zarządu
oraz Radnych Rady Miasta
Słupska. Stowarzyszenie jest
organizacją niedochodową

H

Czas pobytu wynosi do 2
lat, w szczególnych przypadkach czas inkubacji
może zostać wydłużony.
Po tym okresie firmy będą
mogły przenieść działalność do Elbląskiego Parku
Technologicznego, którego
działalność na razie jest w
fazie koncepcyjnej

Wspieranie MSP poprzez wydzierża- Maksymalnie 5 lat
wianie pomieszczeń na działalność gospodarczą po preferencyjnych cenach.
Dla bezrobotnych rozpoczynających
działalność gospodarczą, dla osób
prowadzących działalność gospodarczą (bez ograniczenia okresu istnienia
firmy), traktowanych jako tzw. firmy
rozwijające się

Stymulowanie rozwoju MSP, tworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz możliwości
rozpoczęcia lub kontynuacji działalności gospodarczej w zakresie zaawansowanych technologii informatycznych.
Dla absolwentów Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu,
kierunków informatycznych Politechniki Gda���������������������������
ń��������������������������
skiej i innych osób podejmujących działalność gospodarczą w
usługach informatycznych i branżach
pokrewnych
Akceptowana jest działalność
usługowa i produkcyjna, poza
uciążliwą i szkodliwą dla środowiska

Osoba fizyczna powinna zarejestrować działalność gospodarczą
do 30 dni od podjęcia decyzji o
przystąpieniu do inkubatora

Dokumenty należy złożyć w siedzibie inkubatora, oceniane są przez
Kierownika inkubatora,
przed podpisaniem umowy należy wpłacić kaucję w wysokości jednorazowej kwoty czynszu

Ma charakter ciągły, do
całkowitego wypełnienia
pomieszczeń. Wnioski
pod względem formalnym sprawdza Kierownik EINTI, pod względem
merytorycznym
Rada Społeczna EINTI,
powołana przez Prezydenta Elbląga

Źródło: opracowanie własne na postawie otrzymanych materiałów, wywiadów z przedstawicielami inkubatorów oraz stron internetowych. Stan na rok
2007.

Jest integralną częścią Centrum Sportowo-Biznesowego,
które jest jednostką budżetową
Urzędu Miasta Elbląga. Bezpośredni nadzór nad Inkubatorem
sprawuje Biuro ds. Zarządzania
EINTI

G
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–– w czasie preinkubacji: obsługa finansowo-księgowa, prawna – nieodpłatnie, wynajem –– powstał na podstawie uchwały Senatu PG z dnia 29 marca
pomieszczeń biurowych z wyposażeniem, dostęp do mediów, telefonów, Internetu, labo2006 r.,
ratoriów, warsztatów, prawo do wykorzystywania logo PG, administracja, transport – po –– obecnie w ramach AIG PG działają dwie firmy
kosztach PG,
–– w czasie inkubacji: dostęp do mediów, telefonów, Internetu, administracja, transport – po
kosztach PG, obsługa finansowo-księgowa, prawna, wynajem pomieszczeń biurowych
z wyposażeniem, dostęp do laboratoriów, warsztatów, prawo do wykorzystywania logo
PG – odpłatnie, stawki preferencyjne (czasami koszty PG + 1%)

dla odbiorców typu A:
–– powstał w połowie 2006 r.
–– rabat w wysokości 75% czynszu w nieruchomości przy ul. Kościuszki 6,
–– aktualnie w jego strukturach działa 16 firm, w tym 7 typu A,
–– bezpłatna opieka mentora udzielającego konsultacji na temat rozpoczęcia i prowadze5 – B i 4 – C,
nia działalności gospodarczej z dziedziny prawa, podatków, finansów, marketingu (do 5 –– obecnie działające firmy oferują m.in. usługi fryzjerskie, kosmegodzin), bezpłatne szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i pozyskityczne, catering, zarządzanie nieruchomościami czy testowanie
wania funduszy unijnych,
oprogramowania informatycznego,

B

C

A

3
–– istnieje od połowy 2004 r.
–– funkcjonuje w ramach sieci 23 inkubatorów stworzonych przez
Studenckie Forum BCC, na jego kanwie powstała Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Od niedawna posiada
osobowość prawną i został wcielony w struktury Uniwersytetu
Gdańskiego jako jednostka organizacyjna,
–– obecnie działające firmy zajmują się m.in. nowymi technologiami,
usługami informatycznymi, telekomunikacyjnymi, projektowymi,
mediami cyfrowymi, reklamą, organizacją imprez, działalnością
wydawniczą, księgarską, edukacyjną,
–– całkowita powierzchnia najmu dla lokatorów to 2 pomieszczenia,
w tym jedno to biuro inkubatora z obsługą biurowo-księgową,
a drugie to pomieszczenie dla firm działających w jego strukturze.
Ma 35 m2, 8 stanowisk pracy dla pracowników firm inkubowanych i stolik spotkań. Jak dotąd inkubator nie dysponuje stałą powierzchnią biurową dla firm inkubowanych

2

200 zł netto plus 50 zł wpisowego, zakres usług obejmuje m.in.:
–– prowadzenie księgowości – system rozliczeń księgowych do 20 dokumentów,
–– doradztwo gospodarcze – prawne (pomoc w tworzeniu umów), finansowe, marketingowe
– do 4 porad w miesiącu,
–– poszukiwanie zleceniodawców, udostępnianie posiadanej bazy przedsiębiorców,
–– udostępnienie powierzchni użytkowej, biura i podstawowych urządzeń biurowych,
–– organizacja szkoleń w zakresie przedsiębiorczości, tworzenia firmy, dostępu funduszy
europejskich, opracowywania biznesplanów, z zakresu prawa gospodarczego,
–– wsparcie w reklamie i promocji, promocja za pośrednictwem portalu inkubatory.pl, udostępnianie logo i konta AIP,
–– pomoc w pozyskiwaniu środków − dotacji, stypendiów, kredytów,
–– usługi dodatkowe (płatne): tworzenie strony internetowej i opieka nad nią, pomoc
w uzyskaniu zwolnień, koncesji, druk materiałów promocyjnych,
–– odbieranie poczty, możliwość korzystania z adresu korespondencyjnego inkubatora, udostępnianie konta mailowego w domenie inkubatory.pl

1

Rok powstania i stan obecny

Ponoszone koszty oraz oferowane usługi

Nr

Tabela 2. Aspekty finansowe oraz stan obecny inkubatorów
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za wynajem powierzchni (energia elektryczna, woda, ścieki, wywóz śmieci, ogrzewanie,
utrzymanie części wspólnej) I rok – 5,50 zł/m2, II rok – 9,50 zł/m2, III rok – 15,50 zł/m2,
zakres świadczonych usług:
–– udostępnianie pomieszczeń biurowych, usług biurowych (faks, ksero, drukarka, poczta,
tłumaczenie tekstów, przygotowanie prezentacji w Power Point), łącze internetowe,
możliwości posługiwanie się adresem i telefonami Mikroinkubatora,
–– doradztwo, szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, pomoc merytoryczna w prowadzeniu firmy, wizytówka na stronie internetowej inkubatora,
–– większość usług jest limitowana miesięcznie bądź godzinowo

–– stawki czynszu wynoszą ok. połowy wysokości stawek rynkowych, obecnie kształtują
się na poziomie 8 zł w pierwszym roku działalności oraz 12 zł w drugim,
–– zakres świadczonych usług, oprócz stawek czynszowych, obejmuje m.in. wspólny
sekretariat obsługujący działalność biurową oraz zespół doradców merytorycznych,

D

E

–– powstał w początkach 2006 r. razem z powołaniem GPNT,
–– jest w fazie początkowej działalności (obecnie działa 10 firm)
w związku z adaptacją pomieszczeń na potrzeby inkubatora; rok
2008 to termin zakończenia prac modernizacyjnych, które
w pełni pozwolą rozwinąć działalność inkubatora,

–– powstał pod koniec 2006 r.
–– w jego strukturach działa 8 firm, zajmujących się m.in. doradztwem personalnym, usługami finansowymi, architekturą wnętrz,
rzeźbiarstwem artystycznym, handlem szkłem hartowanym,
prowadzeniem kursów tańca, organizacją szkoleń i wyjazdów
integracyjnych,
–– całkowita powierzchnia najmu dla lokatorów obejmuje 6 biur po
12 m2 każde. Ponadto w ramach inkubatora udostępniana jest sala
konferencyjna, sekretariat i pokój socjalny

–– księgowość z bonifikatą w wysokości 20%, bezpłatna wizytówka firmy na stronie Fun- –– w ramach nieruchomości przy ul. Kościuszki 6 nie ma określonej
dacji,
powierzchni wydzielonej dla potrzeb inkubatora, jest ona dostoso–– preferencje przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie poręczenia przez Pomorski Rewywana w zależności od pojawiających się potrzeb
gionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych,
–– usługi sekretarsko-biurowe (nie są świadczone ze względu na brak zainteresowania ze
strony beneficjentów),
dla odbiorców typu B:
–– bezpłatna opieka mentora udzielającego konsultacji na temat rozpoczęcia i prowadzenia
działalności gospodarczej, bezpłatne szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i pozyskiwania funduszy unijnych,
–– księgowość z bonifikatą w wysokości 10%, bezpłatna wizytówka firmy na stronie Fundacji,
–– preferencje przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie poręczenia przez Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych,
–– usługi sekretarsko-biurowe (nie są świadczone ze względu na brak zainteresowania ze
strony beneficjentów),
–– dla odbiorców typu C− konsultacje mentora z bonifikatą w wysokości 40%
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przez pół roku koszt wynajęcia powierzchni biurowej wynosi brutto 5 zł/m2, następnie 10
zł/m2; dla firm nieinkubowanych w PPNT 10 lub 20 (w nowym budynku) zł/m2, ponadto:
–– bezpłatna sieć internetowa i wizytówka na stronie internetowej PPNT,
–– bezpłatne doradztwo księgowe, finansowe, prawnicze na temat funduszy unijnych,
pomoc w poszukiwaniu partnerów gospodarczych, w nawiązywaniu współpracy,
–– możliwość korzystania z sekretariatu PPNT (faks, ksero, skaner), sal szkoleniowo-konferencyjnych, wykorzystywania logo PPNT, nowoczesnego laboratorium

w pierwszym roku dla przedsi�����������������������������������������������������
ę����������������������������������������������������
biorstwa inkubowanego, działaj����������������������
ą���������������������
cego w sektorze technologii informatycznych, stawka brutto 5 zł/m², w drugim 7 zł/m², po drugim 10 zł/m².
Do kosztów należy doliczyć stałe koszty obsługi (3 zł brutto za 1 m2 powierzchni) oraz
dzierżawy sprzętu komputerowego, oprogramowania i mebli biurowych − 90 zł/miesiąc;
pozostałe udogodnienia:
–– zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej, wody, ogrzewania, obsługi biurowej,
udzielanie informacji, doradztwa, organizowanie szkoleń, konferencji i seminariów,
organizowanie działalności promocyjnej i reklamowej w cenie czynszu,
–– możliwość wynajęcia pomieszczeń wystawienniczych,
–– możliwość posługiwania się adresem i powoływania na przynależność do inkubatora,
–– umieszczanie na terenie inkubatora reklam i znaków firmowych

7 zł/m2 dla osoby bezrobotnej rozpoczynającej działalność wynajmującej pomieszczenie
–– powstał w 1995 r.,
biurowe, 8,75 zł/m2 dla firmy rozwijającej się, wynajmującej pomieszczenie biurowe, 5,50 –– w jego strukturach działa 47 firm z branż: budowlanej, geodezyjzł/m2 dla osoby bezrobotnej rozpoczynającej działalność wynajmującej pomieszczenie na
nej, krawieckiej, obuwniczej, kredytowo-ubezpieczeniowej,
działalność produkcyjną, 7,50 zł/m2 dla firmy rozwijającej się wynajmującej pomieszczea także ośrodek szkolenia kierowców i biuro konstrukcyjne,
nie na działalność produkcyjną; pozostałe usługi:
–– na inkubator składa się zespół budynków gospodarczych w cen− obsługa biurowa – przepisywanie na komputerze, kserowanie, bindowanie, faks,
trum Słupska o powierzchnia ponad 4,5 tys. m2, z tego do najmu
− aparat telefoniczny, własny, wewnętrzny numer telefonu,
dla lokatorów przeznaczonych jest prawie 3,7 tys. m2
− usługi indywidualnie zamawiane przez dzierżawcę: energia elektryczna, ogrzewanie
pomieszczeń, usługi telefoniczne, inne usługi biurowe, wynajem sali konferencyjnej

G

H

Źródło: opracowanie własne na postawie otrzymanych materiałów, wywiadów z przedstawicielami inkubatorów oraz stron internetowych. Stan na rok
2007.

–– zaczął funkcjonować w 2007 r.,
–– aktualnie w ramach inkubatora działa 17 firm, z tego 15 bezpośrednio w branży informatycznej, a 2 w jej otoczeniu, w przygotowaniu są wnioski następnych 2 firm,
–– powierzchnia najmu dla lokatorów obejmuje 35 pomieszczeń po
15 m2 każde, z pełnym uzbrojeniem w media, zabezpieczeniem
potrzeb socjalno-bytowych oraz specjalistycznym wyposażeniem
w sprzęt komputerowy i oprogramowanie

–– powstał w 2004 r., trzy lata po powołaniu PPNT,
–– aktualnie w ramach inkubatora działa 25 firm zajmujących się
głównie informatyką, telekomunikacją i elektroniką,
–– dostępna powierzchnia najmu wynosi ok. 1000 m2

–– docelowo zajmować będzie skrzydło adaptowanego budynku
z powierzchnią co najmniej 1,3 tys. m2, którą w zależności od
potrzeb będzie można zwiększać,

F

3

2

1

Tabela 2, cd.
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1) Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP) przy Uniwersytecie Gdańskim,
2) Akademicki Inkubator Gospodarczy Politechniki Gdańskiej,
3) Inkubator Przedsiębiorczości „Starter” przy Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości,
4) Mikroinkubator przedsiębiorczości w Sopocie,
5) Inkubator firm technologicznych w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym,
6) Pomorski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym,
7) Elbląski Inkubator Nowoczesnych Technologii Informatycznych (EINTI)
w Centrum Sportowo-Biznesowym,
8) Inkubator Przedsiębiorczości prowadzony przez Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości.
Podstawowe informacje o inkubatorach przedstawiono w tab. 1 i 2. Większość
z nich – 5 na 8 badanych – powstała stosunkowo niedawno, w roku 2006 lub później.
Z tego powodu nie określono wskaźnika mówiącego o skuteczności działania inkubatora, który ustala się na podstawie liczby firm działających po jego opuszczeniu
w stosunku do wszystkich, które w nim przebywały.

5. Podsumowanie
Inkubatory to jedna z form mobilizacji lokalnej przedsiębiorczości i jedna z metod oddziaływania na rozwój lokalny. To sposób na tworzenie nowych podmiotów
i nowych miejsc pracy. Na podstawie analizowanego obszaru ukazano, że idea stopniowego przystosowywania podmiotów gospodarczych do otoczenia rynkowego realizowana jest różnorodnie. Inkubatory zajmują parę tysięcy metrów kwadratowych
lub oferują najemcom jedno wspólne pomieszczenie. Akceptują działalność produkcyjną lub zawężają się wyłącznie do usług, a czasami do wybranych usług. Stosują
ograniczenia związane z wiekiem, miejscem zdobycia wykształcenia lub zamieszkania. Oferują szeroki wachlarz usług dodatkowych lub zawężają się do niskiego
czynszu. Pomimo różnych koncepcji ich efekt końcowy powinien być taki sam –
powstanie sprawnie zarządzanych, dochodowych przedsiębiorstw.
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ENTREPRENEURIAL INCUBATORS
AS A WAY OF SUPPORTING SME’s SECTOR
– BASED ON THE EXPERIENCE OF POMORSKIE VOIVODESHIP
AND ELBLĄG
Summary
The article discusses entrepreneurial incubators. The theoretical part of the article presents discussion on enterprise incubation process and its role in establishing new economic entities. Moreover, it
shows criteria for dividing incubators and tenants. Next, the incubators in Pomorskie voivodeship and
Elbląg (because of its strong connections with Gdańsk) are presented. They are described from many
points of view, such as: organization structure, legal form, activity aim, types of tenants, aid period,
rules of co-operation and recruitment, costs that tenants pay and range of services.
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WPŁYW HIPERMARKETÓW NA ROZWÓJ LOKALNY
W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH W LUBLINIE

1. Wstęp
Procesy internacjonalizacji, czyli umiędzynarodowienia działalności, nie ominęły sieci hipermarketów. „Carrefour”, Grupa „Metro” czy „Tesco” podejmują bezpośrednie inwestycje zagraniczne, przez które rozumie się rozwijanie od podstaw
samodzielnej działalności gospodarczej za granicą bądź przejmowanie istniejących
przedsiębiorstw. Pierwsze z wyżej wymienionych inwestycji określa się jako „greenfield”, drugie zaś jako „brownfield” [Budnikowski 2003, s. 137]. Internacjonalizacja
sieci handlowych umożliwia im ekspansję rynkową i osiąganie efektów skali.
Inwestycje zagraniczne w handlu (jak i w produkcji) koncentrują się w dużych
aglomeracjach miejskich, które oferują inwestorom takie korzyści zewnętrzne, jak:
chłonny rynek zbytu, szerokie możliwości wyboru dostawców towarów i usług czy
dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną [Head, Ries, Swenson 1995; Porter
1996; Guimarães, Figueiredo, Woodward 2000; Sassen 2000; Taylor 2001; Rodriguez-Pose, Zademach 2003]. Ogromne kompleksy handlowe, w których powierzchnia pojedynczych hipermarketów przekracza na ogół 5 tys. m2, powstają często przy
głównych drogach prowadzących do dużych miast.
Wielkie sieci handlowe promują wspólne spędzanie wolnego czasu przez rodziny
czy przyjaciół, nakierowane na zakupy i rozrywkę [Harvey 1989]. R. Downs [1970]
stwierdził, iż handlowcy kształtują wyobrażenia konsumentów o własnych sklepach,
natomiast nie są w stanie wpłynąć na wyobrażenia o całości ośrodka handlowego.
Konsumenci mogą mieć na przykład niekorzystne wyobrażenia o obiektach handlowych rozciągających się wzdłuż tras komunikacyjnych [Potter 1977], aczkolwiek
wolą oni korzystać z peryferyjnie położonych hipermarketów, jeśli bliższe centra
handlowe charakteryzują się chaosem przestrzennym [Walmsley 1972].
Z kolei według R. Hudsona [1975] konsument przywiązuje większą wagę do
cech centrów handlowych (cen, poziomu usług) niż do ich lokalizacji. I. Shepherd
i C. Thomas [1980, s. 47-48] wskazali na ograniczenia w wyborze miejsca zakupów,
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odnoszące się do środowiska (np. złego zaopatrzenie sklepów i krótkich godzin ich
otwarcia) i cech konsumentów (ich niskich dochodów, podeszłego wieku i małej
mobilności). G. Stone [1954] wyróżnił cztery typy konsumentów: kierujących się
ceną, przyzwyczajeniem, etyką (dokonujących zakupów w małych sklepach osiedlowych, a zatem popierających drobny handel) oraz obojętnych (nie preferujących
żadnego rodzaju sklepów). Natomiast N. Williams [1979] sklasyfikował konsumentów według kryteriów: wykorzystywanego środka lokomocji, częstotliwości zakupów i wielkości ośrodka handlowego.
Wielkie centra handlowe (hipermarkety) stwarzają konsumentom możliwości spędzania wolnego czasu oraz oferują lokalnym przedsiębiorcom współpracę
w zakresie dostaw dóbr i usług. Jednocześnie konkurują one ze sobą, stanowiąc
także zagrożenie [Domański 1997] dla miejscowych przedsiębiorstw handlowych.
Hipermarkety mają w rezultacie wpływ na rozwój lokalny, przez który rozumie
się „kompleks przeobrażeń jakościowych dotyczących danego obszaru, a odnoszących się do poziomu życia oraz warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych” [Parysek 1996, s. 35]. M. Ziółkowski i M. Goleń [2006, s. 57] określają
rozwój lokalny jako proces pozytywnych zmian o charakterze ilościowym i jakościowym w poziomie życia społeczności lokalnej oraz w warunkach funkcjonowania podmiotów gospodarczych, uwzględniający potrzeby, priorytety, preferencje
oraz systemy wartości mieszkańców i przedsiębiorców. P. Hirst [2000] i G. Stoker
[2004] podkreślają, iż społeczności lokalne powinny mieć możliwość uczestnictwa
w dyskusji dotyczącej lokalizacji i standardów usług oraz w ocenie działania usługodawców.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wpływu hipermarketów na warunki
życia mieszkańców i warunki działania przedsiębiorców na przykładzie miasta Lublina. W pracy wykorzystano wyniki 100 ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców osiedli sąsiadujących z hipermarketami oraz pogłębione wywiady z lokalnymi handlowcami i dostawcami wielkich sieci handlowych. Analizując mechanizmy
ekspansji hipermarketów, posłużono się teorią gier, która obejmuje rozpoznanie
istotnych uczestników gry, ich celów i działań [Courtney 2001].
W pracy postawiono hipotezę badawczą, iż mieszkańcy osiedli sąsiadujących
z hipermarketami na ogół akceptują wielkie obiekty handlowe i dokonują w nich
zakupów. Sformułowano drugą hipotezę, iż głównym czynnikiem przyciągającym
konsumentów do hipermarketów jest szeroki wybór towarów. Trzecia hipoteza badawcza zakłada, że przedsiębiorcy odnoszą zarówno korzyści, jak i niekorzyści ze
współpracy z wielkimi sieciami handlowymi.

2. Mechanizmy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w handlu
Problematyka bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest przedmiotem licznych analiz empirycznych i prac teoretycznych [Bojar 2001; Taylor 2001; Przybylska 2001; Budnikowski 2003; Michałków 2003; Karaszewski 2004; Pakulska
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2004]. Według teorii przewag własnościowych wielkie korporacje, które posiadają
przewagę kapitałową czy technologiczną nad przedsiębiorstwami z danego państwa,
podejmują w nim bezpośrednie inwestycje zagraniczne w celu osiągnięcia korzyści
ekonomicznych [Karaszewski 2004, s. 32]. Zgodnie z teorią dywersyfikacji portfela
inwestycyjnego bezpośrednie inwestycje zagraniczne umożliwiają ponadnarodowym korporacjom rozłożenie ryzyka na większą liczbę państw [Budnikowski 2003,
s. 139-140] i zmniejszenie kosztów transakcyjnych (teoria R.H. Coase). Podejmowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyjaśnia także teoria zawłaszczalności S. Magee, w której podkreśla się, iż wielkie korporacje dążą do utrzymania przewagi w zakresie wiedzy. Umiędzynarodowienie działalności pozwala im zachować
tajemnice posiadanej wiedzy wewnątrz firmy.
Zgodnie z teorią oligopolistycznej reakcji wielkie korporacje dokonują inwestycji
zagranicznych, podążając za wiodącą wśród nich [Knickerbocker 1973, s. 193-196].
Na przykład gdy „Carrefour” − największa sieć handlowa w Europie – podejmuje
inwestycje w Polsce, inne sieci robią to samo, by zneutralizować jej przewagę konkurencyjną. Teoria lokalizacji zakłada, że wielkie sieci handlowe dokonują bezpośrednich inwestycji zagranicznych w miejscach, w których występują korzystne warunki do ich rozwoju (zwłaszcza chłonny rynek zbytu). Według J. Dunninga, który
stworzył syntezę teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych, uwarunkowane są
one zarówno przewagami monopolistycznymi, korzyściami internacjonalizacji, jak
i walorami lokalizacji konkretnych miejsc, które przyciągają ponadnarodowe korporacje [Karaszewski 2004, s. 54].
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w handlu detalicznym i hurtowym pojawiły się w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. Wielkie sieci handlowe na ogół podejmowały inwestycje „greenfield”, które początkowo lokalizowane
były w aglomeracji warszawskiej i aglomeracjach miejskich zachodniej Polski [Węcławowicz 2002, s. 149-150]. Wśród graczy, którzy dostrzegli ogromny potencjał
rozwojowy handlu w Polsce, były hipermarkety „Carrefour”, „Tesco”, „Auchan”,
„Geant”, „E. Leclerc” oraz Grupa „Metro” (tab. 1), obejmująca sieci: „Makro Cash
& Carry”, „Real”, „Media Markt” i „Saturn”. Celem wyżej wymienionych graczy
było zdobycie jak największego udziału w rynku usług handlowych. W warunkach
zróżnicowania ich potencjału ekonomicznego tylko główni gracze byli w stanie
podejmować kolejne ogromne inwestycje (np. w 2007 r. wartość skumulowanych
inwestycji Grupy „Metro” w Polsce przekroczyła 4,3 mld euro). Wraz z nasilaniem
się konkurencji w grze o polskich konsumentów niektóre słabsze sieci handlowe
wycofały się z Polski albo zostały przejęte przez silniejszych graczy, posiadających przewagę kapitałową. „Carrefour” wchłonął sieci „Albert”, „Hypernowa” czy
„Champion”, „Real” przejął hipermarkety „Geant”, a „Tesco” dyskonty „Lider
Price”. W 2006 r. w Polsce funkcjonowały 222 hipermarkety, o 21,9% więcej niż
w 2004 r. (tab. 1). Ich udział w obrotach handlowych był niższy od średniej dla Europy (przekraczającej 40%).
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Tabela 1. Liczba i przychody hipermarketów
Hipermarkety

Liczba obiektów

Przychody w mld zł

2004

2005

2006

2003

2006

„Carrefour”

15

32

56

3,6

5,3

Grupa „Metro”a

27

29

49

11,6

13,0

„Tesco”

39

47

48

4,5

6,6

„Auchan”

19

19

20

3,4

4,5

„Geant”

17

18

–

.

–

„E. Leclerc”

13

13

14

1,6

1,9

Inne

52

46

35

.

.

182

204

222

.

.

Ogółem
a

Liczba hipermarketów „Real”.

Źródło: AC Nielsen.

Generalnie w strategiach ekspansji hipermarketów na uwagę zasługują takie
wspólne elementy, jak:
–– bardzo wysokie obroty (w Grupie „Metro” sięgające rocznie 13 mld zł),
–– efekty skali (np. rabaty przy zakupach dużych partii towarów bezpośrednio
u producentów),
–– niskie marże i ceny oraz oszczędności na kosztach osobowych,
–– długie terminy płatności, co jest formą kredytowania hipermarketów,
–– inwestowanie zysków w nowe obiekty handlowe i przejęcia słabszych sieci.
W ostatnich latach rozwój wielkich sieci handlowych nastąpił również we
wschodniej Polsce, w tym w Lublinie. Hipermarkety tworzą dwa główne kompleksy
handlowe w mieście, zlokalizowane przy tranzytowych trasach komunikacyjnych:
Alei W. Witosa („Carrefour”, „Makro Cash & Carry” i „Obi”) oraz Alei Kraśnickiej („Tesco i „Obi”, z galerią handlową). Największy hipermarket w mieście sieci
„Real” oraz hipermarkety „Electro World” i „Leroy Merlin” (z galerią ponad 250
sklepów) powstają na peryferiach Lublina, w rejonie specjalnej strefy ekonomicznej „Euro Park” i planowanego lotniska „Świdnik”, przy międzynarodowej trasie
prowadzącej w kierunku granicy z Ukrainą. Ponadto w Lublinie funkcjonują sieci
„Media Markt” i „E. Leclerc”, która posiada dwa hipermarkety, przy czym jeden
zlokalizowany jest wśród blokowisk Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wraz
z sąsiadującym hipermarketem „Media Markt” stanowi on element nowego centrum
miasta, które kształtuje się wzdłuż ulicy Zana.
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3. Korzyści i niekorzyści z hipermarketów dla mieszkańców
Wyniki ankiet przeprowadzonych w Lublinie wśród mieszkańców osiedli bloków sąsiadujących z hipermarketami wskazują, że ponad połowa ankietowanych
dokonywała zakupów zarówno w sklepach osiedlowych, jak i w hipermarketach.
Blisko 15% ankietowanych robiło zakupy wyłącznie w hipermarketach (co czwarta
ankietowana osoba zaopatrywała się w nich co najmniej raz w tygodniu). Prawie połowa ankietowanych wskazywała na duży wybór towarów w hipermarketach, niemal
1/3 podkreślała korzyści wynikające z promocji, dla 16,4% zaś główną korzyścią
były niskie ceny produktów (tab. 2). Ponad 56% konsumentów, którzy dokonywali
zakupów w hipermarketach, było zadowolonych z obsługi, niemal 30% wyraziło
co do niej zastrzeżenia, a 11% było z niej niezadowolonych (niezadowolenie konsumentów wywoływały zwłaszcza nieaktualne ceny na wywieszkach). Ponad 78%
ankietowanych stwierdziło, iż hipermarkety nie wywarły wpływu na ich styl życia,
podczas gdy blisko 22% było przeciwnego zdania. Hipermarkety miały większy
wpływ na spędzanie wolnego czasu przez ankietowane kobiety niż mężczyzn. Kobiety często podkreślały, że hipermarkety stanowią dla nich miejsce spotkań towarzyskich i „spacerów”.
Tabela 2. Motywy zakupów w hipermarketach
Wyszczególnienie

% ogółu odpowiedzi

Duży wybór artykułów

46,9

Promocje

33,1

Niskie ceny

16,4

Imprezy kulturalne

1,0

Inne

2,6

Ogółem

100,0

Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych (n = 100).

Konsumenci (jednocześnie mieszkańcy pobliskich bloków) na ogół wskazywali
na takie uciążliwości sąsiedztwa hipermarketów, jak wzmożony ruch samochodów
i hałas, odczuwany zwłaszcza przez osoby w wieku powyżej 65 roku życia. Mimo to
ponad połowa ankietowanych (co dotyczy głównie kobiet) akceptowała lokalizację
hipermarketów na osiedlach mieszkaniowych, dostrzegając korzyści ich bliskości.
Szczególnie osoby nie posiadające własnego samochodu podkreślały ograniczenia
w swojej mobilności i problemy z dojazdem do hipermarketów zlokalizowanych na
peryferiach miasta.
Oddziaływanie hipermarketów nie ogranicza się do konsumentów i dotyczy
również lokalnego rynku pracy. Hipermarkety zatrudniają tysiące osób i pośrednio
mają wpływ na zatrudnienie w małych i średnich przedsiębiorstwach, będących
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ich dostawcami bądź konkurentami. Według danych Państwowej Inspekcji Pracy
hipermarkety łamały prawa pracowników. Więcej niż co piąty pracownik skontrolowanych hipermarketów nie otrzymał należnego urlopu czy odpoczynku po nadgodzinach (co czwarty hipermarket nie przestrzegał pięciodniowego tygodnia pracy).
Należy dodać, że płace pracowników hipermarketów są bardzo niskie i często nie
przekraczają połowy średniej krajowej. Oszczędzając na kosztach osobowych, hipermarkety powszechnie korzystają z pracy wykonywanej np. przez studentów.
Działalność hipermarketów przekłada się również na wpływy jednostek samorządu terytorialnego z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz
podatku od nieruchomości, który w całości jest źródłem dochodów własnych gmin.
W warunkach ciągłego napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w handlu
do takich miast, jak Lublin, państwo i gminy nie są skłonne udzielać hipermarketom
preferencji podatkowych. Nie oznacza to, że hipermarkety zawsze odprowadzają
podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), którego część (6,71%) jest dochodem własnym gmin, a 1,4% stanowi dochód powiatów. Często nie wykazują one
zysków i w ten sposób unikają płacenia podatku CIT. Na przykład istniejące obiekty
handlowe finansują budowę kolejnego hipermarketu (na ogół w innym mieście), co
zwiększa ich koszty i zmniejsza zyski. Innym sposobem ograniczania zysków hipermarketów jest stosowanie cen transferowych (przepływów finansowych w ramach
globalnej sieci korporacji). Natomiast hipermarkety na ogół uiszczają podatek od
nieruchomości i wykonują inwestycje infrastrukturalne, np. drogowe, które służą
także społecznościom lokalnym, w tym mieszkańcom i przedsiębiorcom z Lublina.

4. Korzyści i niekorzyści z hipermarketów dla przedsiębiorców
Przedsiębiorcy z Lublina, z którymi przeprowadzono wywiady twarzą w twarz,
wymieniali zarówno korzyści, jak i niekorzyści współpracy z hipermarketami. Wśród
korzyści podkreślali oni, iż współpraca z wielkimi sieciami handlowymi umożliwia
im promocję i ciągłą sprzedaż dużych partii towarów, co jest zgodne z wynikami badań ankietowych Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji (tab. 3). Na podkreślenie zasługuje też fakt, że w Polsce w hipermarketach większość oferty handlowej
stanowią towary polskich producentów i dostawców.
Przedsiębiorcy zwracali również uwagę na niekorzyści współpracy z hipermarketami. Niezadowolenie miejscowych dostawców wywoływało zwłaszcza przerzucanie na nich przez hipermarkety kosztów transportu, magazynowania, dystrybucji
i promocji. Niekorzystne dla współpracujących z hipermarketami przedsiębiorców
są również długie terminy płatności za dostarczone towary i presja na obniżanie
cen (tab. 3). Na podstawie przeprowadzonych wywiadów stwierdzono, iż dostawcy
hipermarketów byli co najmniej dwa razy w roku zobowiązani do sprzedaży swoich
towarów po promocyjnych cenach. Lokalni przedsiębiorcy wskazywali także na wysokie koszty nawiązania współpracy z wielkimi sieciami handlowymi. Szczególnie
krytykowali oni wymuszanie przez hipermarkety zaniżonych cen pierwszych partii
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towaru i opłaty za umieszczenie produktów na atrakcyjnych półkach, znajdujących
się na wysokości wzroku konsumentów (wysokość takich opłat jest ustalana w wyniku negocjacji).
Tabela 3. Korzyści i niekorzyści z hipermarketów dla przedsiębiorców
Wyszczególnienie

% ankietowanych
przedsiębiorców

Korzyści
–– skuteczna promocja

44,0

–– sprzedaż dużych partii towarów

41,1

–– pewność zapłaty

36,0

–– długofalowa współpraca

31,0

Niekorzyści
–– nasilenie się konkurencji

48,9

–– długie terminy płatności

47,0

–– presja na obniżanie cen

43,0

–– przerzucanie na dostawców kosztów transportu i magazynowania

42,9

–– przerzucanie na dostawców kosztów promocji

41,0

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji z 2004 r.

Na podstawie przeprowadzonych wywiadów stwierdzono, że po otwarciu hipermarketu w sąsiednich placówkach handlowych wyraźnie spadły obroty. Natomiast
na położonym blisko niego targowisku oferującym duży wybór świeżych artykułów
rolnych handel owocami i warzywami się nie zmniejszył.

5. Wnioski
W latach dziewięćdziesiątych XX w. ponadnarodowe korporacje dostrzegły
w Polsce dużą szansę dla rozwoju handlu detalicznego i dokonały szeregu inwestycji bezpośrednich w dużych aglomeracjach miejskich. Sukces zagranicznych hipermarketów w grze o handel w Polsce był wynikiem realizacji skutecznych strategii
inwestycyjnych, finansowych, marketingowych czy dystrybucji.
Niektóre z hipermarketów powstały wśród dzielnic mieszkaniowych, jak miało
to miejsce w Lublinie. Ankietowani mieszkańcy, pomimo uciążliwości ruchu samochodowego i towarzyszącego mu hałasu, na ogół akceptowali sąsiedztwo hipermarketów. Podkreślali oni, iż brak własnego samochodu bardzo utrudnia dokonywanie zakupów w hipermarketach położonych na peryferiach miasta. W warunkach,
gdy zaledwie połowa gospodarstw domowych posiada samochód, istotne znaczenie w wyborze miejsca zakupów ma więc bliska lokalizacja sklepów, co pozosta-

Księga1.indb 345

2009‑07‑10 11:53:50

346

Artur Myna

je w sprzeczności ze spostrzeżeniami R. Hudsona [1975], który stwierdził, iż konsument przywiązuje większą wagę do cech ośrodków handlowych (cen, poziomu
usług) niż do ich lokalizacji. Wyniki pracy są natomiast zgodne z wnioskami I. Shepherda i C. Thomasa [1980, s. 47-48], którzy uwypuklali ograniczenia konsumentów
w zakresie wyboru miejsc zakupów.
Z kolei przedsiębiorcy, z którymi przeprowadzono wywiady, wskazywali zarówno na korzyści długofalowych dostaw dużych partii towarów do hipermarketów, jak
i na wysokie koszty współpracy z wielkimi sieciami handlowymi. Hipermarkety
narzucały dostawcom warunki współpracy, wywierając presję zwłaszcza na obniżanie cen towarów. Wyniki pracy są potwierdzeniem spostrzeżeń R. Domańskiego
[1997] o wyraźnej asymetrii sił i środków pomiędzy wielkimi korporacjami i innymi
podmiotami rozwoju lokalnego.
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THE INFLUENCE OF HYPERMARKETS ON LOCAL DEVELOPMENT
IN THE LIGHT OF SURVEYS IN LUBLIN
Summary
The paper presents the influence of hypermarkets on local development, understood as quality
changes in life conditions of inhabitants and performance conditions of enterprises. Local suppliers for
hypermarkets and shopkeepers �����������������������������������������������������������������������
were interviewed face to face������������������������������������������
and 100 inhabitants of real estates situated near hypermarkets were surveyed. The results of the study indicate that in spite of disadvantages
of hypermarkets, more than half of the surveyed inhabitants accept neighbourhood of hypermarkets
and do shopping in them. Enterpreneurs take advantages of selling goods in huge quantities in a long
term. They criticize hypermarkets for imposing them conditions of deliveries, long terms of payment
and high costs of co-operation.
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KREATYWNOŚĆ WŁADZ SAMORZĄDOWYCH
W KSZTAŁTOWANIU POLITYKI INWESTYCYJNEJ
NA PRZYKŁADZIE POWIATU PRZASNYSKIEGO

1. Wstęp
Celem referatu jest przedstawienie jednego z przykładów efektywnego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego w Polsce. Przedstawiono powiat przasnyski
jako jednostkę samorządu terytorialnego, która mimo bardzo niskiej wyjściowej bazy
ekonomicznej (wyrażającej się głównie w niskich dochodach budżetowych) stała się
w ostatnich pięciu latach jednym z liderów regionalnych pod względem wielkości
realizowanych inwestycji. Określono podstawowe uwarunkowania efektywnego
zarządzania inwestycyjnego w jednostkach samorządu terytorialnego szczebla lokalnego. Opisywany przykład powiatu przasnyskiego przedstawia tezę, że jakość
zarządzania, w tym właściwie ukierunkowana i kreatywna polityka inwestycyjna,
ma bardzo silny wpływ na wielkość i strukturę inwestycji, nawet w jednostkach
samorządowych o względnie niskiej wyjściowej bazie ekonomicznej. W dalszej
części referatu opisano model zarządzania zastosowany w powiecie przasnyskim,
przedstawiając go jako jeden z głównych czynników sukcesu w zakresie wartości
inwestycji.

2. Zarządzanie a rozwój lokalny
Zarządzanie jest rodzajem procesu polegającego na podejmowaniu przez kierujące organy wielu różnych – wzajemnie powiązanych – decyzji i działań, które
zmierzają do zapewnienia takiego funkcjonowania organizacji, aby w sposób skuteczny i społecznie akceptowalny osiągnięte zostały jej cele. Historycznie nauka
o zarządzaniu organizacją związana była z komercyjnym sektorem gospodarki. Dzisiaj to sektor publiczny, w tym zwłaszcza gminy i powiaty, będące jego podstawową
częścią, bierze aktywny udział w kształtowaniu poziomu rozwoju gospodarki i dobrobytu mieszkańców. Dlatego tak ważne jest, aby zarządzanie, rozumiane jako pro-
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ces podejmowania decyzji i działań organów kierujących jednostką samorządową,
w istotny sposób wpływało na kształtowanie rozwoju lokalnego [Goleń, Ziółkowski
2003].
Historycznie w sektorze publicznym rozwijał się model biurokratyczny zarządzania, polegający na podejmowaniu wszystkich tych działań i decyzji, które były
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki samorządowej jako instytucji publicznej i terenowego organu administracji. W XX wieku podejście to ulegało
istotnym zmianom, w rezultacie których gminy i powiaty zostały włączone w proces
zarządzania rozwojem lokalnym. Również w Polsce w czasie transformacji ustrojowej lat dziewięćdziesiątych istota funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego została w dużym stopniu zmieniona w kierunku nowoczesnej
organizacji uczącej się i aktywnie uczestniczącej w rozwiązywaniu problemów lokalnych społeczności. Pomimo skostniałych przepisów i przyzwyczajeń do systemu
biurokratycznego stopniowo zaczęto przełamywać stereotyp, wedle którego istnieją
tylko dwa sposoby na wyjście z kryzysów instytucji publicznych – albo zmniejszenie wydatków, albo podniesienie podatków [Osbourne, Gaebler 2004]. Wzrost
oczekiwań mieszkańców po roku 1990 oraz ograniczoność kapitałów publicznych
wywołana kryzysem systemu finansów publicznych, a także rosnącą konkurencją
w zakresie pozyskiwania inwestycji prywatnych wśród gmin i powiatów spowodowały, że rozpoczął się proces poszukiwań tzw. trzeciej drogi zarządzania. Droga
ta polega w skrócie na podejmowaniu przez władze lokalne wszelkich zabiegów
zmierzających do maksymalizacji efektów przy minimalizacji ponoszonych nakładów rzeczowych i finansowych. Zarządzanie staje się kluczowym czynnikiem determinującym wyniki określonej polityki lokalnej. Główne przesłanki wzrostu znaczenia zarządzania, jako czynnika kształtowania rozwoju lokalnego, można wyrazić
następująco:
• Globalizacja gospodarki i konkurencji – gminy i powiaty występują już jako reprezentanci swojego terytorium nie tylko w regionie, ale również w całym kraju
i za granicą.
• Ograniczoność prywatnego kapitału inwestycyjnego. W konkurencyjnej gospodarce jednostki samorządowe muszą „walczyć” o przyciągnięcie inwestorów,
którzy dysponują znacznie większymi możliwościami finansowymi.
• Coraz słabsza rola tradycyjnych czynników lokalizacji działalności produkcyjnej. W nowoczesnej gospodarce opartej na wiedzy na pierwszy plan wychodzą
takie cechy terytorium, jak innowacyjność, przedsiębiorczość i zdolność do absorpcji nowych rozwiązań i technologii.
• Ograniczoność publicznych środków budżetowych. Konieczność poszukiwania
innych, pozabudżetowych źródeł finansowania zadań publicznych.
• Gminy i powiaty jako uczestnicy rynku kapitałowego muszą być zarządzane
przejrzyście i skutecznie.
• Duży wzrost integracji regionalnej, zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Gminy i powiaty są jednymi z podmiotów integrujących regiony, dlatego ich polityka musi być spójna z kierunkami rozwoju kraju.
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Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe dynamiczne uwarunkowania funkcjonowania jednostek samorządowych szczebla lokalnego, można zauważyć potrzebę
pewnej zmiany ich podejścia do kwestii zarządzania własnym zasobem majątkowym i ludzkim. Chodzi o takie zarządzanie, które z jednej strony pozwoli tworzyć
warunki wzrostu konkurencyjności terytorium, wzrostu efektywności działania zlokalizowanych na nim firm, z drugiej zaś zwiększy dobrobyt i zadowolenie lokalnych społeczności. Są w Polsce bogate jednostki samorządowe, które wykorzystują
potencjał geograficzny swojego położenia, bliskość głównych szlaków komunikacji
krajowej i regionalnej, złoża naturalne i inne zasoby geograficzne, infrastrukturalne,
społeczne i gospodarcze, wyróżniające je od pozostałych. Występują jednak przykłady jednostek, które pomimo słabej bazy ekonomicznej potrafią rozwijać się szybko,
stając się ośrodkami wzrostu o dużym znaczeniu regionalnym. Jednym z przykładów
jednostki samorządu terytorialnego szczebla lokalnego, która dzięki aktywnej i kreatywnej polityce inwestycyjnej zrealizowała bardzo wiele kluczowych dla wzrostu
atrakcyjności powiatu inwestycji infrastrukturalnych, jest leżący w północnej części
województwa mazowieckiego powiat przasnyski. Powiat osiągnął sukces pomimo
dużych ograniczeń wynikających z relatywnie niewielkiego poziomu dochodów
własnych, niekorzystnej struktury gospodarki z wyraźną dominacją niskotowarowego sektora rolniczego oraz wieloletnich zapóźnień w zakresie rozwoju infrastruktury
społecznej i technicznej.

3. Powiat przasnyski – uwarunkowania rozwoju i baza
ekonomiczna obszaru
Powiat przasnyski położony jest w dużej odległości od Warszawy oraz z dala od
innych dużych metropolii województwa. Tereny powiatu charakteryzują się bardzo
wysokim udziałem sektora rolnego w wartości dodanej brutto w produkcji WDB
wynoszącym 13,7% przy koncentracji ponad 50% ogółu pracujących. Poziom rozwoju gospodarczego północnego Mazowsza, w tym obszaru powiatu przasnyskiego,
wciąż znacznie odbiega od centralnych obszarów woj. mazowieckiego zlokalizowanych wokół Obszaru Metropolitalnego Warszawy (OMW). Według stanu na koniec 2007 r. wartość PKB w podregionie ostrołęcko-siedleckim, do którego zalicza
się powiat przasnyski, wynosi tylko ok. 44% poziomu PKB woj. mazowieckiego1.
Wartość dodana brutto na jednego mieszkańca pracującego w podregionie wyniosła
46 tys. zł – analogicznie w kraju 70 tys. zł, a średnio w woj. mazowieckim 90 tys. zł.
Niski stopień industrializacji podregionu potwierdza śladowy udział w produkcji
sprzedanej przemysłu – 0,6% produkcji sprzedanej w kraju oraz tylko 5% produkcji
sprzedanej woj. mazowieckiego. W powiecie przasnyskim nakłady inwestycyjne w
przedsiębiorstwach, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są też 4-krotnie niższe
Dane statystyczne na podstawie analiz Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie, Oddział terenowy w Ostrołęce.
1

Księga1.indb 350

2009‑07‑10 11:53:51

Kreatywność władz samorządowych w kształtowaniu polityki...

351

od średniej krajowej i 5-krotnie niższe od średniej w woj. mazowieckim. Wskaźnik
zatrudnienia świadczący o faktycznym zaangażowaniu ludności w procesie pracy
wyniósł (stan na koniec 2007 r.) 40,2% i był znacznie niższy od wskaźnika wojewódzkiego – 49,6%. Zjawisku temu towarzyszy nadzwyczaj niekorzystna tendencja
kurczenia się pozarolniczego segmentu tego rynku, dokonującego się w tempie szybszym niż średnio w woj. mazowieckim: liczba pracujących w przemyśle i budownictwie w powiecie wynosi ok. 18%, w kraju ok. 26%, w woj. mazowieckim zaś 57%.
W usługach zatrudnionych jest ok. 30% pracujących (analogicznie średnio w woj.
mazowieckim 57%), z czego ponad 60% w nierynkowym segmencie usług obejmującym administrację, oświatę, zdrowie. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w powiecie przasnyskim wynosi obecnie (rok 2008) 2164,33 zł brutto (82% średniej
krajowej). W firmach budowlanych i przemysłowych pracuje 17,8%, w usługach
rynkowych tylko 8,6%, a w usługach nierynkowych 18,2% ogółu zatrudnionych.
Liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 10 000 ludności wynosi 653,
co jest wartością znacznie niższą od średniej dla woj. mazowieckiego, wynoszącej
ok. 1150 podmiotów na 10 000 mieszkańców.
Z powyższych danych wynika, że uwarunkowania ekonomiczne rozwoju lokalnego powiatu są bardzo niekorzystne. Pomimo niskiej bazy ekonomicznej, wyrażającej się we względnie niskich dochodach mieszkańców oraz niskiej wartości
wytworzonego PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca, w ciągu ostatnich lat powiat
przasnyski stał się regionalnym liderem rozwoju pod względem wartości inwestycji
samorządowych szczebla powiatowego. Stało się tak w warunkach niesprzyjających
zarówno w aspekcie zastanej sytuacji ekonomicznej obszaru, jak i niekorzystnego ustawodawstwa, które mocno ogranicza dochody własne powiatów, nadając im
w większej mierze rolę wykonawcy ustawowo określonych obowiązków w ramach
przekazywanych dotacji z budżetu centralnego.
Sytuacja zastana przez władze powiatowe w 1999 r. była bardzo niekorzystna.
Drogi powiatowe w większości wymagały pilnych remontów, na terenie powiatu
funkcjonował jeden z najgorszych pod względem jakości usług i dostępności szpitali
w Polsce. W chwili utworzenia powiatu w 1999 r. pod jego administrację dostało się
ponad 400 km dróg. Stan techniczny ponad 90% z nich wymagał podjęcia natychmiastowych prac remontowych oraz odtworzeniowych. Władze powiatowe rozpoczęły
pracę od wyznaczenia priorytetów rozwoju powiatu. W pierwszej kolejności rozwiązano problem Szpitala Powiatowego. Pod koniec pierwszej kadencji, w 2001 r., do
użytku został oddany nowy szpital. W 1999 r. powołany został Powiatowy Zarząd
Dróg, który rozpoczął działalność od uporządkowania spraw prawnych w zakresie
drogownictwa. Zamierzenia inwestycyjne wymagające większych nakładów finansowych przesunięto na terminy późniejsze. Bez uregulowania kwestii związanych
z prawami własności w obrębie planowanych inwestycji drogowych powiat nie
mógł sprawnie zrealizować wielu pilnych inwestycji, w tym zwłaszcza tych zgłoszonych do dofinansowania pozabudżetowego, głównie z UE. Obecnie powiat przasnyski jest jedną z niewielu jednostek samorządowych szczebla lokalnego w Polsce,
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gdzie sprawy własności dróg zostały uregulowane niemal w 100%. Dzięki temu
możliwe było bezproblemowe przygotowanie wniosków o dofinansowanie pozabudżetowe planowanych inwestycji – na początku z funduszy przedakcesyjnych
(m.in. z PHARE), a później z Unii Europejskiej (ZPORR). Po zakończeniu prac
przygotowawczych w zakresie regulacji kwestii prawnych sporządzono szczegółową analizę stanu dróg wraz z ich otoczeniem, w której uwzględniono aspekty przestrzenne i społeczne zapotrzebowania na konkretne inwestycje drogowe (np. w sąsiedztwie szkół lub planowanych priorytetowych inwestycji sektora przedsiębiorstw
tworzących nowe miejsca pracy). Na podstawie tej analizy w 2000 r. przyjęto powiatowy program rozwoju sieci drogowej, który określał prognozowane zapotrzebowanie finansowe na inwestycje i stał się podstawą do projektowania budżetów
zadaniowych w kolejnych latach. Niemal wszystkie inwestycje zrealizowano przy
wykorzystaniu zróżnicowanych sposobów montażu finansowego, uwzględniających
zarówno środki pozabudżetowe pochodzące z dotacji unijnych, jak i środki kredytowe i dotacje z funduszy wojewódzkich. Władze powiatu przeprowadziły też gruntowną przebudowę budynków wszystkich szkół ponadpodstawowych w powiecie.
W trzech z nich wybudowano nowoczesne hale sportowe. Obecnie powiat tworzy
Przasnyską Strefę Gospodarczą na terenie byłego lotniska wojskowego. Dzięki
kompleksowemu uzbrojeniu technicznemu stworzone zostaną warunki do utworzenia ponad 2000 nowych miejsc pracy.

4. Wymiar finansowy aktywnej polityki inwestycyjnej
Aktywna polityka inwestycyjna powiatu ma swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych budżetu. Realizowany w ostatnich 5 latach plan inwestycyjny zamykał się w kwotach o wielkościach niespotykanych w innych jednostkach szczebla
powiatowego w województwie mazowieckim. W latach 2004-2008 dochody budżetu Starostwa Powiatowego w Przasnyszu wzrosły nominalnie z 33 500,4 tys. zł do
85 297,1 tys. zł. Ich realna wartość (liczona w cenach stałych z 2008 r.) zwiększyła
się z 39 329,5 tys. zł w 2004 r. do 85 297,1 tys. zł mln zł w 2008 r. (plan), czyli
wzrost wyniósł aż 116,9%. Wydatki budżetu Starostwa Powiatowego w Przasnyszu
wzrosły w latach 2004-2008 z 32 268,9 tys. zł w 2004 r. do 45 043,2 tys. zł w 2007 r.
W 2008 r. zaplanowano je w kwocie 91 028,5 tys. zł. W stosunku do 2004 r. w wartościach realnych nastąpił przyrost ich wartości aż o 140,3% − z 37 883,7 tys. zł
w 2004 r. do 91 028,5 tys. zł w 2008 r. W latach 2004-2008 wydatki inwestycyjne Starostwa Powiatowego w Przasnyszu wzrosły w wartościach nominalnych z
5153,3 tys. zł w 2004 r. do 11 826,2 tys. zł w 2007 r. W 2008 r. zaplanowano je na
poziomie 54 613,6 tys. zł, co oznacza wzrost ich realnej wartości o ok. 802,7%. Jest
to poziom nieosiągalny dla innych powiatów województwa. Tempo wzrostu wydatków inwestycyjnych powiatu w latach 2004-2008 było też zdecydowanie szybsze
niż przyrost dochodów i wydatków ogółem, co świadczy o bardzo pozytywnych
tendencjach w zakresie polityki inwestycyjnej.
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5. Czynnik jakości zarządzania
Jednym z najważniejszych czynników decydujących o powodzeniu Starostwa
Powiatu Przasnyskiego w szybkiej likwidacji luki infrastrukturalnej było zorganizowanie pracy urzędu praktycznie od nowa. W pierwszym okresie, w latach 1999-2000, dokonano szczegółowej diagnozy głównych sfer problemowych w powiecie.
Dzięki temu kierownictwo starostwa uzyskało cenną wiedzę o sferach życia, które
wymagały najpilniejszych nakładów finansowych. W następnej kolejności władze
powiatu zdecydowały się na odseparowanie decyzji o charakterze operacyjnym od
decyzji na poziomie strategicznym. Decyzje strategiczne zostały w pełni uregulowane na poziomie strategii rozwoju powiatu opracowanej w 2002 r.2. Na poziomie
operacyjnym starosta powołał zespoły zadaniowe złożone z pracowników starostwa
oraz powiatowych jednostek budżetowych, z których każdy objął nadzór nad ściśle
określonymi zadaniami. Każde zadanie miało określony termin wykonania, ściśle
powiązany z możliwościami występowania o środki pozabudżetowe na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych. Zespoły były rozliczane nie tylko z wypełniania statutowych obowiązków, lecz przede wszystkim z inicjatywy oraz kreatywności
w zakresie maksymalnego wykorzystania zewnętrznych źródeł dofinansowania na
zadania, które były w ich kompetencji. Ponadto wyznaczone w Strategii Rozwoju
Powiatu cele rozwojowe określały konkretne wskaźniki osiągnięcia w cyklicznych
odstępach czasowych, wyrażone w mierzalnych wielkościach3. Każdy zespół zaangażowany w realizację konkretnych zamierzeń określonych na poziomie operacyjnym strategii (czyli konkretnych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych)
musiał cyklicznie, nie później niż co kwartał, wykazywać stopień realizacji zamierzeń strategicznych krótkookresowych i średniookresowych. Dzięki temu kierownictwo urzędu mogło szybko reagować na ewentualne opóźnienia w osiąganiu celów
i przedsięwziąć kroki zaradcze, jak np. zatrudnienie nowych pracowników, dodatkowe szkolenia dla pracowników itp. Mógł to być też sygnał, że realizacja danego
działania operacyjnego przy zastosowaniu zakładanego montażu finansowego jest
nieefektywna i należy w związku z tym zweryfikować zakres i cele konkretnych
zadań, dopasowując je głównie do aktualnych możliwości finansowych budżetu powiatu oraz warunków współfinansowania ze środków pozabudżetowych. Ten schemat zarządzania można przyrównać do postulowanego przez zwolenników nowoczesnych teorii stylu działania na poziomie lokalnym, zgodnie z którym najwyższe
kierownictwo urzędu, wzorem przedsiębiorstw sektora komercyjnego, nie powinno
mieć bezpośredniego wpływu na wykonywanie zadań operacyjnych. Dzięki temu
może ono skoncentrować się na podejmowaniu decyzji i kierowaniu podległymi
2
Strategia została zaktualizowana w roku 2008 na potrzeby aplikowania o środki unijne w nowej
perspektywie finansowej.
3
Jak np. długość zmodernizowanych dróg lub powierzchnia udostępnionych lub uzbrojonych terenów inwestycyjnych.
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im służbami publicznymi lub innymi podmiotami wykonującymi zlecone zadania
publiczne. Jak twierdzi P. Drucker, właściwą działalnością powinny się zajmować
osobne zespoły, „z których każdy ma swoje własne cele i zadania, właściwą sobie
sferę działalności i autonomię” [Drucker 1978, s. 233]. W przeciwnym wypadku, jak
pisze Drucker, naczelne kierownictwo byłoby zbyt zajęte działaniami operacyjnymi, by podejmować strategiczne decyzje. Kolejnym zabiegiem władz powiatowych,
mających na celu maksymalizację wykorzystania zewnętrznych możliwości realizacji zadań ustawowych powiatu, było skonstruowanie najważniejszego dokumentu
planistycznego, jakim była wspomniana już strategia rozwoju. Kluczem do sukcesu
okazało się samo podejście władz powiatu do procesu przygotowania tego dokumentu. Główne cele przygotowania strategii rozwoju powiatu przasnyskiego można
określić następująco:
• Jasne sprecyzowanie celów strategicznych średnio- i długookresowych.
• Określenie mierzalnych celów operacyjnych, kierunków działania i odpowiadających im konkretnych zadań realizacyjnych wynikających z wieloletnich planów inwestycyjnych i budżetów rocznych.
• Określenie tzw. kamieni milowych (milestones) dla wszystkich celów strategicznych i operacyjnych, co pozwoliło na wytworzenie bodźców mobilizujących do
efektywnego działania poszczególnych dysponentów zadań powiatowych.
• Określenie mierzalnych, kluczowych dla strategicznych zamierzeń kierownictwa, wskaźników realizacji poszczególnych celów i działań.
• Maksymalne dopasowanie strategii lokalnej powiatu do standardów wyznaczonych przez dokumenty strategicznego planowania szczebla krajowego i wojewódzkiego (Strategia Rozwoju Kraju, Strategia Rozwoju i Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego).
Dzięki zastosowaniu metody polegającej na „upodobnieniu” strategii powiatu do
strategii wojewódzkiej osiągnięto wiele wymiernych korzyści. Zabieg ten pozwolił
przede wszystkim na wykazanie pełnej komplementarności zapisów strategii lokalnej powiatu z zamierzeniami wojewódzkimi, co jest jednym z głównych kryteriów
oceny projektów złożonych do dofinansowania unijnego (są one oceniane przez jednostki powołane przez władze województwa). W myśl zasady, że trzeba iść w tym
kierunku, w którym jest pieniądz, zdecydowano się na pełne dopasowanie struktury
strategii powiatowej do zapisów strategii wojewódzkiej, wyznaczającej główne kierunki wsparcia finansowego ze środków, którymi dysponuje Zarząd Województwa.
Dzięki temu niemal każdy projekt złożony do dofinansowania unijnego uzyskiwał
maksymalną punktację w zakresie powiązania z celami dokumentów szczebla regionalnego. Taki zabieg nie był oczywiście równoznaczny z utratą podstawowej
funkcji strategii lokalnej, jaką jest wyznaczenie lokalnych uwarunkowań rozwoju
i wynikających z nich celów oraz przypisanych do nich poszczególnych kierunków
działań. Każde zadanie operacyjne ujęte w strategii rozwoju posiadało kartę informacyjną, weryfikującą jego „użyteczność” dla lokalnej społeczności i informującą o podstawowych celach oraz problemach, do których przezwyciężenia będzie
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się przyczyniać ich realizacja. W ten sposób uporządkowano wszystkie zadania na
poziomie operacyjnym, zgłaszając je sukcesywnie, jedno po drugim, do dofinansowania w ramach takich programów pomocowych, które gwarantowały największe
prawdopodobieństwo uzyskania dotacji.

6. Montaż finansowy z wielu źródeł
Innym innowacyjnym aspektem opisującym proces zarządzania w powiecie
przasnyskim było wprowadzenie elastycznego podejścia do kwestii montażu finansowego zadań inwestycyjnych. W latach 1999-2007 zrealizowano kilkadziesiąt
projektów drogowych finansowanych z różnorodnych źródeł pozabudżetowych.
Po wejściu Polski do UE zrealizowano trzy kompleksowe projekty dofinansowane
w ramach ZPORR. Obejmowały one prace o łącznej wartości blisko 40 mln zł na
ponad 170 km dróg. Ponadto wiele projektów zrealizowano dzięki środkom otrzymanym od marszałka województwa w ramach wojewódzkich komponentów wsparcia. Często korzystano z prefinansowania inwestycji drogowych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W ramach umów z BGK powiat finansował wkład własny
projektów unijnych, a część objęta dofinansowaniem ZPORR pochodziła z bardzo
nisko oprocentowanej pożyczki. Różne odcinki tych samych dróg miały czasem nawet po pięć różnych źródeł finansowania. Prace prowadzono stopniowo, odcinkami,
tak by konsekwentnie pozamykać wszystkie kluczowe ciągi drogowe. Efektem prac
była przebudowa i modernizacja większości z 400 km odcinków dróg powiatowych
zrealizowana w ciągu zaledwie 5 lat. Dzięki tak prowadzonej polityce inwestycyjnej
w latach 2003-2005 Przasnysz zajął pierwsze miejsce w konkursie na najbardziej
proinwestycyjny powiat w Polsce, w latach 2004-2006 zaś miejsce drugie.

7. Podsumowanie
Przykład powiatu przasnyskiego stanowi znakomite uzasadnienie dla tezy mówiącej o decydującej roli czynnika jakości zarządzania w jednostkach samorządowych. Względnie niska wyjściowa baza ekonomiczna nie miała decydującego wpływu na poziom inwestycji powiatu. Kluczem do sukcesu okazało się zupełnie nowe
w polskich warunkach podejście władz lokalnych do procesów zarządzania powiatem jako nowoczesną, uczącą się i samodzielną organizacją, potrafiącą dostosować
własne priorytety rozwojowe do możliwości finansowych oferowanych z każdego
możliwego źródła pozabudżetowego.
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Creativeness of local government in formation
of investment policy on the example
of Przasnyski Poviat
Summary
The general aim of the paper is presenting the results of implementing effective and innovative
forms of management in Przasnyski Poviat. The key aspect of the paper is presenting the case of Przasnyski Poviat as an example of an effective investment policy despite poviat’s low economic potential
which is strongly connected with the localization in a relatively poor northern subregion of Mazovia
Voivodship. Przasnyski Poviat became one of the regional leaders at the level of public investment in
the infrastructure field. The author presents key conditions of an effective investment management in
local government. Describing the case of Przasnyski Poviat the author makes the assumption that not
only the economic basis but also quality and creativeness of management at the local level is one of the
key factors that determine the amount and structure of public investment.
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„Maszyna wzrostu” w rozwoju przestrzennym
podlubelskiej gminy Głusk

1. Kontekst teoretyczny
Termin „maszyna wzrostu” pojawił się w ramach tzw. kalifornijskiej szkoły geografii społecznej miast. Zaproponowany został w latach osiemdziesiątych XX w.
przez J. Logana i H. Molotcha. Oznacza sytuację, w której rozwój przestrzeni miast
stymulowany jest przez działalność deweloperów osiedli mieszkaniowych. Deweloperzy ci, zainteresowani nabywaniem coraz to nowszych terenów pod zabudowę,
starają się wciągać do współpracy organy władzy lokalnej. Interesy deweloperów
oczekujących maksymalizacji zysku pokrywają się bowiem z interesami władz, poszukujących z kolei możliwości rozszerzenia bazy podatkowej związanej przede
wszystkim z podatkiem od własności. Powstaje zatem „błędne koło”, skutkujące
– w imię wzrostu korzyści firm deweloperskich i władz lokalnych – lawinowym
narastaniem zagospodarowania przestrzennego w obszarach ekspansji miast [Majer
1997, s. 30-31].
Szkoła kalifornijska, a wraz z nią koncepcja „maszyny wzrostu” dotyczą jednak
miast o zupełniej innej specyfice niż miasta polskie. „Poligonem doświadczalnym”
badań były w tym przypadku wielkie miasta Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim zaś Los Angeles, natomiast przedmiotem badań – między innymi zjawisko dyspersji tkanki miejskiej, jako jeden z głównych czynników przekształcających strukturę przestrzeni miast [Węcławowicz 2003, s. 52]. Zjawiska rozlewania się miast
oraz występującego jednocześnie narastania nierówności społecznych w przestrzeni miejskiej obserwowane były jako typowe dla wielkich postindustrialnych miast
amerykańskich, funkcjonujących od wielu dziesięcioleci w warunkach rozwiniętej
gospodarki rynkowej [Kotus 2005, s. 16-17].
Powstaje zatem pytanie, czy zjawisko „maszyny wzrostu” można zaobserwować
także w warunkach miast polskich? Wstępnie można postawić hipotezę, że w sąsiedztwie polskich miast występują obszary szczególnie intensywnego rozwoju zagospodarowania przestrzennego, gdzie zjawisko to być może zachodzi. Wątpliwości
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jednak budzi fakt, że polskie miasta różnią się wszak pod wieloma względami od
wielkich miast USA. Zasadniczą różnicą jest oczywiście wielokrotnie mniejsza skala demograficzna i przestrzenna, a ponadto samo położenie w państwie o znacznie
niższym poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego, które przez kilkadziesiąt lat
funkcjonowało w ramach gospodarki komunistycznej. Wreszcie niewątpliwą cechą miast Polski, odróżniającą je od ośrodków północnoamerykańskich, jest fakt,
że – jak na razie – zagospodarowanie nowych terenów mieszkaniowych nie następuje w dominującym stopniu poprzez zorganizowaną działalność deweloperską.
Przedsiębiorstwa skupujące grunty budowlane po to, by je następnie zabudować
i sprzedać, tworzą jak dotąd jedynie niewielką część nowo powstającej zabudowy
mieszkaniowej. Ich działalność skupia się przy tym na zabudowie wielorodzinnej.
Zabudowa jednorodzinna, stanowiąca coraz większą część nowo powstających obszarów mieszkalnictwa, powstaje wciąż przede wszystkim w efekcie samodzielnego
wysiłku inwestycyjnego swoich późniejszych użytkowników. Nie występuje zatem
w Polsce czynnik, który generuje zjawisko „maszyny wzrostu” w warunkach północnoamerykańskich.
Jednocześnie w polskich miastach od blisko 20 lat zachodzą procesy rozwoju
przestrzennego właściwe państwom stojącym na wysokim poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego. Najbardziej zauważalnym z tych procesów jest oczywiście
suburbanizacja, oznaczająca ekspansję tkanki miejskiej na dotychczas niezagospodarowane obszary podmiejskie. Czynnikiem generującym ten proces jest przede
wszystkim wzrost dochodów niektórych mieszkańców miast, którzy w efekcie
poszukują terenów zapewniających lepsze warunki zamieszkania, a jednocześnie
tańszych niż grunty położone bliżej centrum miasta [Słodczyk 2001, s. 43]. Paradoksalnie przy tym – tempo i skala suburbanizacji są znaczne właśnie z powodu
wieloletniego funkcjonowania miast w ramach scentralizowanej, zarządzanej administracyjnie gospodarki komunistycznej, nie uwzględniającej m.in. praw własnościowych. Nieuregulowane stosunki własnościowe wielu terenów miejskich są bowiem
jednym z czynników podnoszących ich ceny, a zatem obniżających ich dostępność
dla większości indywidualnych inwestorów [Markowski 1999, s. 139]. Ponadto
polityka egalitaryzmu prowadzona przez kilka dziesięcioleci przez władze komunistyczne spowodowała powstanie w miastach skupisk ludności o bardzo wymieszanej, przypadkowej strukturze. Na ogół działo się to niezależnie, a nawet wbrew
preferencjom wielu mieszkańców osiedlanych w wielkich „spółdzielczych” blokach
[Węcławowicz 2002, s. 71]. Fakt ten stał się dodatkowym bodźcem przekształceń
strukturalnych przestrzeni miejskiej. W miarę bowiem wzrostu zróżnicowania struktury społecznej osoby o wyższych dochodach zaczęły dążyć do odizolowania się
przestrzennie od uboższych sąsiadów, koncentrując się w wyodrębnionych enklawach wysokiego standardu mieszkaniowego [Węcławowicz 2002, s. 73].

Księga1.indb 358

2009‑07‑10 11:53:51

,,Maszyna wzrostu” w rozwoju przestrzennym podlubelskiej gminy Głusk

359

2. Charakterystyka obszaru badań
Jako obszar badań mający służyć weryfikacji postawionej na wstępie hipotezy wybrano gminę wiejską Głusk, leżącą przy południowo-wschodniej granicy
Lublina, wojewódzkiego miasta z ok. 350 tys. mieszkańców. Ta niewielka gmina
(o powierzchni zaledwie 64,0 km2) jest jednym z głównych obszarów suburbanizacji generowanej przez Lublin. Leży bowiem przy ważnej drodze wojewódzkiej
nr 835, wybiegającej z Lublina w kierunku Biłgoraja i stanowiącej jednocześnie
oś komunikacyjną gminy. Ponadto północną granicę gminy stanowi droga krajowa nr 17, obsługująca ruch z kierunku Warszawy i Lublina do Chełma, Zamościa
i granicy wschodniej. Po północnej stronie tej drogi leży drugie sąsiadujące z gminą
Głusk miasto, jakim jest liczący ok. 40 tys. mieszkańców Świdnik. Gmina jest przy
tym dość oddalona od dzielnicy przemysłowej i innych niekorzystnych dla mieszkalnictwa dzielnic obydwu sąsiednich miast. Za to od strony zachodniej sąsiaduje
z obszarem gminy (leżący w granicach Lublina) spory kompleks leśny Dąbrowa.
Wzdłuż południowego skraju Dąbrowy położona jest zachodnia, pasmowo rozciągnięta część gminy.
Kierunek południowo-wschodni, na którym wobec Lublina leży gmina Głusk,
od dawna był jednym z głównych korytarzy ekspansji przestrzennej miasta. Powodowało to narastającą od co najmniej ćwierćwiecza integrację zwłaszcza północnozachodnich części obszaru gminy z wewnętrzną strukturą tkanki miejskiej Lublina.
W efekcie w 1987 r. część ówczesnej gminy Głusk, razem z miejscowością Głusk,
w której do tej pory mieści się siedziba Urzędu Gminy, została włączona w granice
administracyjne miasta.
Zainteresowanie osiedlaniem się na tym obszarze, niezależnie od kontekstu komunikacyjnego, wynika także z dobrych warunków fizjograficznych. Większość obszaru gminy leży w granicach dwóch mezoregionów Wyżyny Lubelskiej: Płaskowyżu Świdnickiego i Wyniosłości Giełczewskiej [Kondracki 1998, s. 280]. Jest to teren
o na ogół niewielkim urzeźbieniu, z głęboko zalegającymi wodami gruntowymi.
Odróżnia to korzystnie gminę Głusk od terenów leżących na północ i zachód od Lublina. Co prawda pewną barierą rozwoju osadnictwa są tutaj dobre gleby, bo znacznie więcej niż połowa użytków rolnych leży na glebach klas bonitacyjnych od I do
III [Katalog gmin... 1994, s. 148], ale gleby równie dobre występują także w innych
gminach podmiejskich Lublina. Lasy, zajmujące tylko ok. 7,5% powierzchni gminy
Głusk, nie stanowią istotnej bariery rozwojowej. Oprócz sąsiadującej z gminą, lecz
położonej w granicach Lublina Dąbrowy gmina ma jedynie 2 niewielkie kompleksy
leśne, leżące w południowej części jej obszaru.
Atrakcyjność osadniczą obszaru gminy zwiększa względnie niska cena działek
budowlanych. To właśnie przede wszystkim cena gruntów budowlanych jest, obok
ich lokalizacji, czynnikiem pobudzającym zainteresowanie potencjalnych inwestorów. Na potrzeby niniejszej analizy losowo wybrano po 20 działek położonych
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w gminie Głusk, innej podlubelskiej gminie Konopnica oraz w granicach samego
miasta. Działki te spełniały jednakowe kryteria lokalizacyjne:
–– położenie w sąsiedztwie dróg publicznych,
–– przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
–– posiadanie prawie kompletnego uzbrojenia w infrastrukturę techniczną (z wyjątkiem sieci kanalizacyjnej).
Działki o powyższych cechach są najczęściej oferowanymi działkami budowlanymi na rynku nieruchomości Lublina i okolic. W gminie Głusk 1 m2 działki tego
typu oferowany był w I połowie 2008 r. w cenie od 34 do 126 zł, przy czym cena
większości działek mieściła się w przedziale od 50 do 100 zł za 1 m2. Ceny te są zauważalnie niższe od cen działek o podobnych parametrach lokalizacyjnych, leżących
na obszarze innej podmiejskiej gminy – Konopnica, uważanej za lepiej położoną
i nieco bardziej „prestiżową”. W gminie tej żądana cena 1 m2 wynosiła w analogicznym okresie od 70 do 180 zł. Większość działek plasowała się przy tym w przedziale
od 100 do 150 zł za 1 m2. Jeszcze wyższe były ceny gruntów budowlanych na obszarze samego miasta Lublina. Cena 1 m2 mieściła się w przypadku gruntów miejskich
od 130 do aż 930 zł, przy czym większość ofert zawierała cenę w granicach od 200
do 300 zł [www.anma.com.pl; www.agg.lublin.pl].
Ceny nieruchomości w gminie Głusk, mimo że są zauważalnie niższe niż ceny
potencjalnie alternatywnych działek budowlanych, są jednocześnie wielokrotnie
wyższe od ceny gruntów rolnych. W początkach roku 2008 cena 1 hektara gruntów
ornych na obszarze gminy wahała się w przedziale od 20 do 30 tys. zł za hektar. Była
zatem kilkudziesięciokrotnie niższa od ceny gruntów budowlanych.

3. Mechanizmy zagospodarowania przestrzennego
Usytuowanie gminy Głusk w sąsiedztwie Lublina, a także korzystne ceny
działek położonych w tej gminie i przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego powodują już co najmniej od końca lat osiemdziesiątych zjawisko suburbanizacji. Działki budowlane
leżące w granicach gminy są wykupywane przez mieszkańców sąsiedniego Lublina,
którzy wznoszą tutaj swoje domy. Proces ten osiągnął większą skalę w początkach
lat dziewięćdziesiątych. Później − w efekcie kryzysu ekonomicznego – nastąpiło
zmniejszenie zainteresowania budowaniem tutaj domów. Lecz w ostatnich kilku
latach tempo zagospodarowania przestrzeni gminy nie tylko znów się nasiliło, ale
osiągnęło poziom nie rejestrowany przedtem. W roku 2004 oddano w gminie do
użytku 80 mieszkań, w roku 2005 – 55 mieszkań, natomiast w 2006 – 74 mieszkania.
Na rys. 1 zilustrowano zmiany liczby mieszkań oddawanych do użytku, począwszy
od roku 1995:
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Rys. 1. Mieszkania oddane do użytku w gminie Głusk w latach 1995-2006
Źródło: Bank Danych Regionalnych [www.stat.gov.pl].

Należy przyjąć, że dane z rys. 1 nie w pełni obrazują skalę ruchu budowlanego
na obszarze gminy. Jest bowiem częstą praktyką, że zamieszkiwane są także domy,
które nie zostały formalnie oddane do użytku. Zjawisko to wynika z chęci uniknięcia
płacenia przez mieszkańców podatku od nieruchomości. Zatem faktyczna intensywność procesu powstawania nowych domów w gminie Głusk jest jeszcze większa.
Tak wielkie zainteresowanie ze strony potencjalnych nabywców działek budowlanych powoduje odpowiednie reakcje właścicieli nieruchomości. Polegają one
przede wszystkim na presji wywieranej przez właścicieli na władze gminy co do
zmiany przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Według danych Urzędu Gminy w ostatnich latach przeciętna liczba
wniosków o zmianę planu miejscowego wynosiła ok. 150. Samorząd gminny dość
często dokonuje zmian w planie miejscowym. Obowiązujący obecnie plan, pochodzący z roku 2000, był od chwili swojego powstania zmieniany 9 razy przez Radę
Gminy. Każda z tych zmian polegała przy tym najczęściej na wprowadzeniu kilkudziesięciu odrębnych, punktowych zmian funkcji terenów. Oczywiście zazwyczaj
była to zmiana funkcji rolniczej na funkcję związaną z zabudową mieszkaniową.
Obecnie także trwają prace nad kilkoma kolejnymi zmianami w obowiązującym planie miejscowym.
Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy, oprócz tworzenia możliwości osiągania korzyści finansowych przez mieszkańców gminy, przynoszą korzyści także samemu samorządowi lokalnemu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU nr 80,
poz. 717, z późn. zm.), gmina ma prawo partycypować we wzroście ceny nierucho-
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mości będącym efektem sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Partycypacja
ta ma miejsce, jeśli właściciel nieruchomości zbywa ją w terminie nie dłuższym niż
5 lat od dnia wejścia w życie takiego planu. W gminie Głusk udział gminy ustalony
został (w planie miejscowym z 2000 r. i w jego kolejnych zmianach) na 15% wzrostu wartości nieruchomości. Udział opłaty planistycznej jest więc określony na poziomie połowy maksymalnego udziału dopuszczanego przez ustawę. Opłata ta jest,
według oświadczeń Urzędu Gminy, konsekwentnie egzekwowana od osób sprzedających działki budowlane. Znamienny jest przy tym sam fakt, że właściciele działek
uzyskujących przeznaczenie budowlane w efekcie zmiany planu miejscowego nie
czekają ze zbyciem tych działek przez 5 lat. Świadczy to zarówno o silnej presji inwestorów, jak i o znacznej atrakcyjności cen oferowanych przez nich właścicielom.
Opłata planistyczna nie była głównym składnikiem korzyści czerpanych przez
samorząd gminny z powstawania nowych terenów budowlanych. Kluczowym pożytkiem jest bowiem wzrost dochodów podatkowych. W ciągu badanego okresu
zauważalna była pod tym względem bardzo wyraźna tendencja wzrostowa. W roku
1995 budżet gminy uzyskał z podatku od nieruchomości kwotę 133,5 tys. zł, natomiast w roku 2006 kwota ta wynosiła już 1 293,8 tys. zł – była więc ponad 9,5-krotnie wyższa. Zmiany wielkości dochodów budżetu gminy Głusk z podatku od nieruchomości zilustrowano na rys. 2.
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Rys. 2. Dochody z podatku od nieruchomości w gminie Głusk

Źródło: Bank Danych Regionalnych [www.stat.gov.pl].

Dynamiczny wzrost wykazywały także inne elementy bazy podatkowej samorządu gminnego. Wynikało to zwłaszcza ze stałego napływu nowych mieszkańców.
Saldo migracji – co jest nietypowe dla wiejskich obszarów Lubelszczyzny – było
w całym badanym okresie dodatnie. Spowodowało to m.in. zwiększenie dochodów
gminy Głusk z udziału w podatku od osób fizycznych (PIT). Kwota otrzymana
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z tego tytułu przez gminę wzrosła prawie 3,5-krotnie – z 523,4 tys. w roku 1995 do
1769,1 tys. w roku 2006.
Korzyści osiągane w różny sposób przez inwestorów, właścicieli gruntów oraz
budżet gminny odbijają się bardzo wyraziście na zagospodarowaniu przestrzennym
gminy Głusk. Najwcześniej proces suburbanizacji pojawił się, a zatem i największe
zmiany przestrzenne spowodował na terenach najbliższych i najlepiej powiązanych
komunikacyjnie z Lublinem, a w pewnym stopniu także ze Świdnikiem. Stąd też
najintensywniej zagospodarowane są miejscowości sąsiadujące z wylotem drogi
z Lublina w kierunku Biłgoraja – Ćmiłów i Mętów. Równie gęsta zabudowa istnieje
w położonej wzdłuż drogi Lublin – Piaski miejscowości Kalinówka. W ostatnich
natomiast latach tempa nabrał proces zagospodarowywania sąsiadującego bezpośrednio z Lublinem Dominowa oraz wysuniętych na zachód, przylegających do lasu
Dąbrowa Prawiednik.
Mechanizmy rozwoju przestrzennego są bezpośrednim efektem dominacji prywatnych interesów właścicieli nieruchomości i wynikającej stąd presji na samorząd
gminny. Wielokrotne doraźne, dotyczące rozproszonych na obszarze gminy konkretnych nieruchomości, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
powodują, że zagospodarowanie narasta w sposób niespójny i nieuporządkowany.
Efektem jest zauważalny chaos i rozproszenie nowo powstającej zabudowy. Przestrzenny kształt terenów wyznaczanych przez kolejne zmiany w planie miejscowym
dostosowany jest do podziałów własnościowych, wynika bowiem przede wszystkim
z wniosków właścicieli poszczególnych nieruchomości [Kołtyś 2007, s. 68].
Tego typu mechanizmy ekspansji przestrzennej musiały spowodować szereg negatywnych skutków. Podstawowym z nich jest oczywiście nadmierna ekspansja zabudowy w tereny dotychczas otwarte, a w efekcie – nieracjonalne, ekstensywne wykorzystanie przestrzeni. W obszarach podmiejskich, gdzie podaż wolnych terenów
naturalnie się zmniejsza, zjawisko to jest szczególnie niekorzystne. Ogranicza przy
tym możliwości przyszłego uporządkowania procesu zagospodarowywania przestrzeni, zwłaszcza racjonalnego ukształtowania obszarów mieszkalnictwa i lokalnych dróg. Ponadto postępujący chaos zabudowy będzie skutkował podniesieniem
kosztów uzbrojenia terenu w sieci infrastruktury technicznej. W gminie Głusk, która
nie posiada jeszcze sieci kanalizacyjnej, finansowe skutki rozproszenia zabudowy
mogą w przyszłości przewyższyć dotychczasowe korzyści wypływające z lawinowego narastania zagospodarowania przestrzennego.

4. Wnioski
Przedstawione obserwacje pozwalają potwierdzić przyjętą wstępnie hipotezę
badawczą. Obszary położone w sąsiedztwie większych polskich miast są miejscem,
gdzie zjawisko „maszyny wzrostu” jest zauważalne. Mechanizmy tego zjawiska są
jednak odmienne niż w wielkich miastach Stanów Zjednoczonych. Główne cechy
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charakterystyczne dla polskiej „wersji” zaprezentowanego w niniejszym artykule
zjawiska można określić następująco:
1) w warunkach polskich nie występuje główny aktor pobudzający suburbanizację w USA, jakim są firmy deweloperskie; okazuje się jednak, że brak tych firm,
pełniących funkcję pośrednika między właścicielami nieruchomości a przyszłymi
mieszkańcami domów powstających pod miastem, nie ma istotnego znaczenia dla
zaistnienia zjawiska „maszyny wzrostu”;
2) kluczowym czynnikiem sprzyjającym powstaniu tego zjawiska jest bowiem
zbieżność interesów dotychczasowych właścicieli działek budowlanych, osób chcących zbudować domy pod miastem oraz samorządu gminnego;
3) brak koordynującego i „moderującego” czynnika, jakim są w warunkach
amerykańskich deweloperzy, powoduje specyficzne zasady narastania nowej tkanki
zagospodarowania przestrzennego – przede wszystkim nadmierne rozproszenie nowej zabudowy i wynikającą stąd niepotrzebną presję osadnictwa na tereny otwarte;
4) postępujące rozproszenie zabudowy musi także skutkować wzrostem kosztów budowy i utrzymania przez gminę odpowiedniej infrastruktury technicznej;
oznaczać to może, że korzyści uzyskane przez samorząd gminny w efekcie „maszyny wzrostu” okażą się jedynie przejściowe.
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“Growth Machine” in the spatial development
of Głusk commune near Lublin
Summary
The “Growth Machine” is the mutual support of various entities’ interests, stimulating suburbanization. The example of it is the Głusk commune situated near Lublin, which thanks to relatively low
prices of building plots is built on with houses by the current inhabitants of the town, who look for better housing conditions. This is in accordance with the interest of the owners of plots, the prices of which
increase several times after they have been allotted for building purposes. The commune authorities
will facilitate this process, because they expect an increase of income from the real estate tax. As a consequence, the area of the commune is being intensively developed. In some parts of it, non-urbanized
land has disappeared, but the interest in the commune is still growing.
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JAKOŚCI ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI GRYFOWA ŚLĄSKIEGO

1. Wstęp
Niniejszy artykuł jest sprawozdaniem z badań ankietowych przeprowadzonych
przez Studenckie Koło Naukowe Gospodarki i Administracji Publicznej „Pro Futuro”, działające przy Katedrze Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Celem sondażu była identyfikacja i ocena jakości życia społeczności lokalnej wraz z ustaleniem rangi parametrów kształtujących tę jakość. Temat
badań nie jest nowy. Jakość życia, ściśle związana ze wzrostem gospodarczym, rozwojem społeczno-ekonomicznym oraz dobrobytem społecznym i ekonomicznym,
po raz pierwszy wzbudziła zainteresowanie w drugiej połowie XX w. i do dziś jest
przedmiotem wielu dyskusji w środowisku naukowym. Jej badanie, ze względu na
pojawiający się subiektywizm (dobór parametrów i/lub indywidualne wobec nich
odczucia), nie należy do zadań łatwych. Subiektywne odczucia, wyrażane zwłaszcza
w badaniach ankietowych, zdają się jednak budować obiektywny obraz. Indywidualne zdanie respondenta jest w pełni subiektywne, ale wiązka opinii ankietowanych
ma już wymiar w miarę obiektywny. Dlatego też ankietowy pomiar jakości życia
stanowi cenne źródło informacji przede wszystkim dla władz samorządowych, które
powinny przejawiać zainteresowanie standardem życia społeczności lokalnej.

2. Jakość życia – ujęcie definicyjne
Problemem jakości życia zajmują się różne dyscypliny naukowe, m.in. psychologia, filozofia, socjologia, a także i ekonomia. Niejednoznaczność tego terminu
sprawia, że istnieje cała paleta definicji, poczynając od tych ogólnych i uproszczonych, aż po bardziej złożone i szczegółowe, nierzadko z interdyscyplinarnym polem
znaczeniowym.
J. Rutkowski określa „jakość życia jako zbiór potrzeb, których zaspokojenie
czyni ludzi szczęśliwymi” [Rutkowski 1987, s. 162]. Identyfikacja tych potrzeb
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pozwala stwierdzić, że „jakość życia to stopień zaspokojenia potrzeb materialnych
i niematerialnych – spełniania standardów lub realizacji wartości: biologicznych,
psychologicznych, duchowych, społecznych i politycznych, kulturowych, ekonomicznych i ekologicznych jednostek, rodzin i zbiorowości” [Wielka Encyklopedia…
2002, s. 365]. Warto jednak zaznaczyć, że jakość życia niekoniecznie rośnie wraz
ze wzrostem ilości zaspokajanych potrzeb, a często wiąże się z lepszym ich zaspokojeniem. Tak więc „jakość życia zawiera jednocześnie materialne i niematerialne,
obiektywne i subiektywne, indywidualne i kolektywne komponenty, a przy tym akcentuje »lepiej« zamiast »więcej«” [Noll 1999, s. 3]. W literaturze przedmiotu można również spotkać szereg definicji, które wskazują na inne istotne składowe jakości
życia. Na przykład przez jakość życia rozumie się „wszystkie elementy życia człowieka, które związane są z faktem jego istnienia, bycia kimś i odczuwania różnych
stanów emocjonalnych, wypływających np. z faktu posiadania rodziny, kolegów,
przyjaciół itp.” [Piasny 1993, s. 77]. J. Stacewicz proponuje definiowanie jakości
życia poprzez poziom życia (stopień zaspokojenia elementarnych potrzeb), warunki
życia (charakter i kształt szeroko rozumianego środowiska człowieka) i styl życia
(sposób życia, a więc nauki, pracy i wypoczynku) [Stacewicz 1984, s. 11]. Jakość
życia można również definiować w inny sposób − jako „stosunek poziomu walorów
istniejących w danym miejscu do ich poziomu pożądanego” [Bury, Markowski, Regulski 1993, s. 33].
W niniejszej pracy, uwzględniając metodę i przedmiot prowadzonych badań,
przyjęto, że „jakość życia określa stopień satysfakcji jednostki (alternatywnie grupy
społecznej, np. społeczności lokalnej) z parametrów życia (ekonomicznych, społecznych, psychologicznych), którym przypisuje ona istotne znaczenie w zakresie
własnych oczekiwań i pragnień” [Głuszczuk 2007, s. 393].

3. Metoda, kryteria i przedmiot badań
Identyfikację parametrów kształtujących jakość życia społeczności lokalnej
oparto na przygotowanym arkuszu pytań i odpowiedzi1. Konstrukcja ankiety przebiegała dwuetapowo. W pierwszej kolejności zostały wyodrębnione obszary opisujące jakość życia, tj. rodzina i jej personalne otoczenie, sytuacja ekonomiczna
rodziny, dom (mieszkanie), praca zawodowa, edukacja i własne wykształcenie, system komunikacyjny gminy, usługi przedsiębiorstw komunalnych, przedsiębiorstwa
i instytucje w życiu codziennym, zdrowie i jego ochrona, kultura i rekreacja, poczucie bezpieczeństwa, ja i społeczność lokalna oraz środowisko naturalne. Następnie
ogólnie sformułowane obszary problemowe zostały uszczegółowione, czyli opisane
przez zestaw parametrów diagnozujących ich stan. Zbiór tych parametrów każdorazowo był otwarty, co sprzyjało kompleksowości badań. W rezultacie otrzymano
W przeprowadzonych badaniach wykorzystano opublikowany arkusz ankietowy [Głuszczuk
2007, s. 385-388].
1
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96 czynników, które podlegały ocenie w skali od 1 do 5 (1 wyrażało najniższy stopień satysfakcji, 5 zaś najwyższe poczucie zadowolenia). Ponadto ankietowani przypisywali każdemu parametrowi rangę, która określała jego znaczenie w kształtowaniu ich jakości życia. W tym przypadku oceny przybierały wartości z przedziału od
0 do 5 (0 oznaczało brak wpływu na jakość życia, a rosnące liczby od 1 do 5 określały coraz wyższe znaczenie parametru w kształtowaniu własnej jakości życia).

4. Społeczność Gryfowa Śląskiego i próba statystyczna
Próbę statystyczną utworzyło 110 mieszkańców Gryfowa Śląskiego2, co stanowi
1,6% ogółu ludności tego miasta. Społeczno-demograficzne cechy respondentów,
miejscami na tle zbiorowości generalnej, zestawiono w tab. 1.
Tabela 1. Społeczno-demograficzne cechy respondentów i zbiorowości generalnej
Próba statystyczna

Zbiorowość generalna

Cechy społeczno-demograficzne
liczba

%

liczba

%

3

4

5

6

kobieta

61

55,5

3 697

52,6

mężczyzna

49

44,5

3 338

47,4

5

4,5

1 518

21,6

20-29 lat

30

27,3

1 127

16,0

30-39 lat

13

11,8

931

13,2

40-49 lat

26

23,6

1 042

14,8

50-59 lat

24

21,8

1 203

17,1

60 lat i więcej

12

10,9

1 214

17,3

1
Płeć

Wiek

2

poniżej 20 lat

2
Badania ankietowe zostały przeprowadzone w marcu 2008 r.; arkusz pytań i odpowiedzi wysłano do 200 osób, a zwrotność w wysokości 55% zdaje się podkreślać wysoki stopień zainteresowania
badaniami.
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1
Wykształcenie

Liczba osób
w gospodarstwie
domowym

Rodzaj
aktywności
społeczno-zawodowej

2
podstawowe

3

4

2

1,8

zawodowe

14

12,7

średnie

49

44,5

wyższe

45

40,9

jedna

7

6,4

dwie

32

29,1

trzy

29

26,4

cztery

14

12,7

pięć i więcej

28

25,5

pracujący/-a

52

47,3

uczący/-a się

22

20,0

bezrobotny/-a

6

5,5

prowadzący/-a
gospodarstwo domowe

11

10,0

rencista lub emeryt

19

17,3

5

brak danych

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych i Banku Danych
Regionalnych.

Przeprowadzoną charakterystykę badanej zbiorowości należy uzupełnić o próbę
oceny jej reprezentatywności. Badania ankietowe są reprezentatywne, gdy prawdopodobieństwo znalezienia się każdego podmiotu w próbie jest większe od zera, a próba jest dostatecznie liczna. Trzeba jednak zauważyć, że „pojęcie próby statystycznej dostatecznie licznej jest pojęciem umownym. Często oznacza to próbę o bardzo
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umiarkowanej liczności” [Ostasiewicz, Rusnak, Siedlecka 2001, s. 12]. Nasza próba
wydaje się spełniać ten warunek, gdyż grupuje 1,6% ogółu mieszkańców Gryfowa
Śląskiego. Spełniono również drugi warunek reprezentatywności, tj. konieczność
losowego doboru ankietowanych.

5. Identyfikacja, wartościowanie i ocena parametrów jakości życia
– wyniki badań ankietowych
Ankietę otwierają pytania diagnozujące rangę i poczucie satysfakcji z parametrów jakości życia zlokalizowanych w obszarze rodzina i jej personalne otoczenie
(tab. 2, część I). Średnia waga wymienionych czynników zamknęła się w przedziale
od 3,2 do 4,0. Najwyższe znaczenie w kształtowaniu jakości życia ma – zdaniem
respondentów – zadowolenie z dzieci (średnia ranga 4,0) i życie w gospodarstwie
domowym (średnia waga 3,8). Satysfakcja z tych czynników została oceniona odpowiednio na poziomie 3,1 i 3,4 w skali pięciostopniowej. Warto jednak zauważyć,
że najwyższa średnia ocena parametru wyniosła 3,6 i dotyczyła grona znajomych
i przyjaciół3.
Sytuacja ekonomiczna rodziny to kolejny obszar grupujący parametry jakości
życia (tab. 2, część II). Jego wagę podkreśla byt i bezpieczeństwo finansowe gospodarstwa domowego. Wśród ocenianych czynników najwyższe znaczenie w kształtowaniu jakości życia miały dochody rodziny (gospodarstwa domowego), dostępne w
domu artykuły żywnościowe (codzienne wyżywienie), posiadane rzeczy osobistego
użytku (odzież, buty itp.), wykorzystywane w domu dobra trwałego użytku (meble,
sprzęt RTV i AGD itp.). Średnia ranga wymienionych parametrów była identyczna
i wyniosła 3,9. Znacznie bardziej były zróżnicowane ich oceny (średnia arytmetyczna od 3,1 do 3,7), dokumentujące różny stopień zadowolenia, poczucia satysfakcji
respondentów. Warto także odnotować, że ankietowani deklarują najniższe zadowolenie ze stanu swoich oszczędności (średnia ocen 2,8).
Dom (mieszkanie) jest jednym z komponentów sytuacji ekonomicznej rodziny,
ale na tyle istotnym, że zasługuje na osobną, uszczegółowioną diagnozę. Potwierdzają to wysokie średnie rangi parametrów współtworzących ten obszar (od 3,8 do
4,1; tab. 2, część III). Najwyższe znaczenie ankietowani przypisują wyposażeniu
mieszkania w urządzenia sanitarno-energetyczne (wodę, gaz sieciowy, energię elektryczną i cieplną; średnia waga 4,1). Nieco niżej plasuje się stan techniczny domu
(mieszkania) ze średnią rangą 3,9. Wymienione parametry grupują również najwyższe średnie oceny, przyjmujące odpowiednio poziom 3,8 i 3,4. Najniższy stopień
satysfakcji wiążą respondenci z walorami miejsca zamieszkania (średnia ocen 3,1).

3
Prezentacja wyników badań ankietowych w formie opisowej przybrała postać syntetyczną, tj.
bazującą na średnich arytmetycznych z rang i ocen respondentów. Pełny zestaw odpowiedzi ankietowanych grupuje tab. 2. Zastosowana formuła sprawozdania wiąże się z ograniczoną objętością artykułu.
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1

II. Sytuacja
ekonomiczna
rodziny

I. Rodzina i jej
personalne
otoczenie

10,9
24,5
21,8

2,7

Stan oszczędności (lokaty bankowe,
13,6
papiery wartościowe itp.)
9,1
4,5

Posiadany majątek (dom,
mieszkanie, samochód,
kosztowności itd.)

Ogólny materialny standard życia

13,6

13,6

3,6

24,5

25,5

24,5

Wykorzystywane w domu dobra
trwałego użytku (np. meble, sprzęt
RTV i AGD) – ilość i jakość

10,9

Życzliwość, uprzejmość lokalnej
społeczności (kontakty w sklepach,
urzędach itd.)

0,0

1,8

Grono znajomych, przyjaciół

24,5

Posiadane rzeczy osobistego użytku
(odzież, buty itp.)

12,7

Sąsiedztwo w życiu codziennym

28,2

0,0

9,1

Krewni spoza gospodarstwa
domowego w życiu codziennym

8,2
16,4

2,7

2,7

Życie w gospodarstwie domowym

Codzienne wyżywienie
– dostępne w domu artykuły
żywnościowe

26,4

Zadowolenie z dzieci

5,5

4

2

Dochody gospodarstwa domowego

19,1

3

1

Związek małżeński

2

Parametry jakości życia

40,0

36,4

32,7

33,6

41,8

43,6

37,3

20,0

19,1

29,1

37,3

27,3

14,5

20,0

5

3
6

4

37,3

28,2

27,3

29,1

31,8

30,9

33,6

35,5

22,7

27,3

13,6

41,8

32,7

38,2

Ocena (%)

Tabela 2. Jakość życia społeczności Gryfowa Śląskiego – wyniki badań ankietowych

4,5

4,5

1,8

23,6

12,7

21,8

1,8

8,2

31,8

6,4

11,8

11,8

18,2

17,3

7

5

3,2

3,0

2,8

3,6

3,4

3,7

3,1

3,0

3,6

2,9

2,9

3,4

3,1

3,3

8

Średnia
ocena

2,7

0,9

2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

1,8

0,0

15,5

10,0

9

1

0,0

4,5

2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

8,2

0,0

8,2

8,2

2,7

5,5

5,5

10

2

10,0

5,5

16,4

1,8

1,8

8,2

2,7

27,3

9,1

15,5

19,1

7,3

3,6

3,6

11

3

24,5

30,9

24,5

35,5

32,7

18,2

30,9

17,3

31,8

34,5

31,8

20,9

10,0

34,5

12

4

Ranga (%)

47,3

42,7

40,9

33,6

36,4

45,5

38,2

31,8

37,3

26,4

26,4

40,9

31,8

19,1

13

5
14

15,5

15,5

12,7

29,1

29,1

28,2

28,2

15,5

21,8

14,5

12,7

28,2

33,6

27,3

3,7

3,6

3,5

3,9

3,9

3,9

3,9

3,2

3,7

3,2

3,2

3,8

4,0

3,7

15

Średnia
ranga
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V. Edukacja i własne
wykształcenie

IV. Praca zawodowa

26,4

Działalność dydaktyczno-wychowawcza placówek
oświatowych (przedszkola, szkoły
16,4
podstawowe, gimnazja, szkolnictwo
średnie), w tym poziom kształcenia

39,1

29,1

39,1

Lokalne oferty pracy i ich
zróżnicowanie, możliwość zmiany
pracy

29,1

Możliwości w zakresie uzupełnienia
własnego wykształcenia (np. studia, 26,4
studia podyplomowe)

21,8

Możliwość rozwoju zawodowego
(podnoszenie kwalifikacji, awans)

20,0

11,8

16,4

Atmosfera w pracy (kontakty
międzyludzkie)

30,0

20,9

13,6

23,6

10,9

7,3

15,5

4

3,6

13,6

Zadowolenie z wysokości
osiąganego wynagrodzenia

Zdobyte wykształcenie

13,6

Osiągnięta pozycja zawodowa

6,4

Walory miejsca zamieszkania
(umiejscowienie, krajobraz itp.)
11,8

1,8

Stan techniczny domu/mieszkania

Satysfakcja z wykonywanej pracy

0,0

3,6

3

Stopień wyposażenia mieszkania
w urządzenia sanitarno-energetyczne (woda, gaz sieciowy,
energia elektryczna, cieplna itp.)

III. Dom (mieszkanie) Funkcjonalność i powierzchnia
użytkowa

1

Tabela 2, cd.

37,3

16,4

17,3

16,4

26,4

22,7

16,4

23,6

32,7

33,6

40,9

27,3

30,0

5

18,2

12,7

50,9

2,7

17,3

20,9

14,5

27,3

27,3

28,2

34,5

40,9

45,5

6

1,8

15,5

16,4

2,7

5,5

20,0

25,5

14,5

14,5

8,2

11,8

24,5

5,5

7

2,6

2,6

3,6

1,9

2,6

3,1

3,1

3,1

3,2

3,1

3,4

3,8

3,3

8

5,5

8,2

3,6

6,4

12,7

12,7

11,8

11,8

11,8

0,0

0,0

0,0

0,0

9

4,5

15,5

0,0

15,5

5,5

1,8

0,0

1,8

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

10

20,9

18,2

1,8

35,5

17,3

15,5

12,7

10,0

2,7

9,1

7,3

3,6

6,4

11

33,6

14,5

15,5

16,4

15,5

17,3

21,8

23,6

26,4

27,3

26,4

14,5

25,5

12

24,5

32,7

58,2

15,5

36,4

20,9

30,0

31,8

25,5

38,2

37,3

50,9

45,5

13

10,9

10,9

20,9

10,9

12,7

31,8

23,6

20,9

32,7

25,5

29,1

30,9

22,7

14

3,2

3,1

4,0

2,7

3,4

3,8

3,7

3,7

4,0

3,8

3,9

4,1

3,8

15
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VII. Usługi
przedsiębiorstw
komunalnych

VI. System
komunikacyjny
gminy

11,8

14,5

Połączenia komunikacyjne
(np. PKS, PKP) z innymi
miejscowościami (punktualność,
częstotliwość kursowania, warunki
podróży, ceny biletów)

Tereny zieleni ogólnodostępnej
(parki, skwery, place zabaw)

12,7

Dojazd do pracy, szkoły, obiektów
kulturalno-wypoczynkowych,
po zakupy itd.

2,7

45,5

Parkingi (dostępność,
funkcjonalność i stan techniczny)

0

31,8

Bezpieczeństwo na drogach,
w tym sygnalizacja świetlna
i oznakowanie dróg

Funkcjonalność kanalizacji
miejskiej

60,9

Szlaki rowerowe i ich stan

Zaopatrzenie i jakość wody

13,6

Przepustowość miejskich szlaków
komunikacyjnych

28,2

Lokalna oferta edukacyjna
– możliwość kształcenia
w wybranych kierunkach
15,5

6,4

Funkcjonalność i stan techniczny
obiektów edukacyjnych

Sieć dróg miejskich i ich stan

13,6

Wyposażenie placówek
oświatowych w pomoce
dydaktyczne (np. rzutniki,
komputery, mapy itp.)

35,5

22,7

6,4

18,2

33,6

30,0

34,5

18,2

36,4

50,9

27,3

51,8

48,2

32,7

46,4

54,5

54,5

46,4

20,9

19,1

10,0

47,3

27,3

19,1

28,2

21,8

20,0

23,6

37,3

10,0

4,5

2,7

13,6

10,9

2,7

5,5

23,6

13,6

16,4

0,9

4,5

1,8

2,7

2,7

0,9

0,9

0,0

0,0

0,9

1,8

0,0

0,0

2,7

3,0

3,3

2,7

2,5

1,8

2,2

1,7

2,4

2,3

2,4

2,5

2,4

0,0

0,0

0,0

0,9

0,9

4,5

3,6

23,6

1,8

1,8

5,5

5,5

6,4

4,5

0,0

0,0

3,6

8,2

30,0

13,6

10,0

10,9

12,7

13,6

1,8

1,8

30,9

10,9

0,0

10,0

16,4

12,7

22,7

8,2

11,8

22,7

28,2

20,0

26,4

20,0

49,1

45,5

23,6

37,3

17,3

15,5

10,9

40,0

26,4

17,3

42,7

24,5

31,8

25,5

36,4

48,2

21,8

24,5

26,4

34,5

23,6

22,7

30,9

23,6

33,6

12,7

14,5

18,2

13,6

15,5

10,9

18,2

12,7

11,8

13,6

4,5

6,4

7,3

3,2

3,4

3,7

3,6

3,2

2,7

3,1

3,4

3,1

3,0

2,8

3,1

3,2

Sondażowa identyfikacja i ocena parametrów jakości życia społeczności...

373

2009‑07‑10 11:53:55

Księga1.indb 374

47,3

3,6
8,2

VIII. Przedsiębiorstwa Sieć lokalnych sklepów i ich oferta
i instytucje w żyLokalne punkty usługowe (np.
ciu codziennym
szewc, fryzjer, zakłady naprawcze
itp.) – paleta i jakość usług

IX. Zdrowie i jego
ochrona

36,4

14,5

7,3
6,4
39,1
57,3

Samopoczucie psychiczne

Dostępność i jakość podstawowych
usług leczniczych

Dostępność i jakość
specjalistycznych usług
medycznych

22,7

Sprawność administracji
samorządowej (jakość i skuteczność 40,0
obsługi petenta)

Ogólny stan zdrowia

24,5

35,5

Zinstytucjonalizowana pomoc
w załatwianiu różnych spraw
(np. usługi prawne, doradztwo
podatkowe itp.)

20,0

16,4

16,4

12,7

31,8

17,3

Pomoc instytucji finansowych
(oferowane systemy rozliczeń,
kredyty, ubezpieczenia itd.)

14,5

3,6

Punkty gastronomiczne
– dostępność, oferta, klimat lokalu

28,2

31,8

18,2

Oczyszczanie gminy i jej czystość

19,1

4

Zaopatrzenie w energię cieplną

3
45,5

2

Funkcjonowanie miejskiej
komunikacji zbiorowej (trasy,
punktualność, częstotliwość
kursowania, warunki podróży)

1

Tabela 2, cd.

12,7

23,6

30,0

29,1

22,7

22,7

40,0

28,2

30,0

38,2

38,2

24,5

17,3

5

9,1

18,2

40,9

40,0

10,0

16,4

10,0

48,2

14,5

11,8

15,5

16,4

15,5

6

0,9

2,7

6,4

10,9

4,5

0,9

0,9

5,5

0,0

10,0

3,6

9,1

2,7

7

1,8

2,3

3,2

3,3

2,2

2,2

2,5

3,4

2,5

2,9

2,7

2,7

2,1

8

0,0

0,0

0,0

0,0

1,8

4,5

0,9

0,0

0,0

1,8

0,0

7,3

23,6

9

35,5

24,5

3,6

7,3

31,8

12,7

9,1

1,8

2,7

2,7

0,0

1,8

8,2

10

20,0

15,5

9,1

9,1

17,3

31,8

27,3

9,1

26,4

8,2

8,2

30,0

9,1

11

2,7

10,9

23,6

24,5

18,2

16,4

40,0

24,5

32,7

40,9

40,9

27,3

23,6

12

20,0

25,5

35,5

22,7

10,9

23,6

19,1

52,7

27,3

24,5

24,5

19,1

27,3

13

21,8

23,6

28,2

36,4

20,0

10,9

3,6

11,8

10,9

21,8

26,4

14,5

8,2

14

2,7

3,1

3,8

3,7

2,7

2,9

2,8

3,6

3,2

3,6

3,7

3,2

3,2

15
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Dostępność i jakość leczenia
stomatologicznego
Skuteczność leczenia (kwalifikacje
personelu medycznego)
Dostępność do środków
wspomagających leczenie (leki,
urządzenia rehabilitacyjne itp.)
X. Kultura i rekreacja Zasoby czasu wolnego od pracy
zarobkowej
Działalność placówek kulturalnych
(kin, teatrów itp.)
Standard obiektów kulturalnych
(kin, teatrów itp.)
Działalność bibliotek i ich
księgozbiór
Dostępność do obiektów
sportowych, rekreacyjnych (boiska,
baseny itp.)
Standard obiektów sportowych,
rekreacyjnych
Formy spędzania czasu wolnego
po pracy
Forma spędzania urlopu
wypoczynkowego
XI. Poczucie
Poczucie bezpieczeństwa na ulicach
bezpieczeństwa
gminy (miasta)
Poczucie bezpieczeństwa w domu
(mieszkaniu)
Działalność policji
Działalność straży miejskiej
Działalność pogotowia
ratunkowego
Działalność straży pożarnej

Księga1.indb 375

28,2
27,3
30,9
33,6
23,6
20,9
5,5
42,7
39,1
41,8
25,5
28,2
16,4
21,8
22,7
18,2
23,6

48,2
37,3
35,5
4,5
60,0
61,8
14,5
35,5
40,0
10,9
7,3
35,5
16,4
46,4
58,2
3,6
3,6

23,6

37,3

22,7
9,1

26,4

15,5

35,5

28,2

8,2

8,2

18,2

10,9

10,9

38,2

18,2

20,0

10,9

36,4

25,5

9,1
10,0

20,9

20,0

21,8

18,2

12,7

10,9

55,5

5,5

4,5

19,1

14,5

11,8

11,8

12,7

15,5

0,0
0,0

20,0

0,9

10,0

0,9

0,0

2,7

6,4

0,9

0,9

4,5

0,9

3,6

0,9

3,3

3,3

1,9
1,7

3,1

2,2

3,0

2,6

1,9

2,0

3,3

1,6

1,6

2,9

2,1

2,2

1,9

0,0

0,0

0,0
10,0

0,9

0,0

2,7

4,5

2,7

0,9

0,9

8,2

9,1

0,0

1,8

0,0

6,4

0,0

0,0

30,0
33,6

10,0

23,6

0,0

0,0

12,7

10,0

0,9

13,6

14,5

1,8

16,4

23,6

19,1

10,0

3,6

19,1
9,1

16,4

22,7

13,6

23,6

30,9

30,0

4,5

30,9

30,0

6,4

32,7

14,5

30,9

28,2

41,8

12,7
6,4

23,6

3,6

33,6

30,0

14,5

27,3

19,1

15,5

14,5

38,2

6,4

15,5

12,7

30,9

29,1

17,3
29,1

20,0

26,4

29,1

30,9

28,2

21,8

68,2

22,7

16,4

40,9

19,1

17,3

0,9

30,9

25,5

20,9
11,8

29,1

23,6

20,9

10,9

10,9

6,4

9,1

15,5

12,7

23,6

29,1

30,0

3,8

3,8

2,8
2,7

3,4

3,0

3,6

3,3

2,9

3,8

2,8

2,9

3,6

3,0

3,1

2,9
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2

Bezpieczeństwo finansowe rodziny
(stabilność dochodów)
Zabezpieczenie społeczne (zasiłki
chorobowe, renty, emerytury)
Własna pozycja społeczna
Media społeczności lokalnej
(dostęp, kompletność
i wiarygodność informacji)
Partycypacja w zarządzaniu gminą
(wpływ na decyzje zapadające
w gminie)
Działalność władz samorządowych
Organizacje społeczne i ich pomoc
w życiu codziennym
Związki wyznaniowe i ich pomoc
w życiu codziennym
Jakość powietrza
Lokalny klimat
Spokój (cisza) w miejscu
zamieszkania
Stan środowiska naturalnego
Lokalne działania na rzecz ochrony
środowiska
32,7
36,4

27,3

21,8

44,5

20,9

28,2

37,3

30,9

17,3

41,8

10,0

24,5

3,6

22,7
14,5

17,3

20,9

15,5
17,3

10,9

22,7

22,7
1,8

20,0

4

3,6

3

21,8

25,5

23,6

16,4
27,3

22,7

10,0

16,4

22,7

27,3

29,1

33,6

37,3

5

13,6

18,2

21,8

43,6
30,9

9,1

24,5

24,5

31,8

27,3

41,8

20,0

36,4

6

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

XIII. Środowisko
naturalne

XII. Ja i społeczność
lokalna

1

Tabela 2, cd.

0,9

2,7

13,6

1,8
10,0

1,8

0,0

0,0

17,3

7,3

16,4

0,9

2,7

7

2,2

2,5

3,0

2,9
3,0

2,0

2,2

2,2

3,3

2,8

3,6

2,5

3,1

8

0,0

0,9

1,8

0,0
0,0

0,0

0,0

1,8

4,5

3,6

10,9

1,8

0,0

9

10,9

12,7

15,5

20,0
0,9

0,9

20,0

40,0

20,9

23,6

15,5

20,0

1,8

10

24,5

14,5

19,1

5,5
15,5

15,5

5,5

12,7

20,9

24,5

18,2

10,0

10,0

11

30,0

23,6

29,1

21,8
24,5

24,5

21,8

14,5

26,4

21,8

20,9

29,1

32,7

12

4,5

29,1

13,6

38,2
40,0

40,0

38,2

26,4

16,4

19,1

24,5

30,9

22,7

13

30,0

19,1

20,9

14,5
19,1

19,1

14,5

4,5

10,9

7,3

10,0

8,2

32,7

14

3,2

3,3

3,1

3,2
3,6

3,6

3,2

2,4

2,7

2,6

2,9

3,0

3,7

15
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Praca zawodowa, traktowana jako źródło utrzymania gospodarstwa domowego,
określa stopień dobrobytu rodziny, ale ta sfera aktywności człowieka łączy się także
z samorealizacją rozumianą w kategorii „być”, wydatnie kształtującą jakość życia.
Wyraźnie wskazują na to opinie respondentów (tab. 2, część IV). Średnia ranga wysokości osiąganego wynagrodzenia (3,7) ustępuje miejsca satysfakcji z wykonywanej pracy (średnia waga 4,0) i ma mniejsze znaczenie niż atmosfera w pracy (kontakty międzyludzkie; średnia waga 3,8). Szkoda, że równie wysokie noty nie pojawiają
się w ocenach ankietowanych, które określają poziom odczuwanego zadowolenia.
W tym przypadku satysfakcja z wykonywanej pracy w wartości uśrednionej wynosi
3,2, a pozostałych ww. czynników 3,1. Najniższą ocenę, równoznaczną z niezadowoleniem respondentów, skupiają lokalne oferty pracy i ich zróżnicowanie, a także
możliwość zmiany pracy (średnia ocena 1,9). Trzeba jednak zauważyć, że ten parametr ma też najniższe znaczenie dla ankietowanych (średnia ranga 2,7).
Edukację i własne wykształcenie można postrzegać jako podstawę samorealizacji w kategoriach „mieć” i „być”, co powinno się przełożyć na wysoką rangę parametrów tego obszaru. Ankietowani zdają się jednak wyrażać inny pogląd
(tab. 2, część V). Wagi zdecydowanej większości parametrów opisujących edukację
kształtują się w przedziale od 2,8 do 3,2 (średnia ranga). Ponadto pesymistycznie
wypadają ich oceny. Średnie zadowolenie nie przekracza 2,6 w skali pięciostopniowej. Jedynym wyjątkiem jest zdobyte wykształcenie, cenione przez respondentów
(średnia ranga 4,0) i raczej ich satysfakcjonujące (średnia ocena 3,6).
Przestrzenną mobilność ludności w wymiarze lokalnym i regionalnym określa
m.in. system komunikacyjny gminy. Jego najistotniejszym elementem – zdaniem
ankietowanej zbiorowości – są autobusowe i kolejowe połączenia komunikacyjne
z innymi miejscowościami (średnia ranga 3,6; tab. 2, część VI). Zapewne wiąże się
to z możliwością podjęcia pracy w regionie, na co wydaje się wskazywać trzecia
lokata pod względem ważności w ramach badanego obszaru (Dojazd do pracy...
– średnia waga 3,2). Inne przesłanki zdają się towarzyszyć wadze istniejących szlaków rowerowych (3,4), które mogą się łączyć z rekreacją czy też rozwojem turystyki. Pozostałe parametry systemu komunikacyjnego gminy uzyskały średnią rangę
z przedziału od 2,7 do 3,1. Przywołane wagi są znacznie wyższe od deklarowanego
poczucia satysfakcji. Żaden z parametrów układu komunikacyjnego nie wzbudził
większego zadowolenia społeczności lokalnej (średnia ocen od 1,7 do 2,7).
Przedsiębiorstwa komunalne zaspokajają podstawowe potrzeby społeczności
lokalnej (energetyczne, transportowe, higieniczno-sanitarne). Trudno ważyć, które
z nich mają większe znaczenie, gdyż nie można sobie wyobrazić życia bez spełnienia jakiejkolwiek z tych potrzeb. W opinii ankietowanych jednak najważniejsze jest
pokrycie zapotrzebowania na wodę, w tym jej jakość, oraz czystość gminy i związana z nią funkcja oczyszczania miasta (średnia ranga 3,7). Pozostałe usługi komunalne otrzymały wagi z przedziału 3,2-3,4 (tab. 2, część VII). Niezależnie od nadanych rang można stwierdzić, że działalność każdego przedsiębiorstwa komunalnego
istotnie wpływa na jakość życia, a ankietowani nie wykazują nadmiernej satysfakcji
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z usług tych jednostek. Najgorzej wypada funkcjonowanie miejskiej komunikacji
zbiorowej (średnia ocen 2,1), a ocena innych przedsiębiorstw komunalnych waha
się w przedziale 2,7‑3,3.
Przedsiębiorstwa i instytucje w życiu codziennym odgrywają nie mniej istotną rolę niż jednostki komunalne, choć na ogół zaspokajają potrzeby wyższego rzędu.
W ich gronie są podmioty, które zdaniem respondentów ze zróżnicowanym stopniem wpływają na jakość życia (tab. 2, część VIII). W największym zakresie jest ona
kształtowana przez sieć lokalnych sklepów i ich ofertę (średnia ranga 3,6). Równie
istotna jest działalność punktów gastronomicznych, ich dostępność, oferta i klimat
(średnia waga 3,6), nieco mniejsze znaczenie mają lokalne punkty usługowe oraz
paleta i jakość ich usług (średnia ranga 3,2). Pozostałe instytucje i przedsiębiorstwa
skupiły wagi z przedziału 2,7-2,9. Są to niewygórowane rangi, którym przeważnie
towarzyszą bardzo niskie oceny (średnia nie przekracza 2,5). Warto dodać, że najwyższe oceny w badanym obszarze wyrażają raczej umiarkowaną satysfakcję i grupują je najważniejsze jednostki gospodarcze (punkty gastronomiczne i sklepy ze
średnią ocen odpowiednio 3,4 i 2,9).
Biologiczny i społeczny byt człowieka warunkuje zdrowie i jego ochrona.
Zależność taką dostrzegają respondenci, wysoko ceniąc samopoczucie psychiczne
(średnia waga 3,8) i ogólny stan zdrowia (średnia ranga 3,7). Zdają się jednak nieco
lekceważyć znaczenie usług i środków przywracających pożądany stan zdrowia. Na
przykład średnia ranga dostępności i jakości specjalistycznych usług medycznych
została określona na poziomie 2,7, usług stomatologicznych – 2,9, a podstawowych
usług leczniczych – 3,1. Równie niską rangę otrzymała dostępność leków i skuteczność leczenia, co być może jest pochodną dobrego stanu zdrowia lokalnej społeczności. Diagnoza ta nie znajduje jednak potwierdzenia w ocenach parametrów tego
obszaru. Ich poziom wyraźnie artykułuje niezadowolenie z usług i środków przywracających ogólny stan zdrowia (średnie oceny parametrów z przedziału 1,8-2,3)
przy umiarkowanym stanie własnego zdrowia i samopoczucia psychicznego (średnie oceny odpowiednio 3,3 i 3,2).
Kultura i rekreacja jawi się jako ważny obszar aktywności fizycznej i umysłowej człowieka, co nie pozostaje bez wpływu na kształtowanie jego jakości życia.
Przywołaną korelację w różnym stopniu potwierdzają respondenci. W ich mniemaniu najistotniejszą rolę w naszym życiu odgrywa działalność bibliotek, w tym zgromadzony księgozbiór (średnia waga 3,8). Niemal równie ważne są zasoby czasu
wolnego od pracy zarobkowej i formy spędzania urlopu wypoczynkowego (średnia
ranga 3,6) lub czasu wolnego od pracy (uśrednione znaczenie 3,3). Pozostałe składowe tego obszaru są już mniej istotne (średnia ranga ok. 3,0; tab. 2, część X). Zaprezentowane wagi parametrów zawsze przewyższają płynące z nich poczucie satysfakcji, co można uznać za zjawisko niepokojące. Najdramatyczniej wypada działalność
placówek kulturalnych (kin, teatrów itp.) oraz ich standard (średnia ocen 1,6). Nikłe
poczucie satysfakcji wywołuje standard i dostępność do obiektów sportowych i rekreacyjnych (średnia ocen ok. 2,0). O umiarkowanym zadowoleniu mieszkańców

Księga1.indb 378

2009‑07‑10 11:53:56

Sondażowa identyfikacja i ocena parametrów jakości życia społeczności...

379

(średnia ocen ok. 3,0) można mówić wyłącznie w sferze zasobów czasu wolnego,
działalności bibliotek i form spędzania urlopu wypoczynkowego.
Poczucie bezpieczeństwa w ujęciu Maslowa wymienia się jako potrzebę drugiego rzędu [Schreyögg, Koch 2007, s. 188] i jego miejsce w tej hierarchii nie powinno być podważane. Teorii tej nie zawsze hołdują ankietowani (tab. 2, część XI).
Zauważają istotną rolę bezpieczeństwa finansowego rodziny (średnia ranga 3,7),
doceniają działalność pogotowia ratunkowego i straży pożarnej (średnia waga 3,8),
ale już umiarkowaną rangę przypisują funkcjonowaniu policji i straży miejskiej
(średnie rangi odpowiednio 2,8 i 2,7). Niewiele większe znaczenie ma poczucie
bezpieczeństwa na ulicach miasta (średnia ranga 3,0) i w domu (średnia waga 3,4).
Uzyskany rozkład wag jest miejscami zaskakujący. Dla przykładu, niskie poczucie
bezpieczeństwa na ulicach miasta (średnia ocen 2,2) powinno podnieść rangę policji i straży miejskiej. Odmienne stanowisko ankietowanych w tej kwestii może
być pochodną zatrważająco niskiej oceny działalności tych organów (średnie oceny
odpowiednio 1,9 i 1,7). Podobna, choć nieco lepsza sytuacja występuje w zakresie
zabezpieczenia społecznego, gdzie niska ranga (3,0) może się wiązać z niską oceną − 2,5. Pozostałe parametry konstruujące poczucie bezpieczeństwa są oceniane
w miarę pozytywnie (średnie oceny z przedziału 3,1-3,3), a więc są źródłem umiarkowanej satysfakcji.
Wzajemne relacje człowieka ze społeczeństwem kształtują kolejny obszar jakości życia – ja i społeczność lokalna. Wśród jego parametrów składowych wymieniono własną pozycję społeczną, media społeczności lokalnej, partycypację w zarządzaniu gminą, działalność władz samorządowych, organizacje społeczne i związki
wyznaniowe oraz ich pomoc w życiu codziennym (tab. 2; część XII). Średnie rangi
tych czynników przyjmowały wartości z przedziału 2,4-3,6. Najwyższe przypadły
w udziale związkom wyznaniowym (3,6), a następnie organizacjom społecznym
(3,2) i własnej pozycji społecznej (2,9). Ranking ten nie znalazł odzwierciedlenia
w poczuciu satysfakcji. Związki wyznaniowe i organizacje społeczne oraz ich pomoc w życiu codziennym spotykały się z najniższym zadowoleniem (średnia ocen
2,0-2,2). Wysokie poczucie satysfakcji towarzyszyło jedynie własnej pozycji społecznej (najwyższa średnia ocena w obszarze – 3,6).
Jakość powietrza, lokalny klimat, spokój w miejscu zamieszkania, stan środowiska naturalnego oraz lokalne działania na rzecz ochrony środowiska to ostatnie
parametry jakości życia skupione w obszarze środowisko naturalne (tab. 2, część
XIII). W ich strukturze wyraźnie wyróżnia się pod względem znaczenia lokalny klimat (średnia ranga 3,6). Pozostałe czynniki przyjmują zbliżone wagi z przedziału
3,1‑3,3. Znacznie większa rozpiętość ocen występuje po stronie odczuwanego zadowolenia. Najniższą satysfakcję respondenci deklarują w zakresie lokalnych działań
na rzecz ochrony środowiska (średnia ocena 2,2), a i jego stan im nie odpowiada
(średnia ocena 2,5). Pozostałe parametry wykazują się umiarkowaną oceną (średnia
2,9-3,0).
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6. Podsumowanie
Podsumowując przeprowadzone badania ankietowe, warto wyróżnić grupę parametrów silnie skorelowanych z jakością życia, a także określić zestaw parametrów
wzbudzających wysoką satysfakcję bądź też znaczące niezadowolenie. Ich identyfikacja musi być oparta na jasno sformułowanych przesłankach. Umownie można
przyjąć, że parametr:
–– istotnie kształtujący jakość życia przyjmuje średnią rangę na poziomie nie niższym niż 4,0,
Tabela 3. Wysoce istotne oraz najlepiej i najgorzej postrzegane parametry jakości życia
Suma ocen (%)

ocena

1i2

4i5

4,0

3,1

34,5

50,9

4,0

3,2

25,5

41,8

4,1

3,8

7,3

65,5

4,0

3,6

15,5

67,3

Grono znajomych, przyjaciół

3,7

3,6

26,4

54,5

Codzienne wyżywienie – dostępne w domu artykuły
żywnościowe

3,9

3,7

3,6

52,7

Wykorzystywane w domu dobra trwałego użytku (np.
meble, sprzęt RTV i AGD) – ilość i jakość

3,9

3,6

13,6

52,7

Własna pozycja społeczna

2,9

3,6

12,7

58,2

Lokalne oferty pracy i ich zróżnicowanie, możliwość
zmiany pracy

2,7

1,9

78,2

5,5

Szlaki rowerowe i ich stan

3,4

1,7

79,1

10,9

2,7

1,8

75,5

3,6

2,7

1,8

77,3

10,0

2,9

1,9

76,4

12,7

2,9

1,6

83,6

5,5

2,8

1,6

82,7

6,4

2,9

1,9

79,1

12,7

Działalność policji

2,8

1,9

68,2

9,1

Działalność straży miejskiej

2,7

1,7

80,9

10,0

Satysfakcja z wykonywanej pracy
Stopień wyposażenia mieszkania w urządzenia sanitarno-energetyczne
Zdobyte wykształcenie

Parkingi (dostępność, funkcjonalność i stan techniczny)
Dostępność i jakość specjalistycznych usług medycznych
Dostępność i jakość leczenia stomatologicznego
Działalność placówek kulturalnych (kin, teatrów)
Standard obiektów kulturalnych (kin, teatrów)
Standard obiektów sportowych, rekreacyjnych

Wysoce znaczące niezadowolenie

Zadowolenie z dzieci

Wysoce istotna ranga

ranga

Wysokie poczucie satysfakcji

Średnia
Selektywnie wybrane parametry jakości życia

Źródło: opracowanie własne.
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–– dający wysokie poczucie satysfakcji odznacza się średnią ocen nie niższą niż
3,5 i dodatkowo skupia minimum 50% respondentów wystawiających oceny 4
lub 5,
–– wywołujący wysoce znaczące niezadowolenie ma średnią ocen nie wyższą
niż 1,9 i jednocześnie minimum 50% ankietowanych wyraża swoją satysfakcję
w skali od 1 do 2.
Składowe jakości życia spełniające wyżej określone kryteria zestawiono
w tab. 3.
Analiza zestawionych parametrów (tab. 3) wyraźnie wskazuje, że wysoce istotne
komponenty jakości życia nie zawsze spotykają się z wysokim poczuciem satysfakcji. Czynniki dające poczucie wysokiego zadowolenia na ogół odznaczają się rangą
podkreślającą ich istotne znaczenie, natomiast negatywnie oceniane parametry życia
zwykle w sposób umiarkowany wpływają na jego jakość.

Literatura
Bury P., Markowski T., Regulski J., Podstawy ekonomiki miasta, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju
Przedsiębiorczości, Łódź 1993.
Głuszczuk D., Jakość życia społeczności lokalnej – propozycja formułowania uspołecznionej oceny,
[w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. D. Strahl, Prace Naukowe Akademii
Ekonomicznej nr 1161, AE, Wrocław 2007.
Noll H.-H., Konzepte der Wohlfahrtsentwicklung: Lebensqualität und „neue“ Wohlfahrtskonzepte,
ZUMA, Mannheim 1999.
Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, AE, Wrocław 2001.
Piasny J., Problem jakości życia ludności oraz źródła i mierniki ich określenia, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1993 nr 2(4), s. 73-92.
Rutkowski J., Jakość życia. Koncepcja i projekt badania, „Z prac ZBSE”, z. 162, Warszawa 1987.
Schreyögg G., Koch J., Grundlagen des Managements, Gabler Verlag, Wiesbaden 2007.
Stacewicz J., Jakość życia a sposób pojmowania efektywności gospodarowania, [w:] Efektywność gospodarowania a jakość życia, red. E. Przybyła, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa
1984.
Wielka encyklopedia PWN, t. 12, PWN, Warszawa 2002.

SURVEY IDENTIFICATION AND EVALUATION OF LIFE QUALITY
WITHIN THE COMMUNITY OF GRYFÓW ŚLĄSKI
Summary
This paper is a report of the survey conducted by Pro Futuro, the Student Scientific Group of Economy and Public Administration. The survey was aimed at identification, determination of importance
and evaluation of parameters that shape life quality within the community of Gryfów Śląski. The survey
results determine life quality indicators, grade and assess life components, isolate highly significant
elements of life quality, point to parameters that foster the feeling of satisfaction, and also identify the
factors whose condition is far from the expectations of the local community.
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych,
marketing oświatowy
a zrównoważony rozwój powiatów

Badanie ankietowe przeprowadzone jesienią 2007 r. w pięciu powiatach na pograniczu województw dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego wśród uczniów
klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dostarczyło materiału na temat rodzin
uczniów (wykształcenie rodziców), rezultatów uzyskanych na finiszu nauki w gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jakie wybierali kandydaci. Zagadnienie wydaje
się istotne, ponieważ o ile w wielu analizach światowych podkreśla się jako ważne
nakładanie się owych czynników, o tyle resort edukacji w Polsce zrezygnował z
rejestrowania w dokumentacji szkolnej, zasłaniając się ochroną danych osobowych,
np. zawodu rodziców uczniów, tym samym eliminując już na starcie ważny element
determinujący wybór szkoły i przyszły sukces edukacyjny ich ucznia.
Dla analizy wyników z egzaminu gimnazjalnego części humanistycznej uczniów
mieszkających na wsiach, miastach bez zróżnicowania ze względu na miejsce
zamieszkania skonstruowano wykresy (rys. 1, 2, 3), do których zastosowano powszechnie używaną w badaniach wyników egzaminacyjnych w Polsce skalę staninową1. Same wykresy wskazują na pewne różnice w wynikach uczniów z poszczególnych grup, ale są one nieznaczne i należy przyjąć, że są efektem specyfikacji
samych szkół.
Rozkłady uczniów przyporządkowanych do poszczególnych kategorii skali staninowej są takie same w miastach, jak i na wsiach. Zauważyć można, że inaczej
kształtują się wyniki w części matematyczno-przyrodniczej. Kolejne wykresy (rys.
4, 5, 6) wskazują na duże zróżnicowanie w wynikach uczniów pochodzących z miasta i uczęszczających do liceów w przeciwieństwie do uczniów pochodzących ze
Skala staninowa (standard nine) − „standardowa dziewiątka”− dziewięciostopniowa skala testu
psychologicznego znormalizowana tak, aby średnia w populacji wynosiła 5, a odchylenie standardowe 2.
Liczba jednostek skali wynosi 9 staninów, natomiast jej zakres wynosi od 1 do 9 stanina. W Polsce
skala ta jest powszechnie stosowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i komisje okręgowe,
przeprowadzające zewnętrzne egzaminy w oświacie.
1
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Rys. 1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniów mieszkających na wsi – część humanistyczna
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniów mieszkających w mieście – część humanistyczna
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 4. Wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniów mieszkających na wsi
– część matematyczno-przyrodnicza
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 5. Wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniów mieszkających w mieście
– część matematyczno-przyrodnicza
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 6. Wyniki egzaminu gimnazjalnego – część matematyczno-przyrodnicza
Źródło: opracowanie własne.
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wsi i uczęszczających do liceów, których wyniki rozkładają się dużo bardziej równomiernie. W pozostałych szkołach pewne zróżnicowanie występuje w wynikach
uczniów pochodzących zarówno z miasta, jak i ze wsi.
Na uwagę zasługuje jednak wykres przedstawiający średnią ważoną z wyników
egzaminu gimnazjalnego uczniów pochodzących z miasta i ze wsi. Z rys. 7 wynika,
że rezultaty uczniów są zależne nie od miejsca, z którego pochodzą, lecz od szkoły,
w której składali podania. Różnice między średnimi uczniów ze wsi i z miasta a
średnimi całych szkół są na tyle małe, że można je uznać za nieistotne.

Rys. 7. Wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniów klas pierwszych pochodzących ze wsi i z miasta
Źródło: opracowanie własne.

Analizując wyniki egzaminu gimnazjalnego w postaci średniej dla poszczególnych placówek (miasto, wieś), można jednak dostrzec znaczne różnice między egzaminem z części humanistycznej a matematyczno-przyrodniczej. W placówkach
objętych badaniem najlepiej wypadła część egzaminu humanistycznego w:
1. I Liceum Ogólnokształcącym w Głogowie − różnica między wynikiem z części humanistycznej a matematycznej kształtowała się na poziomie 4,19%,
2. I Liceum Ogólnokształcącym we Wschowie − różnica ta wynosiła już
7,62%,
3. II Liceum Ogólnokształcącym w Głogowie − 5,21%,
4. IV Liceum Ogólnokształcącym w Głogowie − 7,76%,
5. Liceum Ogólnokształcącym w Górze − 5,37%,
6. Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli − 6,98%,
7. Zespole Szkół w Górze − 5,26%,
8. Zespole Szkół im. Wyżykowskiego w Głogowie − 7,41%,
9. Zespole Szkół Ekonomicznych w Głogowie − 6,42%,
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10. Zespole Szkół Przyrodniczych w Głogowie − 12,94%,
11. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej − 10,24%,
12. Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie − 3,08%,
13. Zespole Szkół Zawodowych im. KEN − 2,32%.
Należy zadać sobie pytanie: czym spowodowana jest taka różnica między egzaminem z części humanistycznej a części matematyczno-przyrodniczej? Czy jest to
związane z nauczaniem, a może treścią programową z części matematyczno-przyrodniczej? Uprawniony zapewne jest wniosek, że należałoby powziąć odpowiednie
kroki zaradcze w zminimalizowaniu tych różnic, zaczynając od samych nauczycieli,
którzy uczą przedmiotów składających się na część matematyczno-przyrodniczą.
W badaniach wzięto jeszcze pod uwagę statystyki opisowe dla poszczególnych
grup z uwzględnieniem uczniów mieszkających na wsi i mieszkających w mieście,
jednocześnie porównując z ogółem uczniów (miasto i wieś). W tej analizie uwzględniono następujące informacje: średnią arytmetyczną, liczbę grup, odchylenie standardowe, wartość minimalną i maksymalną oraz 1, 2, 3 kwartyl, a także 10 i 90 percentyl. Porównując informacje dotyczące uczniów z wyszczególnieniem podgrup
do całej grupy, można stwierdzić, że nie ma istotnych różnic między podgrupami:
miasto, wieś a całą grupą (miasto i wieś). Jednocześnie warto zauważyć, że większość uczniów jest z miasta. Różnica między uczniami zamieszkującymi w mieście
i na wsi kształtuje się na poziomie 1,66%.
Pozostała statystyka opisowa obejmuje informacje o wykształceniu ojca i matki z rozróżnieniem na: średnie, wyższe i nie pracuję. W przypadku wykształcenia
ojca grupa „nie pracuję”, z powodu zbyt małej liczby informacji, nie jest istotna
statystycznie. Można tu jednak zaobserwować dysproporcje minimalnych wyników
egzaminów uczniów, co również ma odzwierciedlenie w średniej, odchyleniu standardowym, wartościach kwartyli i percentyli. Dolny kwartyl mówi, że 25% najsłabszych wyników dzieci rodziców z wykształceniem wyższym ma wartość poniżej 58,
w porównaniu z dziećmi rodziców z wykształceniem średnim, tj. poniżej 47. Dziesięciopunktowa różnica powtarza się w przypadku drugiego i trzeciego kwartyla,
jak i percentyli. W przypadku wykształcenia matek w badanych placówkach widać,
że grupa „nie pracuję” jest wystarczająco liczna i z danych wynika, że dotyczą jej
takie same prawidłowości jak w grupach omówionych wyżej. Zachowuje się również zauważalna w punkcie 5 dziesięciopunktowa różnica między dziećmi rodziców z wykształceniem wyższym a pozostałymi uczniami. Prawidłowość ta dotyczy
wszystkich wskaźników.
Biorąc pod uwagę tylko średnią, można zauważyć znaczne różnice w wykształceniu zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Jeśli chodzi o wykształcenie ojca, to jest
o 10,11% więcej osób z wykształceniem wyższym niż średnim. Natomiast w przypadku kobiet ta różnica jest mniejsza i wynosi 8,25% w stosunku do wykształcenia
średniego. Analizując stosunek wykształcenia wyższego ojca do matki, można dostrzec, że o 3,38% jest wyżej wykształconych mężczyzn niż kobiet. Z wykształceniem średnim jest taka sama sytuacja, a mianowicie o 1,52% jest więcej wykształ-
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conych ojców w badanych placówkach. W grupie osób „nie pracuję” sytuacja jest
odwrotna, tzn. większość kobiet w stosunku do mężczyzn nie pracuje zawodowo, co
stanowi 1,07%. Z badań wynika, że pozycja ojca w polskiej rodzinie jest znacznie
większa niż matki i to ojcowie mają wpływ na wykształcenie swoich dzieci.
Reasumując, można stwierdzić, że istnieje dziesięciopunktowa zależność między wykształceniem rodziców a wynikami uczniów. Warto by się więc zastanowić
nad strukturą uczniów w szkołach, bo jednocześnie widać, że wyniki nie zależą od
pochodzenia, tylko od szkoły, w której uczeń podejmuje dalszą naukę. Dlatego tak
ważne jest stosowanie przez ponadgimnazjalne placówki oświatowe odpowiedniego
marketingu.
Marketing jako dziedzinę nauki zaczęto postrzegać pod koniec XIX w. Przechodził on wiele faz rozwoju, ewoluując wraz z rozwojem gospodarczo-ekonomicznym.
W literaturze przedmiotu pojęcie marketingu jest różnorodnie definiowane:
1. Marketing jest zbiorem działań polegających na dokładnym poznaniu potrzeb
wybranej grupy odbiorców i możliwie doskonałym dostosowaniu oferty firmy do
oczekiwań tej grupy. Wybrana grupa odbiorców stanowi dla firmy rynek docelowy
[Domański, Kowalski 1998, s. 7].
2. Marketing to dostarczanie właściwych towarów i usług właściwym ludziom
i we właściwych miejscach, o właściwym czasie po właściwej cenie i przy użyciu
właściwych środków komunikacji i promocji [Kotler 1994, s. 16, 29].
Opierając się na powyższych definicjach tego pojęcia, można przyjąć, że marketing jest to proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu jednostki i grupy uzyskują
to, czego potrzebują i pragną, przez tworzenie oraz wzajemną wymianę produktów
i wartości.
Marketingiem usług zainteresowano się dopiero w drugiej połowie XX w., a potrzebą stosowania narzędzi i metod marketingowych w edukacji – kilka lat temu.
Marketing usług to działalność prowadzona w celu zbadania popytu konsumentów
oraz ich preferencji, ukształtowania potrzeb wcześniej nie ujawnianych, skutecznego zachęcania do zakupu danych usług, a także dostarczania ich klientowi we właściwym czasie i miejscu po odpowiedniej cenie [Payne 1997, s. 35].
Należy zwrócić uwagę na zróżnicowanie placówek oświatowych i wynikające
z tego konsekwencje. Od ponad 10 lat funkcjonują na polskim rynku edukacyjnym,
poza szkołami publicznymi, placówki niepubliczne. Pierwsze z nich, znacznie powszechniejsze, zaliczają się do organizacji niekomercyjnych (non-profit), co oznacza rezygnację z ekonomicznych motywów funkcjonowania na rzecz nadrzędnych
zadań społecznych. W Polsce znane i stosowane są działania marketingowe, ale
głównie w odniesieniu do niepublicznych szkół wyższych oraz, w znacznie skromniejszym zakresie, niepublicznych szkół niższego szczebla. Istotne jest uświadomienie sobie nieuchronności podziału oraz zróżnicowania rynku oświatowego, głównie
ze względu na znacznie mniejszą populację uczniów, a więc na groźbę likwidacji
części szkół, oraz zmiany strukturalne, które niesie reforma edukacji [Żbikowski
2000, s. 371]. Należałoby zatem:
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1. Zmienić sposób myślenia o szkole, że jest ona dana uczniowi, ponieważ będzie miał (już ma) wybór spośród konkurujących ze sobą szkół tego samego (zbliżonego) typu.
2. Podejmować działania marketingowe, tzn. dokonać wyboru segmentu rynku,
do którego oferta będzie adresowana, stworzyć niepowtarzalną ofertę, dzięki której
placówka będzie zauważalna i będzie się wyróżniać spośród innych.
3. Opracować strategię promocji dostosowaną do specyfiki szkoły oraz określonych atrybutów.
4. Badać i analizować efekty podejmowanych działań z jednej strony, a z drugiej
– obserwować konkurencję, swoją pozycję na rynku oraz skuteczność zastosowanych narzędzi marketingowych.
Główne cechy organizacji niekomercyjnej, jaką bez wątpienia jest szkoła, są
następujące:
1) nadrzędny charakter zadań społecznych,
2) nieuzależnianie prowadzenia działalności od korzyści o charakterze ekonomicznym,
3) prowadzenie działalności głównie o charakterze usługowym,
4) wysoki stopień uzależnienia od finansowania zewnętrznego [Krzyżanowska
2000, s. 45].
Organizacje niekomercyjne obejmują swoją działalnością bardzo wiele dziedzin
życia społecznego. Działają w następujących obszarach: pomoc społeczna, szkolnictwo wyższe, ochrona zdrowia, turystyka i wypoczynek, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, ochrona środowiska, problemy przedsiębiorczości, rozwój regionalny,
działalność innych organizacji pozarządowych itp.
Kryteria organizacji niekomercyjnej spełniają dwa typy podmiotów. Są to:
• instytucje publiczne – powoływane przez państwo,
• organizacje pozarządowe – powstające z inicjatywy społecznej.
Przez pojęcie „instytucja publiczna” należy rozumieć organizację niekomercyjną
tworzoną w wyniku inicjatywy administracji państwowej lub jednostek samorządu
terytorialnego, zależną od ogniw założycielskich, prowadzącą działalność o charakterze publicznym. Interesujące nas instytucje oświatowe mają za zadanie kształcić
i wychowywać młodzież w celu rozwijania u niej poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny, poszanowania dla polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego
oraz przygotowywać do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich na
zasadach solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Publiczne
instytucje oświatowe zakładane są przez jednostki samorządu terytorialnego lub inne
publiczne podmioty. Działalność instytucji oświatowych reguluje ustawa o systemie
oświaty z dnia 7 września 1991 r. (DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Marketingiem usług zainteresowano się dopiero w latach osiemdziesiątych.
Pod względem prowadzenia kompleksowych działań marketingowych sektor usług
pozostaje dzisiaj nadal w tyle za sektorem produkcji (poza sferą usług bankowych
i ubezpieczeniowych). Jest to zjawisko zdumiewające, jeśli weźmie się pod uwagę
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udział sektora usług w gospodarce. Do niedawna tłumaczono ten fakt małą konkurencją w wielu branżach usługowych. Powodem takiego stanu rzeczy są także
złożony charakter usług oraz ograniczone możliwości korzystania z tradycyjnych
elementów marketingowych przy sprzedaży usług (klasyczny marketing-mix 4xP
− product, price, promotion, place: produkt, cena, promocja, dystrybucja) [Kotler
1994, s. 90-91]. Jednak specyfika marketingu usług wymaga uzupełnienia tej listy o
kilka innych elementów. Instrumenty marketingowe w usługach to:
a) produkt (usługa) – skierowany na przedmiot lub człowieka, gwarancja, informacja,
b) cena – jako zachęta, upusty, rabaty, różne ceny dla różnych grup nabywców
dla tej samej usługi,
c) dystrybucja – sprzedaż bezpośrednia, lokalizacja placówki, jej wygląd, godziny otwarcia, wyposażenie, poziom obsługi, nowe formy sprzedaży: bankomaty,
karty itp.,
d) promocja – sprzedaż osobista, reklama, kontakt bezpośredni z klientem, public relation,
e) personel – liczba, kwalifikacje, cechy indywidualne, kontakt z klientem,
f) świadectwo materialne – wystrój, budynek, logo, marka, certyfikaty, licencje,
g) proces świadczenia usług – sprawność, dostępność, informacja, godziny
świadczenia usługi, sezonowość [Czubała i in. 2006, s. 35].
W usługach określoną rolę odgrywają przedmioty stanowiące środki ich świadczenia, ale bezpośredni wpływ na wartość użytkową ma zarówno ilość, jak i jakość
czynnika ludzkiego. Dostarczanie możliwie największej satysfakcji odbiorcy i spełnianie jego oczekiwań stanowi główną wytyczną w świadczeniu tego specyficznego
dobra, jakim jest usługa.
Podkreślić należałoby znaczenie zrównoważonego rozwoju, który w wielu artykułach jest definiowany jako: „doktryna ekonomii politycznej zakładająca jakość
życia na poziomie, na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacyjny. Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w
którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans
przyszłych pokoleń i ich zaspokojenia” [Sztumski 2006, s. 74]. Zrównoważony rozwój powiatu głogowskiego oparty jest na odpowiednim kształtowaniu czterech kapitałów: materialnego, naturalnego, ludzkiego i społecznego. Taki rozwój umożliwia
przyszłym pokoleniom zaspokojenie własnych potrzeb.
W obszarze kapitału materialnego wyróżnia się potencjał ekonomiczny, majątek trwały oraz różne rodzaje infrastruktury. Kapitał naturalny obejmuje zasoby
środowiska przyrodniczego oraz działania na rzecz jego poprawy. Na kapitał ludzki
składają się zasoby ludzkie. Opierając się na definicji Putmana, kapitał społeczny
można odnieść do takich cech organizacji społeczeństwa, jak zaufanie, normy i powiązania, które mogą zwiększyć sprawność społeczeństwa, ułatwiając skoordynowane działania. Tak jak i inne postacie kapitału, kapitał społeczny jest produktywny,
umożliwia bowiem osiągnięcie pewnych celów, których nie dałoby się osiągnąć,
gdyby go zabrakło.
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Lata 1999-2006 to czas wzmożonej aktywności placówek oświatowych wynikający z reformy systemu edukacji oraz dostosowania do nowych warunków społeczno-gospodarczych. Podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli, tworzenie nowych kierunków kształcenia to elementy procesu transformacji systemu edukacji
i spełniania potrzeb klienta – ucznia szkoły. Uczeń dąży do uzyskania wykształcenia, które gwarantuje odniesienie sukcesu w życiu zawodowym. „Modne” kierunki
kształcenia, potrzeby lokalnego rynku pracy wyznaczyły drogę działania placówek
oświatowych.
Edukacja postrzegana jako usługa jest zjawiskiem nowym, nie opisanym szerzej
w literaturze. Interesujący wydaje się sposób postrzegania człowieka i świadomość
jego kształcenia poprzez jakość i zakres świadczonych usług edukacyjnych. Marketing w usługach edukacyjnych jest coraz bardziej powszechny w związku z rozwojem gospodarki rynkowej i komercjalizacją wszelkiej działalności człowieka.
Na rynku, również rynku usług edukacyjnych, mamy do czynienia z podażą
(liczba szkół i ich oferty) i popytem (m.in. struktura demograficzna ludności, poziom zamożności społeczeństwa, poziom aspiracji rodziców i dzieci). Wydaje się
jednak, że szkoła publiczna świadcząca usługi edukacyjne nie jest i nie może być
wyłącznie instytucją rynkową, ma ona bowiem swoją misję edukacyjną, tzn. wychowanie i przekazywanie wiedzy jako fundament rozwoju społecznego i kulturowego. Edukacja, a w tym szkolnictwo, jest specyficznym produktem marketingowym,
dlatego też w szczególny sposób podlega elementom marketingu-mix [Żbikowski
2000, s. 372-373].
Usługę tę trudno oceniać jako typowy produkt, ma ona jednak swoje cechy wyróżniające ją spośród innych. Większość szkół poprzez swoją nazwę (znak firmowy)
– nadane imię patrona, numer, umiejscowienie – jest łatwo identyfikowana przez
uczniów. Nawet szkoły o tym samym kierunku kształcenia w rzeczywistości odróżniają się od siebie wieloma cechami, stanowiąc odrębne dobra rynkowe (poziom
nauczania, kadra, atmosfera, wyposażenie itp.).
Kolejny element marketingu-mix – cena – nie ma większego wpływu na decyzje
o wyborze tej usługi wtedy, gdy mamy do czynienia ze szkolnictwem państwowym.
Jeśli szkolnictwo uznaliśmy za szczególny produkt marketingowy na rynku, ma też
ono szczególną drogę dystrybucji. Konsument – uczeń – sam udaje się do szkoły, aby
tam odebrać świadczoną przez szkolnictwo usługę – nauczanie. Stanowi to odwrotną sytuację w porównaniu z normalnym kanałem dystrybucji, gdzie produkt trafia do
konsumenta. Uwzględniając nowoczesne metody i techniki informacyjne, choćby
takie, jak Internet, oraz szerzej, wykorzystanie techniki komputerowej, mamy do
czynienia w tym przypadku z docieraniem informacji do adresata – ucznia. Nauczanie poprzez Internet i telewizję staje się obecnie coraz bardziej powszechną formą,
tak więc można powiedzieć, że istnieją szkoły działające właśnie na tych zasadach.
Takie rozwiązania stosowane są w krajach rozległych terytorialnie, o niewielkiej
liczbie ludności, tam, gdzie dotarcie do najbliższej szkoły byłoby bardzo trudne.
Przykładem mogą być Australia, Kanada, północne krańce Finlandii. Dopiero pro-
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mocja ma widoczny wpływ na wybór konsumentów. To, jak przedstawimy szkołę,
czy zaprezentujemy ją w atrakcyjny i profesjonalny sposób, będzie miało wpływ
na liczbę i jakość kandydatów starających się o miejsce oraz, być może, na pozycję
(prestiż) szkoły, jak to widać na przykładzie I LO w Głogowie. Bardzo istotnym zagadnieniem jest, aby w pogoni za „klientem” nie zagubić intelektualizacji nauczania.
Nie do zaakceptowania jest obniżenie poziomu kształcenia, wymagań, tolerowanie
niesolidności, nieobecności, zdobywanie wiedzy tanim kosztem.
Ludzie są również ważnym elementem różnicującym jakość usług. Często powodzenie działań marketingowych zależy od doboru ludzi, ich przeszkolenia, motywacji i kierowania ludźmi.
W przypadku usług edukacyjnych znaczenie czynnika ludzkiego oraz nawiązujących się kontaktów międzyludzkich, zarówno w relacjach nauczyciel-uczeń, jak i
uczeń-nauczyciel oraz nauczyciel-nauczyciel, jest niezastąpione. To często od przygotowania merytorycznego, pedagogicznego oraz czysto ludzkiego podejścia do
ucznia zależy, czy możemy zainteresować ucznia tematem (przedmiotem), pokierować nim, pobudzić jego zdolności i zainteresowania, czy nie. Hasło, które powinno
przyświecać nauczycielom w ich pracy „najważniejszy jest uczeń” – jest niestety
rzadko uwzględniane w pracy wielu szkół.
Istotne wydaje się również funkcjonowanie ucznia w grupie rówieśniczej oraz
wyrobienie w nim poczucia więzi, koleżeństwa, odpowiedzialności (także za innych). Atmosfera panująca zarówno w zespole klasowym, jak i w całej szkole (poszanowanie ucznia) ma fundamentalne znaczenie.
Usługi są najczęściej niezbyt wyraźnie zróżnicowanym produktem. Segmentacja
rynku zapewnia uzyskanie konkurencyjnej przewagi za pomocą identyfikacji oczekiwanych przez poszczególne grupy korzyści oraz na wykorzystaniu określonych
cech produktu i oczekiwań klientów. Poszczególne grupy konsumentów różnią się
rodzajem potrzeb. Działania marketingowe trzeba więc rozpocząć od rozpoznania
potrzeb i preferencji, a następnie opracować strategię ich zaspokojenia.
Po wyborze segmentu należy, za pomocą działań marketingowych, uplasować
na nim produkt (lub firmę) oraz stworzyć odrębną strukturę marketingu-mix. Koncepcja plasowania związana jest z kolejnym etapem przygotowywania strategii marketingowej i polega na opracowaniu sposobu wyróżnienia własnej oferty. Dążenie
do wyróżnienia oferty jest ściśle związane ze zjawiskiem konkurencji. Czy faktycznie w działalności organizacji niekomercyjnych można obserwować występowanie
tego typu relacji? W pierwszej chwili może się wydawać, że dążenie do realizowania
niekomercyjnych celów społecznych raczej nie jest związane z konkurowaniem organizacji między sobą. Skoro są one zainteresowane szeroko pojętym dobrem społecznym, nie powinny rywalizować ze sobą, ale raczej współdziałać. Gdy jednak
przyjrzymy się całemu spektrum organizacji niekomercyjnych, okazuje się, że wiele
z nich konkuruje ze sobą. Dotyczy to zarówno szkół wyższych, jak i szkół niższego
szczebla, które rywalizują o lepiej przygotowanych kandydatów do dalszej nauki.
Zjawisko to jest szczególnie widoczne w dobie niżu demograficznego.
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Celem plasowania jest zdobycie dla oferty wyróżniającego i wysoko ocenianego
miejsca w świadomości odbiorców, tak aby postrzegali oni tę ofertę jako wyjątkowy
sposób zaspokojenia swojej potrzeby – np. uznali daną szkołę, uczelnię, szpital itp.
za najlepszą czy najbardziej wiarygodną [Żbikowski 2000, s. 374].
Rynek usług edukacyjnych jest bardzo specyficzny, nieporównywalny z rynkiem towarów, a nawet innych usług, ponieważ podjęte decyzje dotyczące wyboru
szkoły (na każdym poziomie kształcenia) mają wpływ na dalszą drogę życiową,
efekty dokonanych wyborów można zaś ocenić w późniejszym okresie. Stosowanie
marketingu w edukacji opiera się przede wszystkim na przekazywaniu informacji
o usłudze, natomiast sprawdzenie rzetelności i wiarygodności jest trudne. Dlatego
też istotny staje się problem etyki biznesu osób zajmujących się marketingiem w
edukacji. Można byłoby postawić pytanie: jakie przyjąć kryteria oceny edukacji?
Poza już wspomnianymi mogą to być rankingi szkół, liczba laureatów olimpiad czy
też opinie otoczenia.
Przy wyborze szkoły istotne stają się więc:
• stopień i poziom wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne (komputery, Internet, laboratoria językowe, sprzęt audio-wideo itp.),
• lokalizacja szkoły (bliskość miejsca zamieszkania, ale równie istotne jest bezpieczeństwo w szkole i wokół niej),
• nauczanie języków obcych (ich rodzaje i wymiar godzin nauczania),
• miejsce szkoły na liście rankingowej,
• liczba absolwentów dostających się na studia,
• liczba osób zdających egzamin dojrzałości,
• dodatkowa oferta (współpraca z zagranicą, rozszerzony zakres nauczania języków obcych, informatyki, swobodny dostęp do Internetu, basen, stołówka).
Można również stwierdzić, że preferencje uczniów i rodziców często nie są
zbieżne. Wynika to przede wszystkim ze znacznie bardziej wygórowanych i ambitnych planów dotyczących kształcenia dziecka, a to nie zawsze pokrywa się z dążeniami samego zainteresowanego. Przykładem może być oczekiwanie rodziców
na realizację w planie nauczania dwóch języków obcych, podczas gdy większość
uczniów ledwo daje sobie radę z jednym [Antczak 2002, s. 8].
Rodzice zwracają również dużą uwagę na bezpieczeństwo zarówno w szkole,
jak i poza nią, na zabezpieczenie socjalne. Dla uczniów za to istotny jest poziom
techniczny posiadanego przez szkołę sprzętu, swobodny dostęp do Internetu, organizacja obozów i wycieczek.
Powstaje więc pytanie, co i jak promować, aby zachęcić ucznia do wyboru właśnie naszej szkoły, biorąc pod uwagę wysoką konkurencyjność szkół przy bogatej
i dość mało zróżnicowanej ofercie edukacyjnej (oczywiście zjawisko to ma miejsce
w dużych miastach). Staje się to tym bardziej istotne, że od kilku lat odnotowuje
się znaczne zmniejszenie liczby uczniów – w szkołach podstawowych, ale również
w szkołach średnich.
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Porównując te uznane już w teorii poglądy z prezentowanymi na wstępie wynikami badań, można zauważyć, że praktyka wyboru szkoły ponadgimnazjalnej w badanych powiatach nie ma wiele wspólnego z postawą promocyjną owych placówek.
Tylko w pojedynczych przypadkach zauważalne jest powiązanie wyniku uzyskanego na egzaminie gimnazjalnym oraz pozycji społecznej rodziców uczniów, wyrażanej ich wykształceniem, z ostrością dokonanego wyboru. Tylko nieliczne szkoły
selekcjonują uczniów na progu tego etapu edukacyjnego poprzez ustawienie progu
punktów uzyskanych na egzaminie i to tylko w warunkach, gdy na rynku konkuruje
ze sobą np. kilka liceów. W ten sposób modelują także swój przyszły wizerunek
szkoły jako dobrej, uzyskującej ponadprzeciętne wyniki podczas matury. Pozostałe
placówki wybierane są przez uczniów z przeciętnymi, a nawet słabymi wynikami na
wejściu. Skazują się tym samym na o wiele trudniejszą pracę w okresie nauki ucznia,
bo doprowadzić go z sukcesem do egzaminu maturalnego.
Rozsądnie przygotowane i roztropnie prowadzone analizy rynku i wynikające
z nich strategie rekrutacji uczniów powinny prowadzić, zwłaszcza w tych drugich,
niżej sytuowanych w rankingach popularności wśród kandydatów placówkach, do
przemodelowania sposobów rekrutacji. Przede wszystkim informacja płynąca z tych
szkół winna być skierowana do lepiej wykształconych rodziców i gimnazjalistów
uzyskujących ponadprzeciętne wyniki edukacyjne, ukazując im szanse, jakie stwarza na rynku pracy uzyskanie świadectwa tej szkoły, oraz bazę intelektualną, na jakiej można budować swój przyszły sukces podczas studiów wyższych opartych na
zasobach w zakresie wiedzy profesjonalnej pozyskanych w szkole średniej. Takie
podejście do szkolnictwa ponadgimnazjalnego nie może pozostawać obce także powiatom, które prowadzą tego typu szkoły, jeśli w ich rzeczywistym interesie jest
kreowanie zrównoważonego rozwoju swojej małej ojczyzny.
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RECRUITMENT TO ABOVE-GYMNASIUM SCHOOLS,
EDUCATIONAL MARKETING AND BALANCED DEVELOPMENT
OF POVIATS
Summary
This article shows survey results from five districts on the borders of the Dolnośląskie, Lubuskie
and Wielkopolskie voivodships, conducted amongst the pupils attending the first class of above-gymnasium schools. The results of both the scholarly and scientific parts of the gymnasium exams were
used for research analysis. From the acquired results, one can see, that there is a ten-point relation
between the parents’ level of education and the students’ results. That is why one should consider, what
the student structure in each school looks like. It is not the origin that affects a student’s progress and
results, but the schools, where they continue their education. This is why it becomes important that
above-gymnasium educational institutions start using adequate marketing techniques for the sake of
their own as well as the district’s development and prosperity.
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PRZEDSIĘBIORSTWA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ –
PROBLEM WYBORU FORMY PRAWNO‑ORGANIZACYJNEJ
W ALTERNATYWNYCH MODELACH
ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ

1. Pojęcie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
Gospodarka komunalna polega na realizacji zadań o charakterze użyteczności
publicznej związanych z bieżącym i nieprzerwanym zaspokajaniem zbiorowych
potrzeb ludności (wspólnoty samorządowej) przez świadczenie usług powszechnie
dostępnych [DzU 1997 nr 9, poz. 43 z późn. zm., art. 1 ust. 2]. Ich pokrycie leży w
gestii jednostek samorządu terytorialnego i może się odbywać z wykorzystaniem
własnych podmiotów (art. 2). Innym rozwiązaniem jest powierzenie wykonania zadań, objętych sferą gospodarki komunalnej, osobom fizycznym, prawnym lub jednostkom organizacyjnym, które nie posiadają osobowości prawnej z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych, zamówieniach publicznych, działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (art. 3). Syntezę przywołanych rozwiązań zdaje
się legalizować art. 9 ustawy o gospodarce komunalnej. Jego treść wskazuje, że
jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki kapitałowe i/lub przystępować do takich spółek.
Prawne ramy gospodarki komunalnej i jej podmiotów pokrywają się z dorobkiem piśmiennictwa. W literaturze przedmiotu zwykle wyodrębnia się trzy alternatywne modele zarządzania usługami komunalnymi: scentralizowany (samowystarczalny), rynkowy i mieszany [Dobrodziej 1999, s. 100]. Model samowystarczalny
obarcza samorząd terytorialny obowiązkiem wytworzenia i dostarczenia usług komunalnych. Skrajnie przeciwstawny model rynkowy przewiduje realizację zadań
publicznych przez ich zamawianie i zakupywanie od podmiotów prywatnych na
podstawie umów cywilnoprawnych. Model mieszany konsoliduje kapitał prywatny
i publiczny, a podstawą jego wdrożenia zdaje się być efekt synergii, prowadzący do
pełniejszego zaspokojenia usług powszechnie dostępnych.
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Abstrahując od zalet i wad zróżnicowanych rozwiązań w zakresie organizacji
gospodarki komunalnej, warto podkreślić, że podmiotami realizującymi jej zadania
mogą być własne formy gospodarcze jednostek samorządu terytorialnego (własność
komunalna, publiczna), prywatne organizacje gospodarcze (własność prywatna) i
organizmy gospodarcze o mieszanej strukturze własności (kapitał publiczno-prywatny). Zbiór tych podmiotów istotnie rzutuje na definicję przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (PUP). Jego identyfikatorem nie może być forma własności.
Jak więc wyróżnić ten typ przedsiębiorstw z ogółu jednostek wytwarzających dobra lub świadczących usługi zaspokajające cudze potrzeby? Sprawa nie jest prosta.
Świat teorii i praktyki nie dysponuje spójnym określeniem przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, ustalającym w sposób jednoznaczny pole znaczeniowe składni
tych słów. Istniejące nurty definicyjne można usystematyzować w trzech grupach.
Pierwsza z nich wyjaśnia znaczenie PUP przez osobne definiowanie przedsiębiorstwa i użyteczności publicznej. Druga podejmuje próbę oznaczenia przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej przez enumeratywny wykaz jego zadań. Trzecia natomiast
zestawia specyficzne cechy, które w sposób mniej lub bardziej jednoznaczny przesądzają o charakterze tych jednostek.
Pojęcie przedsiębiorstwa, otwierające definiowanie PUP, bywa interpretowane
na różne sposoby. W sensie prawnym „przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia
działalności gospodarczej” [DzU 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm., art. 55]. Działalność gospodarcza – idąc dalej prawnym tokiem rozumowania – to „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana
w sposób zorganizowany i ciągły” [DzU 2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zm., art. 2].
Przedmiotowy charakter przedsiębiorstwa (zespół składników niematerialnych i
materialnych) ulega upodmiotowieniu w definicjach ekonomicznych. Miano takiej
jednostki przypisuje się „zespołowi ludzi uprawiających w sposób systematyczny
działalność zarobkową” [Misiński 2001, s. 47] lub w szerszym ujęciu „względnie
autonomicznej organizacji dążącej do osiągnięcia korzyści ekonomicznych i składającej się z co najmniej jednej jednostki regulującej działalność gospodarczą, np.
poprzez decyzje co produkować, po jakiej cenie sprzedawać, z czego produkować,
ile płacić za pracę itd., oraz z co najmniej jednej jednostki realizującej materialne
procesy gospodarcze, np. takie jak: produkcja, sprzedaż, transport, komunikacja, deponowanie i pożyczanie pieniędzy itd.” [Noga 1995, s. 697].
Przywołane określenia firmy (przedsiębiorstwa)1 nie wydają się mieścić w sobie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Ich kluczowym elementem jest cel
działalności skierowany na osiągnięcie korzyści ekonomicznych (np. zysku). Konieczna zatem staje się adaptacja tego terminu, adekwatna do wymogów gospodarki
1
Dorobek piśmiennictwa dysponuje bogatą paletą definicji przedsiębiorstwa. Przytoczone określenia nie wyczerpują poruszanego zagadnienia, ale wskazują na istotę i różne pojmowanie tego terminu.
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komunalnej. W tym znaczeniu przedsiębiorstwem użyteczności publicznej można
nazwać organizacje gospodarcze o zróżnicowanej, ale nigdy nie pełnej autonomii,
zależnej od formy prawno-organizacyjnej i formy własności, prowadzące działalność ukierunkowaną na zaspokojenie zbiorowych, powszechnie dostępnych potrzeb
wspólnoty samorządowej przez realizację zadań o charakterze użyteczności publicznej. Wynik finansowy tych jednostek, choć nie w pełni lekceważony, staje się kategorią drugorzędną i z pewnością odbiega od zasady maksymalizacji zysku2. Przyjęty
sposób pojmowania PUP nie jest w pełni przejrzysty, gdyż nie definiuje pojęcia użyteczności publicznej.
Sferę użyteczności publicznej można identyfikować na różne sposoby. Konfrontując teorię konkurencji doskonałej (rynek: w pełni znany jego uczestnikom, z homogenicznymi dobrami, o rozproszonym popycie i podaży, z brakiem barier wejścia
i wyjścia) z rzeczywistością gospodarczą, trudno nie zauważyć, że istnieją segmenty
działalności dalekie od idealnych mechanizmów rynkowych. Obszary te wypełniają przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (por. [Wojciechowski 1997, s. 88-89]).
Akcentowana w ich nazwie kategoria „użyteczności publicznej” podpowiada, że
wyznacznikiem tych jednostek może być także pojęcie dobra publicznego. Wśród
jego cech wymienia się: „niepodzielność korzyści, łączność konsumpcji, egalitarność konsumpcji przy jej autonomiczności w stosunku do cen, niewykluczalność
z konsumpcji, brak racjonowania podaży i nierywalizacyjność konsumpcji” [Weiss
2001, s. 46]. Produkty lub usługi o takim zestawie właściwości stają się podstawą
zaklasyfikowania ich wykonawcy do grona przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Systematyzacja ta nie będzie jednak łatwa. Stopień spełnienia warunków dobra
publicznego, podobnie jak i funkcjonowania mechanizmów rynkowych, nie wydaje
się być przedmiotem precyzyjnego pomiaru, a jego niejednoznaczność zawsze będzie źródłem polemiki.
Oznaczenie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej może bazować na enumeratywnym wykazie jego zadań. Podejście to wiąże się ze szczegółową analizą aktów
prawnych. Punktem wyjścia jest ustawa o gospodarce komunalnej. W jej treści pojawia się kryterium identyfikacji zadań o charakterze użyteczności publicznej. Za
takie uznaje się te, które – jak już wspomniano − wiążą się z bieżącym i nieprzerwanym zaspokajaniem zbiorowych potrzeb ludności (wspólnoty samorządowej)
przez świadczenie usług powszechnie dostępnych [DzU 1997 nr 9, poz. 43 z późn.
zm., art. 1 ust. 2]. Niemalże ten sam zapis wypełnia art. 7 ustawy o samorządzie
gminnym3, ale, co warte uwagi, w przepisie tym utożsamia się zadania własne gminy
z zadaniami użyteczności publicznej. Ponadto zadania własne gminy wymienia art.
7 w ustępie 1, lecz ich zbiór, jak zastrzega ustawodawca („W szczególności zadania
Przedsiębiorstwom użyteczności publicznej bliższa jest zasada gospodarności (realizacja celu
działalności z jednoczesną minimalizacją kosztów jego osiągnięcia).
3
„Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone
w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w
drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych” [DzU 2001 nr 142, poz. 1591, art. 9 ust. 4].
2
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własne obejmują sprawy…”), pozbawiony jest atrybutu kompleksowości. Stosując
analogiczną wykładnię prawną, można poszerzyć zestaw zadań publicznych o zadania własne jednostek samorządowych wyższego szczebla. W ustawie o samorządzie powiatowym specyfikuje je art. 4 [DzU 1998 nr 91 poz. 578 z późn. zm.].
Jego literalne brzmienie („Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne
o charakterze ponadgminnym w zakresie…”) wydaje się jednoznacznie wskazywać,
że prawodawca wymienia zadania z obszaru użyteczności publicznej. Sprawa się
nieco komplikuje w przypadku województwa. Wymienione zadania własne tej jednostki terytorialnej nie są już określone mianem „zadań publicznych” lub szerzej
„zadań użyteczności publicznej”. Artykuł 14 ustawy o samorządzie województwa
[DzU 1998 nr 91 poz. 576 z późn. zm.] stwierdza, że samorząd ten wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim. „Wyłącznie niektóre z nich należą do kategorii
zadań z zakresu użyteczności publicznej” [Banasiński, Kulesza 2002, s. 15].
Przeprowadzona analiza aktów normatywnych zdaje się podważać przydatność
litery prawa w procesie definiowania przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Legislacyjne regulacje – jak wykazano – nie zawsze są jednoznaczne w sensie identyfikacji zadań użyteczności publicznej (województwo), nie są ich enumeratywnym
wykazem (alokuje się je wyłącznie w obszarze określonych spraw lub w zakresie
aktywności jednostek samorządu terytorialnego) ani też nie spełniają wymogu kompleksowości.
Interesującym rozwiązaniem problemu uchwycenia istoty przedsiębiorstwa użyteczności publicznej może być próba oznaczenia tej organizacji gospodarczej przez
pryzmat wyłącznie jej właściwych cech. Pomocna w tym względzie jest specyfika przedsiębiorstw komunalnych4. W ich charakterystyce zazwyczaj zwraca się
uwagę na:
–– rodzaj zaspokajanych potrzeb (codzienne, podstawowe, powszechnie występujące lub − w terminologii prawnej − zbiorowe potrzeby ludności w zakresie
usług powszechnie dostępnych),
–– usługowy rodzaj działalności (jednoczesność procesów produkcji, dostawy,
sprzedaży i konsumpcji – zasadniczy brak możliwości magazynowania i praca
w ruchu ciągłym),
–– konieczność zaspokajania potrzeb w miejscu ich występowania (rozbudowa
urządzeń komunalnych adekwatna do potrzeb wspólnoty samorządowej; przybliżanie urządzeń do odbiorców),
–– nierównomierne zapotrzebowanie konsumentów (zróżnicowane zapotrzebowanie na usługi w czasie i/lub przestrzeni),
–– długowieczność i trwałość urządzeń infrastruktury komunalnej,
Artykuł 9 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym wskazuje, że gmina oraz inna gminna osoba
prawna (np. jednoosobowa spółka kapitałowa gminy) może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej [DzU 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.].
Mówiąc o specyfice przedsiębiorstw komunalnych autor ogranicza się wyłącznie do tych jednostek,
które zachowują charakter użyteczności publicznej.
4
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–– kapitałochłonność prowadzonej działalności,
–– strukturę kosztów (wysoki udział kosztów stałych w kosztach własnych),
–– ograniczenie suwerenności konsumenta (monopolistyczny charakter działalności pozbawia konsumenta prawa wyboru usługodawcy),
–– niewrażliwość na reguły gry rynkowej, w tym administracyjne regulowanie cen,
–– nadrzędny cel działalności (zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, a nie maksymalizacja zysku)5.
Zestawione właściwości przedsiębiorstw komunalnych nie definiują pola wyznaczników oferentów dóbr publicznych. Niektóre z wymienionych cech można
przypisać wybranym podmiotom komercyjnym, ale ich selektywna synteza, z niewielkimi uzupełnieniami, wydaje się odsłaniać podstawowe właściwości identyfikujące przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. W jednostkach tych:
1) zasadę autonomii narusza zależność producentów od organów publicznych,
przede wszystkim w zakresie kształtowania cen (dobro, którego cena w warunkach
gospodarki rynkowej jest regulowana administracyjnie, może być wyłącznie dobrem
publicznym),
2) zasadę maksymalizacji zysku zastępuje zasada gospodarności (przedsiębiorstwa te godzą racje społeczne i ekonomiczne, co nie wyklucza osiągania dodatnich
wyników finansowych, ale z pewnością nie harmonizuje z maksymalizacją nadwyżki finansowej; drugorzędność zysku podkreśla możliwość prowadzenia nierentownej działalności; ważniejszą zasadą jest osiągnięcie celu przy jak najniższym zużyciu środków);
3) koncentruje się pełna podaż określonych dóbr (wyłączność działania w danej
przestrzeni społeczno-gospodarczej), a jej ewentualny podział nie wiąże się z przywróceniem mechanizmów gospodarki rynkowej.

2. Alternatywność wyboru form prawno-organizacyjnych
przedsiębiorstw użyteczności publicznej
a modele zarządzania gospodarką komunalną
Elementarną właściwością przedsiębiorstw użyteczności publicznej jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie usług powszechnie
dostępnych, a nie maksymalizacja zysków. Eliminacja komercyjnego, nadrzędnego
celu działalności może rodzić pytanie: czy sferą działalności takich przedsiębiorstw
będą zainteresowane podmioty prywatne? W konsekwencji można się zastanawiać,
czy obok własności publicznej mają szansę funkcjonować − jak przewiduje ustawa
o gospodarce komunalnej − jednostki o mieszanej strukturze własności (publiczno-prywatne) bądź też wyłącznie prywatne? Odpowiedź wydaje się oczywista. Żaden
5
Cechy komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej zestawiono na podstawie [Dziembowski 1983, s. 29-31; Dziembowski 1991, s. 13; Sadowy, Woźniak 1991, s. 9-11; Dziembowski, Sadowy 1992, s. 7; Sadowy 2000, s. 138; Weiss 2001, s. 54].
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inwestor prywatny nie zainteresuje się działalnością deficytową. Sytuacja ta ulegnie
jednak zasadniczej zmianie, gdy przedsiębiorstwo użyteczności publicznej zacznie
realizować zasadę dochodowości (generować nadwyżkę finansową – zysk). Reguła
ta nie jest równoznaczna z maksymalizacją zysków. Prywatny przedsiębiorca może
być zainteresowany niższą rentownością (nadwyżką finansową) rekompensowaną
stabilnością sprzedaży swoich dóbr, a zatem i dochodów. W ten sposób powstaje
optymalna relacja między interesem społecznym i racjami ekonomicznymi. Reasumując, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mogą – tak w sensie prawnym, jak
i pragmatycznym − funkcjonować w trzech formach własności, tj. komunalnej, prywatnej i mieszanej (publiczno-prywatnej). Wyłączność ich stosowania lub przyjęta
kombinacja kształtuje model zarządzania gospodarką komunalną (rys. 1).

Forma własności
Forma prawno-organizacyjna
Przedsiębiorstwo jednosobowe
Spółka cywilna
Spóka jawna
Spółka komandytowa
Spółka komandytowa-akcyjna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka akcyjna
Spółdzielnia
Jednostka organizacyjna bez ospbowości
prawnej (jednostka, zakład budżetowy)

Model
samowystarczalny

Model
rynkowy

komunalna

prywatna

mieszana

pole wyboru
pole wyboru
pole wyboru

Model mieszany
Rys. 1. Pole wyboru form prawno-organizacyjnych w alternatywnych modelach
zarządzania gospodarką komunalną
Źródło: opracowanie własne.

W modelu scentralizowanym (samowystarczalnym) pole wyboru form prawno-organizacyjnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej wyznacza ustawa
o gospodarce komunalnej. Jej regulacje nie prowadzą jednak do jednoznacznych
rozstrzygnięć. W artykule 2 stwierdza się, że „gospodarka komunalna może być
prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach:
zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego”, natomiast według art. 9 „jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także mogą przystępować do takich spółek” [DzU 1997
nr 9, poz. 43 z późn. zm.]. Łączne zastosowanie tych przepisów zdaje się określać
formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw wspólnot samorządowych. Logiczne
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powiązanie cytowanych artykułów wskazuje, że jednostki samorządu terytorialnego
mogą tworzyć spółki kapitałowe6, a uogólniona treść art. 2 (w szczególności, ale nie
wyłącznie) nie wyklucza zastosowania obok wymienionych form prawno-organizacyjnych, takich jak jednostka budżetowa czy też spółdzielnia.
Podstawę prawną funkcjonowania modelu rynkowego kształtuje art. 3 ustawy
o gospodarce komunalnej. Zgodnie z jego regulacją jednostki samorządu terytorialnego nie muszą wykonywać zadań własnych, w tym z zakresu użyteczności publicznej, z wykorzystaniem swoich podmiotów gospodarczych. Ich realizację mogą
powierzyć osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie
posiadającym osobowości prawnej7. Określony krąg niepublicznych podmiotów
umowy cywilnoprawnej wydaje się pośrednio określać formy prawno-organizacyjne
prywatnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Stosując zasadę wykluczenia,
nie mogą one funkcjonować w formach przewidzianych jedynie dla przedsiębiorstw
skarbu państwa (przedsiębiorstwo państwowe) i budżetowych jednostek organizacyjnych (jednostka, zakład budżetowy), a także w postaci spółki partnerskiej (adresowana tylko do przedstawicieli tzw. wolnych zawodów). Wybór innych rozwiązań
nie napotyka przeszkód natury formalnoprawnej.
Model mieszany konsoliduje kapitał prywatny i publiczny w procesie realizacji
zadań z zakresu gospodarki komunalnej. Owa konsolidacja może się opierać na
odrębnych i/lub mieszanych formach własności podmiotów świadczących usługi
powszechnie dostępne. Odrębność wystąpi wówczas, gdy – zgodnie z tradycyjnym
ujęciem modelu – jednostka samorządu terytorialnego określi obszary pozostające
pod jej kontrolą (model scentralizowany) oraz obszary, które należy prywatyzować
(model rynkowy) [Dobrodziej 1999, s. 101]. W rezultacie sfery działalności kapitału
publicznego i prywatnego nie będą miały wspólnych zbiorów. Ich powstanie warunkuje zawiązanie spółki lub spółek publiczno-prywatnych. Warto również zauważyć, że zadania gospodarki komunalnej mogą jednocześnie wykonywać podmioty
publiczne, prywatne i publiczno-prywatne. Przyjęte rozwiązania przekładają się na
pole wyboru form prawno-organizacyjnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej. W odrębnym partnerstwie publiczno-prywatnym (tradycyjny model mieszany)
jest ono identyczne jak w modelu samowystarczalnym dla jednostek komunalnych
i rynkowym dla podmiotów prywatnych. Zbiór form prawno-organizacyjnych
znacznie się zawęża, gdy zadania użyteczności publicznej realizuje jednostka o mieszanej strukturze własności (kapitał publiczno-prywatny). Wówczas, powołując się
na regulacje ustawy o gospodarce komunalnej (art. 9), jednoczeniu kapitałów może
służyć wyłącznie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna.
6
Zastosowana wykładnia ma charakter konwencyjny i bywa odmiennie formułowana w literaturze przedmiotu. Niektórzy autorzy uważają, że zapisy art. 2 i 9 nie są sprzeczne, a w konsekwencji
gmina może założyć spółkę osobową i kapitałową prawa handlowego Jednocześnie podkreśla się, że
problem ten ma raczej wymiar teoretyczny, gdyż praktyka gospodarcza wyraźnie opowiada się za spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnymi [Jerzmanowski, Ciszewski 2006, s. 74].
7
Warto przypomnieć, że model rynkowy − w czystej postaci − przewiduje realizację zadań publicznych wyłącznie przez ich zamawianie i zakupywanie od podmiotów prywatnych.
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3. Kryteria wyboru formy prawno-organizacyjnej
w sferze przedsiębiorstw użyteczności publicznej
Modele zarządzania gospodarką komunalną (scentralizowany, rynkowy i mieszany) definiują różne pole wyboru form prawno-organizacyjnych przedsiębiorstw
użyteczności publicznej. Zawsze jednak występuje alternatywność rozwiązań, którą
muszą rozstrzygnąć decydenci (jednostki samorządu terytorialnego i/lub prywatni
właściciele). Ich ostateczne ustalenia powinny bazować na jasno sformułowanych
przesłankach. Zbiór takich kryteriów trudno wyposażyć w atrybut uniwersalności.
Oznacza to, że problem wyboru formy prawno-organizacyjnej ma nieco inny wymiar w przypadku prywatnych inwestorów sektora usług publicznych i jednostek
samorządu terytorialnego (de facto decydujących również o partnerstwie publicznoprywatnym). Prywatne przedsiębiorstwa koncentrują swoją uwagę zazwyczaj na  regulacjach założycielskich, zakresie własnej odpowiedzialności i ryzyka kapitałowego, aktualnych i potencjalnych źródłach finansowania działalności, relacjach między
funkcją własności i zarządzania, w tym kontroli, oraz na kwestiach podatkowych8.
Przytoczone kryteria, zaadaptowane na potrzeby „samowystarczalnej” (lub „mieszanej”) gospodarki komunalnej z dodatkowym uwzględnieniem jej specyficznych
problemów, zdają się odsłaniać podstawowe przesłanki wyboru form prawno-organizacyjnych w sferze publicznych i publiczno-prywatnych usługodawców dóbr
powszechnie dostępnych. Za takie można przyjąć:
1) formę własności,
2) zakres autonomii,
3) zakres odpowiedzialności budżetowej,
4) źródła finansowania działalności bieżącej i rozwojowej (inwestycyjnej),
5) zakres kierowania i formę kontroli,
6) procedury i koszty działalności,
7) rentowność lub ewentualne subsydiowanie kosztów działalności,
8) obciążenia podatkowe,
9) motywacje ekonomiczne.
Forma własności – jak wcześniej wykazano – określa potencjalne pole wyboru formy prawno-organizacyjnej. Jest ono inne w przypadku własności komunalnej
i inne w sferze publiczno-prywatnej.
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej nie mogą prowadzić działalności gospodarczej z zachowaniem pełnej autonomii, co wynika z ich właściwości. Za wyznacznik tych jednostek przyjęto zależność od organów publicznych, zwłaszcza w
zakresie kształtowania cen9. Niemniej jednak zakres autonomii wyraźnie różnicuje
Problem wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej szerzej opisano w [Jagoda 2001,
s. 80]. Artykuł koncentruje się na przesłankach decyzyjnych, jakimi powinny się kierować jednostki
samorządu terytorialnego określając formę prawno-organizacyjną swoich przedsiębiorstw.
9
Artykuł 4 ustawy o gospodarce komunalnej upoważnia organy stanowiące jednostek samorządu
terytorialnego do określania cen i opłat (lub sposobu ich ustalania) za usługi komunalne o charakterze
użyteczności publicznej [DzU 1997 nr 9, poz. 43 z późn. zm.].
8
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przyjęta forma prawno-organizacyjna (np. spółki kapitałowe dysponują szerszą samodzielnością niż zakłady budżetowe).
Jednostka budżetowa działa w imieniu wspólnoty samorządowej i na jej rachunek (nie ma osobowości prawnej), co wyraźnie podkreśla finansowe powiązanie tego podmiotu z budżetem samorządu terytorialnego. Związek ten jest nieco
luźniejszy w przypadku zakładu budżetowego. Ma on znamiona samodzielności,
ale prowadzi działalność gospodarczą w granicach delegowanych uprawnień (pełnomocnictwo organów samorządowych; ułomna osobowość prawna). W obydwu
przypadkach występuje brak odrębności prawnej, a w konsekwencji pełny zakres
odpowiedzialności budżetowej za zobowiązania tych podmiotów. Sytuacja ulega
diametralnej zmianie, gdy świadczeniem usług powszechnie dostępnych zajmie się
spółka kapitałowa, nawet ze 100-procentowym udziałem gminy. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podobnie jak spółka akcyjna, dysponuje własnym majątkiem, zdolnością zaciągania zobowiązań, systemem zarządzania i kontroli, a więc
ma osobną podmiotowość prawną. Jej szczególnym wyrazem jest pełna odpowiedzialność za swoje zobowiązania.
Źródła finansowania działalności bieżącej i rozwojowej (inwestycyjnej)
wykazują wyraźną korelację z formami prawno-organizacyjnymi. Na przykład jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu samorządu terytorialnego i tam też odprowadzają uzyskane dochody [DzU 2005 nr 249, poz.
2104 z późn. zm., art. 20]. Zakład budżetowy powinien pokrywać koszty swojej
działalności z przychodów własnych, ale może otrzymywać dotacje (art. 24 ustawy o finansach publicznych). Przedstawione regulacje wyraziście otwierają, obok
rynkowych źródeł finansowania, możliwość obciążania budżetu terenowego bieżącymi kosztami funkcjonowania jego podmiotów. Dotyczy to również nakładów
inwestycyjnych, gdyż wspomniane jednostki nie gromadzą środków na projekty
odtworzeniowe i rozwojowe (brak amortyzacji). Zasada samofinansowania pojawia się dopiero w momencie przekształcenia jednostki lub zakładu budżetowego w
jednoosobową spółkę gminy bądź z chwilą utworzenia publiczno-prywatnej spółki
kapitałowej. Wówczas reguły gospodarki finansowej zbliżają się do prywatnej sfery
działalności, co oznacza, że wszelkie wydatki (bieżące, inwestycyjne) powinny być
pokrywane z własnych przychodów ze sprzedaży.
Wspomniana komercjalizacja (przekształcenie budżetowej formy działalności
gospodarczej w spółkę kapitałową) może być pośrednim etapem pełnej lub cząstkowej prywatyzacji, a jej efekty zawsze będą się łączyć z pozyskaniem dodatkowych
źródeł finansowania. Takich zasileń nie gwarantuje ani jednostka, ani też zakład budżetowy. Formy te są obce inwestorom prywatnym.
Integracja bądź rozdzielenie funkcji własności i zarządzania określa zakres kierowania i formę kontroli nad działalnością przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Podmioty budżetowe są ściśle powiązane ze strukturami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego, w tym także w zakresie zarządzania (planowania,
organizowania, motywowania i kontroli). Inaczej rzecz się ma w spółkach kapitało-
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wych, w których występuje dezintegracja funkcji własności i zarządzania. Wystąpi
ona nawet w jednoosobowych spółkach gminy. W ich przypadku mienie (majątek
spółki) jest własnością komunalną, a zarządzanie tym mieniem leży w gestii zarządu kontrolowanego przez zwierzchnie organy spółki (rada nadzorcza, zgromadzenie
wspólników/walne zgromadzenie).
Procedury i koszty działalności będą się różnić zależnie od przyjętej formy
organizacyjno-prawnej. Na przykład spółka akcyjna charakteryzuje się wyższą złożonością regulacji prawnych i większymi kosztami działalności niż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Deficytowe usługi komunalne nie powinny być kojarzone z rentownymi formami
prawno-organizacyjnymi, czyli spółkami kapitałowymi. W ich przypadku adekwatnym rozwiązaniem zdaje się być jednostka lub zakład budżetowy. Dylemat tego wyboru rozstrzygnie skala subsydiowanych kosztów działalności. Zgodnie z art. 24
ustawy o finansach publicznych „dotacje dla zakładu budżetowego nie mogą przekroczyć 50% kosztów jego działalności” [DzU 2005 nr 249, poz. 2104 z późn. zm.]10.
Stosując zasady etyki życia gospodarczego, różnie można oceniać problem redukowania podatków. Jego pejoratywny wymiar z pewnością nie dotyczy przedsiębiorstw użyteczności publicznej, gdyż dodatkowe środki pieniężne, które nie zostały
odprowadzone do budżetu państwa, stają się źródłem finansowania usług powszechnie dostępnych, w tym jakościowego ich rozwoju. W praktyce gospodarczej obniżanie obciążeń podatkowych może przebiegać w różnoraki sposób. Ciekawym pomysłem wydaje się holding podatkowy. Zrzesza on rentowne i nierentowne spółki
kapitałowe (spółkę matkę i zależne od niej kapitałowo spółki córki), które wspólnie
rozliczają się z fiskusem. W ten sposób straty spółek nierentownych obniżają podstawę opodatkowania grupy kapitałowej [Brol 2004, s. 57-58] i jest to osobliwy
przypadek pozytywnego kojarzenia deficytowych usług komunalnych z rentownymi
formami prawno-organizacyjnymi (spółką z o.o., spółką akcyjną).
Finansowe cele działalności przedsiębiorstw użyteczności publicznej, uwzględniając konieczność godzenia racji społecznych i ekonomicznych, mogą bazować na
jednym z alternatywnych postulatów:
–– jak najniższej deficytowości,
–– osiągania przychodów pokrywających koszty ich bieżącego funkcjonowania,
–– zachowania równowagi finansowej (samofinansowania inwestycji i działalności
bieżącej),
–– generowania niewielkiej nadwyżki finansowej po pokryciu kosztów własnych
działalności operacyjnej i rozwojowej.
Długo można by polemizować, który z nich należy wybrać, ale kolejno wyrażają
one coraz to silniejsze motywacje ekonomiczne. Odpowiednio można je przypi10
Zapis ten nie odnosi się do dotacji inwestycyjnych bądź związanych z realizacją projektów lub
zadań ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
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sać jednostkom i zakładom budżetowym, choć te także często bywają deficytowe,
jednoosobowym spółkom gminy oraz spółkom kapitałowym o mieszanej strukturze
własności.

4. Zakończenie
Podjęta próba przybliżenia istoty przedsiębiorstw użyteczności publicznej odsłania różne sposoby definiowania tych jednostek, od czysto teoretycznego ujęcia
(pojęcia: przedsiębiorstwo i użyteczność publiczna, dobro publiczne) po ich pragmatyczny wyraz (enumeratywny, prawnie usankcjonowany wykaz zadań lub zestaw charakterystycznych cech). Jeśli powiąże się teorię z praktyką gospodarczą,
to precyzyjne wydaje się być zaproponowane identyfikowanie PUP przez pryzmat
ich specyficznych właściwości. Przypomnijmy, że w podmiotach tych zasadę autonomii narusza zależność producentów od organów publicznych (zwłaszcza w sferze
kształtowania cen), zasadę maksymalizacji zysku zastępuje zasada gospodarności,
a rynkowe warunki ich działalności bazują na zasadzie wyłączności (monopol).
Zestawione cechy nie obejmują formy własności, gdyż ta nie jest wyznacznikiem
przedsiębiorstw świadczących usługi powszechnie dostępne. Jej pragmatyczne znaczenie łączy się jedynie z szerokością pola wyboru form prawno-organizacyjnych
przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Alternatywność rozwiązań w tym zakresie
wymaga przemyślanych rozstrzygnięć. Pomocne wydają się tu być zestawione kryteria wyboru. Trzeba jednak zaznaczyć, że koncentrują się one na podstawowych
przesłankach, a tym samym są pozbawione atrybutu kompleksowości. W praktyce
ich merytoryczna wartość bywa zastępowana względami społecznymi czy też politycznymi.
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OF MUNICIPAL SERVICES MANAGEMENT
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BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY
W STRUKTURZE ZADAŃ
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE
1. Wstęp
Bezpieczeństwo publiczne swoim zakresem obejmuje nie tylko zagrożenia przestępczością lub wykroczeniami, ale także szeroko rozumianymi katastrofami, pożarami, klęskami żywiołowymi, terroryzmem czy epidemiami chorobowymi, na które
narażona jest społeczność zamieszkująca określone terytorium. Każdy kraj powinien
być przygotowany instytucjonalnie, materialnie i organizacyjnie, aby móc przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom.
Reaktywowanie w Polsce instytucji samorządu terytorialnego w 1990 r. na szczeblu gminnym i utworzenie samorządowych powiatów oraz województw w 1999 r.
stworzyło możliwości aktywnego uczestnictwa społeczności w terenowym sprawowaniu władzy. Realizacja zadań własnych samorządów, obejmująca m.in. zarządzanie porządkiem oraz bezpieczeństwem publicznym, scedowana została właśnie na
samorządy, które najdokładniej w istniejącej strukturze władzy potrafią identyfikować problemy nurtujące społeczności lokalne. Samorządy różnych szczebli zarządzania dysponują zaś dużymi możliwościami kreowania standardów bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie sprawowanej jurysdykcji w ścisłej współpracy z
rządową administracją zespoloną i niezespoloną.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zakresu zadań dotyczących
bezpieczeństwa publicznego realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty i województwa samorządowe w Polsce w świetle aktualnych
regulacji prawnych i rozwiązań instytucjonalnych.

2. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego
Zadania związane z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego ustawodawca zaliczył do podstawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego. Zakres działalności poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego został jednak
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zróżnicowany. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania własne gminy obejmują m.in. sprawy porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej
[Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym…, art. 7 ust. 1 pkt 14]. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym
m.in. w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli [Ustawa z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym…, art. 4 ust. 1 pkt 15]. Natomiast
samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone
ustawami m.in. w zakresie bezpieczeństwa publicznego [Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa…, art. 14 ust. 1 pkt 14]. Jednocześnie na
podstawie ustawy o Policji wojewoda oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub
starosta sprawujący władzę administracji ogólnej oraz organy gminy, powiatu i samorządu województwa wykonują zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa lub
porządku publicznego na zasadach określonych w ustawach.
Tak więc gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego dąży do
zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, samorząd województwa zaś wykonuje określone ustawami zadania o charakterze wojewódzkim.
Istnieją jednak znaczne różnice terminologiczne w określeniu wykonywanych zadań
przez poszczególne szczeble jednostek samorządu terytorialnego. Gmina i powiat
wykonują zadania publiczne w zakresie „porządku publicznego” i „bezpieczeństwa
obywateli”, a samorząd województwa w zakresie „bezpieczeństwa publicznego”.
Jednocześnie ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawa o samorządzie powiatowym odróżnia zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
od zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej (i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi i środowiska), a
ustawa o samorządzie województwa zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego
od zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.
Zacytowane na początku przepisy ustaw ustrojowych jednostek samorządu terytorialnego tylko w przypadku gmin określają wprost, że gmina wykonuje zadania
z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli jako zadania własne.
Niemniej jednak określenie zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz bezpieczeństwa publicznego jako zadań własnych jednostek
samorządu terytorialnego wynika bezpośrednio z Konstytucji RP oraz innych przepisów ustrojowych. A zatem Konstytucja wprowadziła zasadę wykonywania zadań
publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadań własnych.
Powyższa zasada znajduje swoje odzwierciedlenie również w ustawach ustrojowych jednostek samorządu terytorialnego:
–– gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność (art. 2 ust. 1). Natomiast obowiązek wykonywania zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej może być nakładany na gminę jedynie na podstawie wyraźnego przepisu ustawy (art. 8 ust. 1);
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–– powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym
i na własną odpowiedzialność (art. 2 ust. 1). Jednakże ustawy mogą określać
niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu
administracji rządowej, wykonywane przez powiat (art. 4 ust. 4);
–– samorząd województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne w
imieniu własnym i na własną odpowiedzialność (art. 6 ust. 1 pkt 1). Ustawy
mogą określać sprawy należące do zakresu działania województwa jako zadania
z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez zarząd województwa (art.
14 ust. 2).
W związku z powyższym także zadania powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz zadania samorządu województwa w zakresie
bezpieczeństwa publicznego należą do zadań własnych odpowiednio powiatu i samorządu województwa.

3. Zarządzanie bezpieczeństwem i porządkiem publicznym
w Polsce
Zarządzanie strategiczne w dziedzinie ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli ma strukturę hierarchiczną. Powyższa struktura odpowiada
strukturze podziału terytorialnego kraju, w związku z czym wyróżniamy:
–– strategie centralne – realizowane przez rząd, obejmujące swym zasięgiem obszar
całego kraju,
–– strategie regionalne – obejmujące terytorium danego województwa,
–– strategie lokalne – powiatowe i gminne.
Układ taki odzwierciedla elementy polityki interregionalnej rządu w ramach realizowanej przez poszczególne szczeble administracji publicznej funkcji. Równorzędne regiony realizują określoną politykę interregionalną, w ramach której równorzędne jednostki samorządu terytorialnego wspomagają wzajemnie swoje działania
lub konkurują w określonych obszarach działalności. Strategie funkcjonalne z zakresu bezpieczeństwa publicznego poszczególnych szczebli powinny charakteryzować
się spójnością oraz być względem siebie kompatybilne. Od tych dwóch cech w dużej
mierze zależy sukces procesu decyzyjnego oraz uzyskane efekty.
Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem na poziomie centralnym sformułowane zostało w rządowym Programie poprawy bezpieczeństwa obywateli – Bezpieczna
Polska, przyjętym do realizacji przez Radę Ministrów w dniu 28 sierpnia 2002 r. (por.
[http://www.mswia.gov.pl]). Struktura programu obejmuje: punkt wyjścia, główne
cele, podstawowe warunki realizacji, realizację głównych celów poprzez zapobieganie przestępczości, skuteczne ściganie i karanie sprawców przestępstw oraz warunki
organizacyjne i finansowe, a także podsumowanie.
Strategie regionalne wynikają z nowego podziału administracyjnego kraju wprowadzonego z dniem 1 stycznia 1999 r. W wyniku reformy administracyjnej zmienił
się charakter organów terenowej administracji rządowej oraz tzw. rządowej admini-
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stracji specjalnej, która rozdzieliła się na administrację niezespoloną i administrację
zespoloną. Administracja zespolona na szczeblu wojewódzkim została podporządkowana wojewodzie. Większość podmiotów zespolonych z wojewodą odpowiada za
porządek i bezpieczeństwo publiczne. Są to:
–– Policja,
–– Państwowa Straż Pożarna,
–– Inspektorat Ochrony Środowiska,
–– Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej,
–– Inspektorat Inspekcji Weterynaryjnej,
–– Inspektorat Inspekcji Handlowej,
–– Inspektorat Inspekcji Nasiennej i Ochrony Roślin,
–– Inspektorat Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych,
–– Komenda Wojewódzka Straży Rybackiej.
Strategie regionalne kierowane są do różnych podmiotów funkcjonujących w
województwie. Wyznaczają płaszczyzny współdziałania różnorodnych inicjatyw,
także pozarządowych. Szczególny nacisk kładzie się na działania prewencyjne (zapobiegawcze), które przynoszą najbardziej trwałe skutki w postaci wzrostu świadomości społecznej, integracji społecznej z problemami dotyczącymi przestrzegania
porządku publicznego oraz współpracy społeczeństwa z organami porządkowymi.
W konsekwencji oczekiwanym celem strategii regionalnej jest wzrost standardów
porządku i bezpieczeństwa w regionie.
Strategie bezpieczeństwa w skali powiatowej wynikają z rozwiązań organizacyjnych polegających na zwierzchnictwie starosty (prezydenta miasta w powiatach
grodzkich) nad służbami, strażami i inspekcjami rządowej administracji zespolonej.
W przypadkach powiatów podwójnych, tj. powiatów grodzkich i powiatów ziemskich, funkcjonujące podmioty administracji zespolonej swoim zasięgiem obejmują
obie te jednostki podziału administracyjnego. Stąd w zakresie tworzenia strategii
bezpieczeństwa publicznego i koordynacji działań poszczególnych instytucji jednostki te są zobowiązane do współpracy. Programy bezpieczeństwa publicznego wymagają akceptacji starosty i prezydenta miasta.
W gminach również są tworzone strategie dotyczące bezpieczeństwa publicznego. Wynikają one ze strategii powiatowych i są realizowane przez podmioty administracji zespolonej, a zwłaszcza Policję. Gminy dodatkowo uzyskały przywilej
tworzenia własnych formacji zajmujących się bezpieczeństwem obywateli. Są to
straże gminne.

4. Wpływ jednostek samorządu terytorialnego
na działalność Policji
Największą i najważniejszą rolę w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego obywateli odgrywa Policja. Funkcjonuje ona w ramach rządowej administracji
zespolonej zorganizowanej na zasadzie hierarchicznej podległości od komisariatu
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policji w gminie, poprzez komendę powiatową, wojewódzką, aż po komendę główną i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Prawo przewiduje uczestnictwo jednostek
samorządu terytorialnego w funkcjonowaniu i realizacji zadań Policji na obszarze
ich jurysdykcji. Przejawia się to m.in. w powoływaniu i odwoływaniu komendantów Policji. Komendanta powiatowego (miejskiego) Policji powołuje i odwołuje
komendant wojewódzki Policji po zasięgnięciu opinii starosty. Opinia ta nie ma jednak charakteru zobowiązującego i komendant wojewódzki Policji może powołać i
odwołać komendanta powiatowego Policji mimo negatywnego stanowiska starosty.
Jest to rezultatem tzw. zespolenia Policji pod zwierzchnictwem starosty. Wpływu
na obsadę stanowisk w Policji nie posiada natomiast samorząd województwa. Komendanta komisariatu Policji powołuje i odwołuje komendant powiatowy Policji po
zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
lub wójtów. Opiniowanie to nie dotyczy komendanta komisariatu specjalistycznego
(np. komisariatu kolejowego, wodnego czy lotniczego). Podobnie jak w przypadku
starosty, opinia wójta nie jest obligująca przy obsadzaniu stanowiska przez komendanta powiatowego.
Osobnego wyjaśnienia wymaga zmiana organizacji Policji w Warszawie i
związany z tym wpływ Prezydenta m. st. Warszawy na obsadę stanowisk w Policji. Komendant stołeczny Policji wykonuje zadania i kompetencje odpowiadające
zadaniom i kompetencjom komendanta wojewódzkiego Policji. Powołano również
dodatkowy organ w strukturze Policji na obszarze m. st. Warszawy – komendanta rejonowego Policji, który wykonuje zadania i kompetencje odpowiadające zadaniom i
kompetencjom komendanta powiatowego Policji. Prezydent m. st. Warszawy – wraz
z wojewodą – opiniuje powołanie i odwołanie przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych (na wniosek Komendanta Głównego Policji) komendanta stołecznego Policji.
Kolejnym przejawem wpływu jednostek samorządu terytorialnego na funkcjonowanie Policji jest składanie przez Policję sprawozdań z działalności i informacji o
stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz działania Policji na żądanie organów samorządu terytorialnego. Ustawa o Policji zobowiązuje komendanta powiatowego Policji i komendanta komisariatu Policji do składania rocznych sprawozdań ze
swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego odpowiednio starostom i radom powiatu oraz wójtom (burmistrzom lub prezydentom miast) i radom gmin. W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub
zakłócenia porządku publicznego organy jednostek samorządu terytorialnego mogą
żądać niezwłocznego przedstawienia takich sprawozdań i informacji. Natomiast w
zakresie dotyczącym działalności Policji na obszarze m. st. Warszawy komendant
stołeczny Policji składa takie sprawozdania i informacje – Prezydentowi m. st. Warszawy i Radzie m. st. Warszawy. Komendanci rejonowi Policji (na obszarze m. st.
Warszawy) nie składają już odrębnych sprawozdań. Ustawodawca zastrzega jednak,
że w zakresie wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców sprawozdania i informacje mogą być przekazywane tylko i wyłącznie na żądanie sądu i prokuratora.
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Na podstawie powyższych sprawozdań i informacji rada powiatu oraz rada gminy może przyjąć uchwałę określającą istotne dla wspólnoty samorządowej zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Uchwała ta nie może dotyczyć wykonania konkretnej czynności służbowej ani określać sposobu wykonywania zadań przez
Policję. Adresatami tych uchwał mogą być nie tylko organy wykonawcze gminy
i powiatu zobowiązane do wykonywania uchwał organu stanowiącego, ale także
właściwy komendant powiatowy Policji oraz komendant komisariatu Policji, a nawet kierownik rewiru i kierownik posterunku Policji. Po otrzymaniu takiej uchwały
Policja powinna ukierunkować prowadzone działania według kryminologicznych
priorytetów określonych przez władze samorządowe.
Bardzo istotnym uprawnieniem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub starosty
jest prawo żądania od właściwego komendanta Policji przywrócenia stanu zgodnego
z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegających naruszeniu prawa, a
także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Z uwagi na poważne konsekwencje tego uprawnienia ustawodawca wprowadził
szereg zastrzeżeń, włącznie z prawem ingerencji innych organów. Przede wszystkim żądania te nie mogą być sprzeczne z prawem – gdy naruszają prawo, wówczas
są uchylane przez wojewodę. Jeżeli w ocenie organu Policji żądanie jest sprzeczne
z prawem – nie będzie wykonywane do czasu uzyskania decyzji wojewody w tej
sprawie. Żądania takie nie mogą dotyczyć czynności operacyjno-rozpoznawczych,
dochodzeniowo-śledczych oraz czynności z zakresu ścigania wykroczeń. Nie mogą
również dotyczyć wykonania konkretnej czynności służbowej ani określać sposobu
wykonania zadania przez Policję. Poza tym wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub
starosta ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść tych żądań. Ponadto powinni
składać swoje żądania na piśmie, a w przypadku przekazania ustnego − koniecznie
je potwierdzić na piśmie. Komendant powiatowy Policji lub komendant komisariatu
Policji zobowiązany jest do realizacji żądania, jeżeli nie jest w stanie go wykonać
niezwłocznie, to przedkłada sprawę komendantowi Policji wyższego stopnia (tj. komendantowi wojewódzkiemu Policji lub komendantowi powiatowemu Policji).
Koszty związane z funkcjonowaniem Policji są pokrywane z budżetu państwa
(z części sprawy wewnętrzne). Jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć
w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz
kosztów funkcjonowania i utrzymywania jednostek organizacyjnych Policji, a także
zakupu niezbędnych im towarów i usług. Jednostki samorządu terytorialnego mogą
również finansować koszty utrzymania dodatkowych etatów w rewirach dzielnicowych i posterunkach Policji na terenie powiatu lub gminy.

5. Realizacja zadań w jednostkach samorządu terytorialnego
w zakresie bezpieczeństwa
W zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym w powiatach powołano komisje
bezpieczeństwa i porządku publicznego przy starostach. Warto zaznaczyć, że prezydent miasta na prawach powiatu i starosta powiatu ziemskiego mogą utworzyć w
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drodze porozumienia komisję wspólną. Celem komisji jest realizacja zadań starosty
w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz
wykonywania zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa.
Do zadań komisji należą:
–– ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
–– opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także
jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
–– przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości
oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
–– opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
–– opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
–– opiniowanie zleconych przez starostę, innych niż wymienione zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Komisja jest zatem przede wszystkim organem opiniodawczo-doradczym starosty – prezydenta miasta na prawach powiatu. Jednakże należy zwrócić uwagę, że
do jej zadań należy przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania
przestępczości, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, czyli lokalnej
strategii bezpieczeństwa. Program ten staje się bazą do budowy cząstkowych programów profilaktycznych ukierunkowanych na zwalczanie konkretnych zagrożeń i
eliminowanie przyczyn ich powstawania.
Programy prewencyjne tworzone przez Policję we współdziałaniu z organami
samorządu terytorialnego oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi powinny być ukierunkowane na [Zadania jednostek … 2004, s. 20]:
–– zapewnienie osobom zamieszkałym na obszarze powiatu bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych,
–– zwalczanie przestępczości,
–– ujawnianie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i
młodzieży, a także zapobieganie takim zjawiskom,
–– zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji o
zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia albo porządkowi publicznemu, a także stworzenie warunków umożliwiających natychmiastową reakcję Policji na takie sygnały lub zgłoszenia,
–– organizowanie, koordynowanie i wykonywanie czynności patrolowych, interwencyjnych, konwojowych oraz ochronnych,
–– edukacja mieszkańców w zakresie uwarunkowań dotyczących utrzymywania
porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz aktywnego udziału w przedsięwzięciach profilaktycznych podejmowanych na obszarze powiatu,
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–– kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego obrazu Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku
publicznego.
W tworzeniu i realizacji programów z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego uczestniczą straże gminne, w tych gminach, w których zostały powołane. Straże gminne ściśle współpracują z Policją [Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o strażach gminnych…].
Z kolei rola jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań związanych z
zapewnieniem bezpieczeństwa społeczności lokalnych powinna się skupiać przede
wszystkim na następujących kwestiach [Zadania jednostek … 2004, s. 22]:
–– po pierwsze – organy jednostek samorządu terytorialnego powinny pełnić funkcję koordynatora działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na danym
terenie i w danym czasie;
–– po drugie – bezpieczeństwo to nie tylko indywidualne czy zbiorowe zachowania
ludzkie, to także kwestia organizacji życia społecznego i jego warunków, by nie
powstawały sytuacje zagrożenia czy też prowokujące zagrożenie. W tym względzie organy jednostek samorządu terytorialnego powinny kreować inwestycje na
rzecz bezpieczeństwa – szczególnie w zakresie monitoringu miejsc zagrożonych
czy też nowych rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych – konsultowane
z Policją;
–– po trzecie – organy jednostek samorządu terytorialnego powinny pełnić także funkcję koordynatora i organizatora w zakresie wypełnienia czasu wolnego młodzieży. Działalność rodziny i szkoły powinna być uzupełniana poprzez
stwarzanie właściwych form życia społecznego w miejscu zamieszkania dzieci
i młodzieży, jak np. udostępnianie boisk, sal gimnastycznych, świetlic, współorganizowanie i współfinansowanie działalności klubów i domów kultury itp.;
–– po czwarte – rolą organów jednostek samorządu terytorialnego, w przypadkach
wystąpienia potencjalnych zagrożeń, jest tzw. dobra współpraca ze środkami
masowego przekazu. Powinna ona obejmować rzetelną informację o faktycznym
stanie bezpieczeństwa, w całości pozbawioną elementów sensacji, jako czynnika podsycającego występujące zagrożenia. Organy jednostek samorządu terytorialnego (starosta, wójt, burmistrz, prezydent miasta), jako koordynator działań
wszystkich podmiotów i służb w stanach zagrożenia, powinny odpowiadać za
politykę informacyjną, obejmującą przede wszystkim informację o faktach, ich
uwarunkowaniach i przyczynach, zakończoną wnioskami i sugestiami dotyczącymi bezpiecznych zachowań. Współpraca ta powinna być prowadzona zarówno przed potencjalnymi zagrożeniami, jak też w ich trakcie i po ich ustąpieniu.

6. Zakończenie
Zadania związane z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce są realizowane przez administrację rządową. Najważniejszą rolę przypisano Policji, która funkcjonuje w ramach rządowej
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administracji zespolonej pod kuratelą ministra spraw wewnętrznych na szczeblu
centralnym, pod zwierzchnictwem wojewody na szczeblu wojewódzkim oraz pod
zwierzchnictwem starosty w powiecie. Jednostkom samorządu terytorialnego przypisano uczestnictwo w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym na ich terenie polegające przede wszystkim na współpracy i koordynacji działań. Dodatkowo polskie
gminy mają możliwość tworzenia własnych straży gminnych.
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PUBLIC SAFETY AND ORDER IN THE TASKS STRUCTURE
OF LOCAL AUTHORITY UNITS IN POLAND
Summary
The paper presents the scope of tasks referring to public safety and order implemented by Polish
communes, districts, and self-government regions in relation to legislation in force at present and the
commonly applied institutional solutions. The hierarchical structure of strategic management, with
reference to ensuring public order and safety for our citizens was described, starting from the central
strategy and moving down to local ones. The role of local authority units was also characterized as far
as implementation of tasks referring to ensuring safety within local communities is concerned.
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EKONOMICZNE ASPEKTY
LOKALNEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM
KATASTROF NATURALNYCH
(STUDIUM PRZYPADKU POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO)

1. Wstęp
Jeszcze w ubiegłym stuleciu katastrofy naturalne były zjawiskami, do których
społeczeństwo polskie nie przywiązywało zbyt dużej wagi. Dopiero powódź stulecia
w 1997 r. była zdarzeniem, które wywarło duży wpływ na świadomość społeczeństwa. Do tej pory Polacy obserwowali zdarzenia katastrofalne najczęściej na ekranie
telewizora. Byli jak gdyby z dala od dziejących się wydarzeń, z dala od powodzi,
trąb powietrznych, huraganów, susz i innych zjawisk tego typu.
Jedynym aspektem ekonomicznym katastrof przyrodniczych z punktu widzenia
przeciętnego Polaka było udzielanie pomocy finansowej lub materialnej krajom dotkniętym ich skutkami. Najczęściej dokonywano tego poprzez wpłaty pieniędzy na
podane w telewizji konto lub zbiórkę darów organizowaną przez organizacje świadczące pomoc dla ofiar kataklizmów, takie jak Caritas czy Czerwony Krzyż.
Powódź, która zdarzyła się w Polsce w 1997 r., spowodowała duże straty materialne i pochłonęła wiele ofiar, udowodniła, że kataklizmy mogą się przytrafić nie
tylko gdzieś z dala od nas, lecz także na naszym podwórku. Podobnie sytuacja wygląda z trąbami powietrznymi, które praktycznie co roku powodują spustoszenie na
niektórych obszarach Polski.
W obliczu coraz większej intensywności występowania katastrof naturalnych na
obszarze naszego kraju, które w skali gmin i powiatów przybierają postać lokalnych
kryzysów, coraz większego znaczenia nabiera prowadzenie lokalnej polityki przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych. Polega ona na świadomej działalności
władz ponadkrajowych, państwowych, samorządowych oraz instytucji wyspecjalizowanych, prowadzonej w celu zapobiegania występowaniu skutków katastrof naturalnych oraz minimalizowania szkód powstałych w wyniku ich wystąpienia.
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W polityce przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych działania na szczeblu lokalnym mogą odgrywać najistotniejszą rolę, oczywiście przy odpowiednim finansowaniu. W dalszej części artykułu przedstawiono przykład realizacji tej polityki
w powiecie bolesławieckim.

2. Charakterystyka powiatu bolesławieckiego
Powiat bolesławiecki został utworzony w dniu 1 stycznia 1999 r. w wyniku wprowadzenia reformy administracyjnej państwa, z połączenia gmin należących przed
reformą do województwa jeleniogórskiego (Bolesławiec, Nowogrodziec, Osiecznica) oraz do województwa legnickiego (Gromadka, Warta Bolesławiecka). Znajduje
się w południowo-zachodniej części kraju w dorzeczu Bobru i Kwisy, w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego, w pobliżu granic z Niemcami
i Czechami, na przecięciu szlaków komunikacyjnych łączących zachód Europy
ze wschodem kontynentu oraz Skandynawię z południową Europą [Małachowski
2008]. Od południa graniczy z powiatami lubańskim i lwóweckim, od zachodu z powiatem zgorzeleckim, ze wschodu z powiatami: złotoryjskim, legnickim i polkowickim, od północy z powiatem żagańskim i województwem lubuskim [Powiatowy
plan… 2005, s. 5].

Rys. 1. Powiat bolesławiecki
Źródło: mapa firmy IMAGIS, http://www.zpp.pl (12.06.2008).
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Powiat bolesławiecki jest drugim pod względem zajmowanego obszaru, powiatem na Dolnym Śląsku (rys. 1). Jego powierzchnia liczy 1303,3 km2. Większa część
powiatu (50,2%) pokryta jest lasami Borów Dolnośląskich, 30,3% zajmują użytki
rolne, głównie na terenie gminy Warta Bolesławiecka i Nowogrodziec, 16,4% to
grunty inne, a 3,1% obszaru powiatu zajmują tereny zabudowane. Powiat zamieszkuje ok. 90 tys. osób [Powiatowy plan… 2005, s. 7].

3. Zagrożenie katastrofami naturalnymi
w powiecie bolesławieckim
Powiaty w Polsce ze względu na specyfikę zagrożenia katastrofami naturalnymi
można sklasyfikować, dzieląc je na trzy grupy: górskie, nizinno-wyżynne i nadmorskie. Dla uproszczenia klasyfikacji autor połączył powiaty leżące na obszar nizinnych i wyżynnych w jedną grupę, do której zalicza powiat bolesławiecki. Powiaty
takie znajdują się, w odróżnieniu od powiatów górskich i nadmorskich, na nisko
położonych częściach lądów. Według wysokości mogą się one znajdować na nizinach i wyżynach (od 0 m n.p.m. do ok. 500 m n.p.m) i przynależeć do takich krain
geograficznych, jak Pojezierza Polskie, Niziny Środkowopolskie, Wyżyny Polskie i
Kotliny Podkarpackie [Atlas współczesnego… 2006/2007, s. 41]. W związku z tym
powiaty nizinno-wyżynne są bardziej podatne na występowanie powodzi, silnych
wiatrów, śnieżyc i innych gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Oprócz tych katastrof na terenie powiatu mogą wystąpić pożary i epidemie.
Powiat bolesławiecki, ze względu na swoje położenie geograficzne i związane
z tym warunki atmosferyczne, należy do rejonu, gdzie występują huraganowe wiatry, których prędkość przekracza 120 km/h (powyżej 35m/s). Duże zróżnicowanie
terenu i silne wiatry tworzą zaspy, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie
komunikacji − dotyczy to szczególnie dróg kołowych i kolejowych przebiegających
w wąwozach oraz mocno pofałdowanym terenie. Sytuację tę łagodzi silnie rozwinięta sieć dróg umożliwiająca wyznaczenie dróg objazdowych i zastępczych. Poważne
zagrożenie dla komunikacji, sieci energetycznych i telekomunikacyjnych stanowią
„wiatrołomy”. Walące się drzewa tarasują drogi, zrywają linie energetyczne i telekomunikacyjne, dezorganizując nie tylko ruch na drogach, ale również funkcjonowanie gospodarki narodowej [Powiatowy plan… 2005, s. 9].
Powodzie zalicza się do grupy katastrof naturalnych powodujących największe
szkody w majątku indywidualnym i publicznym [Mitek 2006, s. 8], o czym świadczy
np. wielka powódź z 1997 r. [Kaleta 2006, s. 13]. Skutki powodzi i katastrofalnych
zatopień mogą być bezpośrednie (zniszczenia w otoczeniu) i wtórne (zagrożenie powstaniem epidemii chorób zakaźnych na zalanych terenach). Niosą ze sobą nie tylko
zagrożenie dla ludzi i środowiska, lecz także zniszczenia i szkody materialne (rys. 2).
W czasie ich trwania zostają wypłukane składowiska niebezpiecznych substancji
chemicznych, cmentarze, wysypiska śmieci, szamba i oczyszczalnie ścieków. Po-
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wstają warunki do rozwoju różnego rodzaju drobnoustrojów, a rejony popowodziowe stają się ogniskami chorób zakaźnych, które, nie zwalczane, mogą być przyczyną
wybuchu epidemii na tych obszarach [Powiatowy plan… 2005, s. 12].

Rys. 2. Wybrane skutki materialne powodzi 1997 r. na obszarze
subregionu bolesławieckiego
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Powiatowy plan… 2005, s. 12].

Epidemie mogą być wynikiem m.in. zdarzeń katastrofalnych (powodzie, susze),
jak i rozpowszechniania się chorób w określonych przedziałach czasowych (grypa)
lub wynikających z niezachowania ostrożności czy wymogów higienicznych [Lewandowski 2006, s. 25]. Skutki, które powodują, są bardzo groźne. Przemieszczając
się wraz z ruchem mas powietrza atmosferycznego, rozprzestrzeniają się poza źródło, powodując szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Migrując w głąb
ziemi, skażają, zatruwają wody podziemne i powierzchniowe, i przemieszczają się
wraz z nimi, poszerzając obszar zagrożenia [Powiatowy plan… 2005, s. 28].
Pożary mogą powstawać z przyczyn naturalnych (w czasie burz lasy zapalają
się od piorunów), jak i w wyniku podpaleń [Grocki 2003, s. 40]. Na terenie powiatu bolesławieckiego znajdują się lasy administrowane przez dziesięć nadleśnictw.
Lasy nadleśnictwa Lwówek Śląski zakwalifikowane są do II kategorii zagrożenia
pożarowego. Pozostałe lasy dziewięciu nadleśnictw w całości są zaliczone do I kategorii zagrożenia pożarowego [Powiatowy plan… 2005, s. 17]. W związku z tym, że
Puszczę Bolesławiecko-Zgorzelecką stanowią duże, zwarte kompleksy leśne, których znaczna część to drzewostany iglaste zaliczane do I klasy wieku, gdyż zostały
posadzone na terenach po pożarach i wyrębach, stanowią one największe zagrożenie
w przypadku powstania pożaru, gdyż następuje wówczas jego bardzo szybkie rozprzestrzenianie się [Powiatowy plan… 2005, s. 19].
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4. Przeciwdziałanie skutkom katastrof naturalnych
w powiecie bolesławieckim
Dla zapewnienia bezpieczeństwa zagrożonego przez katastrofy naturalne ważne jest szybkie podejmowanie przeciwdziałania, albowiem zdarzenia tego rodzaju
mogą obejmować swoim zasięgiem znaczną liczbę osób i naruszać stosunki funkcjonowania społeczeństwa, czyli powodować kryzys. W celu zapobiegania owym
skutkom na obszarach im podległych systemem przeciwdziałania kieruje starosta i
wójt (burmistrz, prezydent miasta) [Powiatowy plan… 2005, s. 62]. Zadania swoje
wykonują przy pomocy zespołów (Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Bolesławcu i Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego). Podstawowe
siły reagowania na zagrożenie są oparte na podmiotach ratowniczych i porządkowoochronnych funkcjonujących w trybie działania interwencyjnego, co oznacza, że w
razie uzyskania informacji o zagrożeniu będą wprowadzone do działania najszybciej, jak to możliwe. Do takich podmiotów zaliczane są Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejska oraz Państwowa Straż Pożarna wraz z podmiotami włączonymi
do Krajowego Systemu Ratowniczego [Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym…].

Rys. 3. Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bolesławcu
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Powiatowy plan… 2005, s. 63].
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Na uwagę zasługuje fakt, że podstawowym szczeblem wykonawczym w systemie przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych jest poziom lokalny, poziomy
województwa i centralny zaś mają za zadanie udzielanie wsparcia w razie potrzeby. Jednym z celów systemu jest zapewnienie jak najlepszej i najszybszej pomocy
poszkodowanym, dlatego też w powiecie bolesławieckim stworzono zintegrowane
centrum kierowania służbami ratowniczymi zwane centrum powiadamiania ratunkowego − CPR [Powiatowy plan… 2005, s. 62]. Zlokalizowano je w Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu, integrując ją ze stanowiskiem dyspozytorskim Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bolesławcu
(rys. 3).
Równocześnie na powiaty został nałożony obowiązek tworzenia powiatowych
i gminnych zespołów zarządzania kryzysowego. W powiecie bolesławieckim Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje przy Referacie Zarządzania
Kryzysowego w Starostwie Powiatowym (rys. 4), natomiast gminne zespoły zarządzania kryzysowego tworzone są przy urzędach poszczególnych gmin [Powiatowy
plan… 2005, s. 63]. Warto wspomnieć, że Referat Zarządzania Kryzysowego realizu-

Rys. 4. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bolesławcu
Źródło: [Powiatowy plan… 2005, s. 64].
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Tabela. 1. Dofinansowanie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze gmin i powiatów
w latach 1997-2006 w powiecie bolesławieckim
Gmina

Środki finansowe na usuwanie skutków powodzi w latach
1997/1998
298 250

1999

2000

2001

Bolesławiec GM
Bolesławiec GW
Bolesławiec SP
Nowogrodziec GMW 1 007 293 397 716 224 739 68 702
Osiecznica GW
Gromadka GW
Warta Bolesławiecka
GW
Suma (dla całego
powiatu)
1 305 543 397 716 224 739 68 702

2002

2003

2004 2005 2006

49 316

0

49 316

0

0

0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

je lokalną politykę przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych poprzez współpracę z urzędami gmin w powiecie w celu szacowania szkód spowodowanych przez
katastrofy naturalne i pozyskiwania promes na usuwanie ich skutków (tab. 1) [Dziadek 2007].

5. Zakończenie
Na obszarze powiatu bolesławieckiego lokalna polityka przeciwdziałania katastrofom naturalnym jest realizowana przez Starostwo Powiatowe, a przede wszystkim Referat Zarządzania Kryzysowego. Instytucjami odpowiedzialnymi za nią są
także poszczególne urzędy gmin wraz z jednostkami wyspecjalizowanymi, takimi
jak Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejska oraz Państwowa Straż Pożarna.
Poza koordynacją zarządzania kryzysowego starostwo wraz z gminami powiatu
zajmuje się szacowaniem szkód spowodowanych wystąpieniem katastrof naturalnych, takich jak ekstremalne zjawiska pogodowe, powodzie czy pożary. Dzięki temu
możliwe staje się pozyskiwanie promes z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
na odbudowę infrastruktury.
Zdaniem autora powiat bolesławiecki może więc posłużyć jako przykład odpowiedniego prowadzenia lokalnej polityki przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych. Jednakże konieczne są dalsze usprawnienia funkcjonowania systemu, m.in.
poprzez integrację Centrum Powiadamiania Ratunkowego z Powiatowym Zespołem
Zarządzania Kryzysowego i wspólne planowanie działań wraz z Gminnymi Zespołami Zarządzania Kryzysowego. Przemawiają za tym głównie względy ekonomiczne (efekt synergii), istnienie solidnej bazy w postaci funkcjonującego stanowiska
kierowania oraz ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 2007 r.
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ECONOMIC ASPECTS OF THE LOCAL POLICY OF COUNTERACTING
THE RESULTS OF NATURAL CATASTROPHES
(CASE STUDY OF BOLESŁAWIEC POVIAT)
Summary
The aim of this article is to present some aspects of the problems of natural catastrophes at the local
level. The paper presents the case study of Bolesławiec poviat (NUTS 4) as an example of executing the
local policy of counteracting the results of natural catastrophes including particularly their economic
aspects.
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PROGRAM REWITALIZACJI JAKO NARZĘDZIE
LOKALNEJ GOSPODARKI W PROCESIE ODNOWY
WARSZAWSKIEJ PRAGI
1. Wstęp
Warszawska Praga, prawobrzeżna dzielnica stolicy położona zaledwie 10 minut
od Centrum, to do dziś specyficzna część miasta, gdzie zachował się po części klimat przedwojennej Warszawy. Pośród zdegradowanej, ale autentycznej zabudowy z
XIX-XX w., bo w odróżnieniu od zrównanej z ziemią lewobrzeżnej Warszawy nie
została zniszczona podczas II wojny światowej, obok zakorzenionych tu społeczności lokalnych tworzących „egzotykę” tradycyjnych miejsc, coraz intensywniej rozwija się współczesne życie. Praga stała się „miejscem magicznym”, odkąd upodobali
ją sobie ludzie związani ze sztuką, którzy, mieszkając tu i pracując, wywierali coraz większy wpływ na zmianę oblicza dzielnicy. Dawna fabryka przy ulicy Otwockiej przekształcona została w 2004 r. w ośrodek kultury zwany „Fabryką Trzciny”1.
W pofabrycznych obiektach Warszawskiej Wytwórni Wódek „Koneser” działa galeria fotografii „Luksfera” i galerie malarstwa, a także awangardowy teatr. Proces animacji życia stymulował odnowę przestrzeni miejskiej, wzrastała również aktywność
mieszkańców coraz częściej włączających się w działania inicjowane przez władze
dzielnicy i społecznych stowarzyszeń.

2. „Kwartał duński”
Pierwszą próbę odnowy całego kwartału historycznej zabudowy w centrum Pragi podjęto już w latach dziewięćdziesiątych. Przedsięwzięcie nazywane „kwartałem
duńskim” nie powiodło się (gruntownej modernizacji poddano jedynie dwie kamiePo kilku latach prac rewaloryzacyjnych w starych obiektach fabrycznych zakładów mięsnych,
a w innym czasie PPPG (Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Gumowego) produkującej popularne
„pepegi” otwarty został ośrodek, który animuje życie kulturalne całej snobistycznej Warszawy. Pomysłodawcą i inwestorem przedsięwzięcia był kompozytor i producent muzyczny Wojciech Trzciński.
1
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nice wraz z przyległymi oficynami i podwórkami)2. Zaproszeni do konsultacji eksperci z Danii próbowali przenieść na grunt warszawski metody przygotowywania
procesu rewitalizacji zastosowane w Kopenhadze. Problemy, na jakie natknęli się
na Pradze, dotyczyły nie tylko braku bazy aktualnych danych dotyczących stanu
technicznego i prawnego substancji budowlanej, sytuacji socjalnej i ekonomicznej
lokalnej społeczności, braku zabezpieczonych funduszy na renowację urbanistyczną
i architektoniczną, ale głównie braku podstawowych narzędzi planistycznych rewitalizacji, takich jak: strategia i lokalny program rewitalizacji, a przede wszystkim
z braku instrumentów urbanistyki operacyjnej (wówczas na Pradze Północ obowiązywał uchwalony w 1992 r. Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego).

3. Przebudowa ulicy Ząbkowskiej
W 1994 r. Praga została włączona w granice administracyjne Gminy Warszawa
Centrum3, co pociągnęło za sobą wzrost zainteresowania lokalnych władz polepszeniem wizerunku dotąd przedmiejskiej Pragi. W miejscach wyburzonych obiektów
przy ul. Ząbkowskiej, od Brzeskiej do Markowskiej, powstały w latach dziewięćdziesiątych spółdzielcze budynki utrzymane w stylu postmodernizmu przełomu
lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych (z jaskrawo kolorowymi elewacjami
ozdobionymi charakterystycznymi dla tego stylu detalami4) i zespoły komunalnych
domów mieszkalnych nawiązujących klimatem do historycznych kamienic czynszowych5 (za budynkami frontowymi, wokół dużego dziedzińca, pod którym został
usytuowany pierwszy w tym rejonie duży parking podziemny, mieściły się „neooficyny”). Lokalne władze wykorzystały boom inwestycyjny lat dziewięćdziesiątych
do odtwarzania historycznej struktury i odnowy zdegradowanej przestrzeni centrum
Pragi, co dało początek pozytywnym zmianom zachodzącym w tym obszarze. Nowa
zabudowa, wprowadzając nową skalę, sprawiła, że Ząbkowska nabrała wielkomiejskiego charakteru.
Ten etap odnowy centrum Pragi przyniósł jednak nieoczekiwany efekt społeczny
– gentryfikację, w następstwie której powiększył się dystans między „starymi prażanami” a nowymi mieszkańcami zamkniętych zespołów mieszkalnych. W integracji
nowych i starych mieszkańców nie pomogło nawet nawiązanie do tradycyjnej nazwy „Sielanka”, którą otrzymała restauracja otwarta na parterze nowego budynku6.
2
Odnowa w „kwartale duńskim” była tematem artykułu zamieszczonego w kwartalniku IGPiM
„Człowiek i Środowisko” nr 3-4/2007, t. 31.
3
Na mocy ustawy o ustroju m. st. Warszawy z dnia 15 marca 2002 r. Praga (Płn. i Płd.) formalnie
stała się częścią centrum blisko dwumilionowej wówczas Warszawy.
4
Autorami pierwszego w zespole budynku byli M. Młodecki, M. Sondij i J. Pleskacz.
5
Zespół domów przy Ząbkowskiej 22/24/26 zaprojektowała M. Schirmer z APA „Wadeco”.
6
Po dintojrze, która miała miejsce w restauracji „Szemrana” w 2002 r., restaurację zamknięto.
Pikanterii sprawie nadaje fakt, że w lokalu dawnej restauracji mieści się obecnie posterunek policji.
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Podczas gdy rosła fama Pragi − dzielnicy artystów, tradycyjna handlowa Praga
zamierała. Do upadku starej Pragi przyczynił się paradoksalnie wolny rynek, który
w początkowej prymitywnej formie stał się niszczącą konkurencją dla bazarów i małych praskich sklepików. Uwolniona aktywność handlowa lokalnych społeczności i
przybyszów (głównie zza wschodniej granicy) i błędna polityka władz miasta7 spowodowały przeniesienie się praskiego drobnego handlu na błonia i koronę opuszczonego Stadionu X-lecia8. Tak nad brzegiem Wisły wyrósł sławny „Jarmark Europa”.
Ponadto od lokalnych tradycji drobnego handlu, rzemiosła i gastronomicznych obyczajów odciągał młode pokolenia prażan wybudowany w centrum dzielnicy supermarket Carrefour „Wileńska”. Ten typowy produkt globalizacji, który upowszechnił
nowe, obce tu dotychczas obyczaje handlowe, spełnił jednak też pozytywną rolę,
porządkując rejon placu Wileńskiego przez połączenie funkcji istniejącego dworca
kolejowego z funkcją centrum usługowego. Z przestrzeni ulicznych centrum Pragi
(Ząbkowska, Białostocka, Brzeska, Markowska) znikały tradycyjne rzemieślnicze
zakłady usługowe i małe sklepiki, które nie wytrzymywały konkurencji nowoczesnego supermarketu „Wileńska” i oferującego tandetne, ale tanie artykuły „Jarmarku
Europa”. Pustoszał bazar Różyckiego − ikona historycznej Pragi.

4. Społeczny program rewaloryzacji ulicy Ząbkowskiej
W końcu 2000 r. grupa społeczników opracowała „Społeczny program rewitalizacji ulicy Ząbkowskiej na odcinku pomiędzy ulicami Targową i Brzeską”9. Był
to elaborat opisujący wartość historyczną i walory estetyczne zabudowy, postulaty
objęcia ochroną konserwatorską budowli i zachowanych elementów ulicy i wskazówki dotyczące likwidacji zagrożeń komunikacyjnych. Najistotniejszą częścią
opracowania był opis proponowanych prac remontowych i adaptacyjnych, których
celem było przywrócenie 14 wybranym kamienicom ich historycznego (pierwotnego?) wyglądu. Oprócz odtworzenia starej estetyki obiektów autorzy proponowali też
zmianę funkcji parterów kamienic oraz uzupełnienie zabudowy wewnątrz kwartału, wskazując na potencjalne korzyści, jakie mogą przynieść zmiany wyglądu ulicy
dla uatrakcyjnienia tej części Pragi. Poza pracami budowlanymi autorzy programu
przedstawili też propozycje inicjatyw (element gospodarczo-społeczny) aktywizujących lokalną społeczność, jak np. korzystna dla nowych rodzajów usług i działalCiche przyzwolenie władz miasta doprowadziło do niechlubnej zmiany charakteru i oblicza wybitnego dzieła architektury, jakim był Stadion X-lecia, na którym rozrosło się największe w Europie
targowisko zwane „Jarmarkiem Europa”.
8
Stadion X-lecia wybudowany w 1955 r. według projektu J. Hryniewieckiego i M. Leykama
i J. Rajewskiego
9
Pod projektem podpisali się, oprócz autorów, „obrońców warszawskich zabytków”: społecznego opiekuna zabytków „ZOK” J. Sujeckiego, J. Zielińskiego −Przewodniczącego Zarządu stowarzyszenia MIASTO − Historia pro futuro, przewodniczący „ZOK”− T. Markiewicz, P. Woźniakowski,
M. Więsławska z TOZ i H. Datner − Przewodnicząca Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w
Warszawie.
7
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ności artystycznej oferta wynajmu użytkowych lokali w parterach budynków, która
pozwoliłaby na ożywienie przestrzeni ulicznej. Wskazywali też na konieczność powołania specjalnego zespołu ds. rewaloryzacji Ząbkowskiej oraz promowania tej
idei wśród polskich i zagranicznych inwestorów.
Inicjatywa „obrońców warszawskich zabytków”, którzy opracowali społeczny
program i lobbowali na jego rzecz we władzach dzielnicy, zaowocowała w roku
2001 rozpoczęciem procesu przemian. Działania, których ideą było stworzenie
„Praskiej Starówki”, miały być ukierunkowane na stopniową rewaloryzację najbardziej wielkomiejskiego fragmentu ul. Ząbkowskiej od ul. Targowej do Brzeskiej,
przy czym główny nacisk położono na przywrócenie dawnej estetyki autentycznym
obiektom. Była to zmiana kierunku prowadzonej dotąd przebudowy centrum Pragi.
Podstawą realizacji robót budowlanych były projekty architektoniczne opracowane przez wyłonione w przetargu trzy zespoły architektów warszawskich10. Projekty wykonawcze obejmowały remonty elewacji z odtworzeniem historycznego
wystroju fasad: detalu obramień okiennych, balustrad balkonów i odmalowanie
przejazdów bramowych, w szczególnych przypadkach dotyczyły też odnowienia
elewacji oficyn w podwórkach. Ponieważ brakowało ikonografii remontowanych
budynków, projektanci na nowo tworzyli wystroje fasad, powtarzając formy z zachowanych w sąsiedztwie kamienic. Pracami remontowymi nie objęto mieszkań,
instalacji infrastruktury technicznej, a nawet poza kilkoma wyjątkami klatek schodowych. Prace prowadzone pod nadzorem konserwatora i projektantów ukierunkowane były na działania konserwatorskie, remontowe, modernizacyjne i porządkowe.
Mimo że zakres prac był ograniczony11, podjęte działania sprawiły, że wizerunek
ulicy zaczął się korzystnie zmieniać. Prawie zniknął charakterystyczny przedtem
„pejzaż czerwonej cegły… powojenny symbol biedy i zaniedbania Pragi” [Majewski 2002]. Zastąpiły go schludne, odremontowane z pietyzmem, pastelowe fasady,
które przydały autentycznym kamienicom nieobecnej uprzednio elegancji. Nie tylko
podniosła się estetyka zabudowy, powstało również wiele awangardowych klubów i
kultywujących tradycje zakładów rzemieślniczych.
10
Projekty odtworzenia elewacji kamienic nr 2, 3 i 7 wykonali H. Łaguna i D. Hyc z pracowni
MAAS S.C., I. Tołbińska i M. Arkuszewski z firmy Armidom byli autorami projektu rewaloryzacji
elewacji kamienicy nr 13, a W. Motyliński z pracowni APP Architektonika opracował projekt renowacji
elewacji kamienicy nr 12.
11
W efekcie prowadzonych w latach 2001-2007 działań elewacjom kamienic przy Ząbkowskiej
nr 2,3,7,12,13, przywrócono historyczny wystrój. Odmalowany został dziedziniec kamienicy przy ul.
Ząbkowskiej nr 7, a w kamienicy nr 13 odtworzono okiennice na parterze i zewnętrzną drewnianą galerię w dziedzińcu. Nie remontowano niestety klatek schodowych, a remonty przejazdów bramowych
ograniczano do odtworzenia drewnianych bram i odmalowania ścian. Remonty lokali użytkowych w
parterach kamienic wykonywali wyłonieni w przetargach nowi najemcy. Tak ograniczony zakres prac
budowlanych można było wykonać bez konieczności przekwaterowania mieszkańców, co podkreślano
jako zaletę zastosowanego sposobu zmiany oblicza zaniedbanej dzielnicy mogącego stanowić wzór
dla innych.
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Zakończeniu kolejnych etapów prac remontowych towarzyszyły okolicznościowe festyny i animacje artystyczne, które z czasem przeobraziły się w organizowane
w przestrzeni ulicznej ul. Ząbkowskiej imprezy cykliczne. Mimo że przyciągały one
na Pragę coraz liczniejsze rzesze warszawiaków i turystów, lokalna społeczność angażowała się w nie dotąd w niewielkim stopniu. Dla niej sercem Pragi pozostał Bazar Różyckiego12, który − wraz z rosnącym znaczeniem „Jarmarku Europa” – coraz
bardziej ograniczał tradycyjną działalność.
W efekcie kilkuletniej działalności praskiego samorządu zdegradowana historyczna ul. Ząbkowska zmieniła się w atrakcyjną przestrzeń miejską. Rewitalizację
Ząbkowskiej zahamowała zmiana ekipy samorządowej. Na kilka miesięcy przerwano prace, by powrócić do nich już za nowej kadencji samorządu13.

5. Lokalny Program Rewitalizacji Pragi Północ
Odmienny od lewobrzeżnej Warszawy krajobraz miejski i sprzyjająca awangardowym działaniom atmosfera Pragi wciąż przyciągały do niej twórców i animatorów
życia kulturalnego. Rosnąca „moda” na Pragę była dodatkowym argumentem dla
lokalnego samorządu, który widząc po 1 maja 2004 r. szansę na uzyskanie wsparcia z funduszy unijnych dla działań rozpoczętych na ul. Ząbkowskiej, przystąpił do
opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Do sporządzenia założeń projektu
Lokalnego Programu Rewitalizacji Dzielnicy Praga Północ w Urzędzie Dzielnicy
został powołany zespół złożony z pracowników merytorycznych wydziałów urzędu.
Prace formalnie podzielono na trzy etapy: przygotowanie, diagnozowanie i projektowanie. Ponieważ w pierwszej fazie, z braku dostatecznej bazy informacyjnej, oparto
się głównie na danych statystycznych dotyczących sytuacji demograficznej, społecznej i gospodarczej dzielnicy Praga Północ, przeprowadzona w drugim etapie diagnoza stanu kryzysowego była w dużej mierze intuicyjna. Na jej podstawie rozpoznane
zostały obszary problemowe, z których te ogarnięte najgłębszym kryzysem wyznaczono do objęcia programem rewitalizacji. Wówczas przedstawiono też pierwsze
propozycje projektowe oraz zaproponowano granice obszaru pilotażowego.
Wyznaczone w programie granice obszaru rewitalizacji obejmowały centrum
dzielnicy od brzegu Wisły na zachodzie do linii kolejowej oddzielającej Targówek
na wschodzie i od granicy ZOO na północy do dworca wschodniego i Portu Praskiego na południu. Cały obszar rewitalizacji stanowiący 58,6% terenów Pragi PółJeszcze w 2002 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Kupców Bazaru Różyckiego przy wsparciu Forum Rewitalizacji i ekspertów z UE zorganizowane zostało seminarium nt. rewitalizacji Bazaru Różyckiego. W 2004 r. w Fabryce Trzciny odbyła się duża międzynarodowa konferencja nt. rewitalizacji.
13
W okresie kadencji ekipy samorządowej wywodzącej się z PiS w latach 2003-2004 wstrzymano
rewitalizację Ząbkowskiej. Od zmiany sił politycznych w ostatnich wyborach parlamentarnych w 2006 r.,
w samorządzie Pragi PN, gdzie frakcja partii rządzącej (PO) nie ma wyraźnej przewagi nad opozycyjną
(PiS), tarcia polityczne opóźniają wszelkie działania, w tym również dotyczące rewitalizacji.
12
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noc w większości zajętych pod funkcje mieszkalne zajmował powierzchnię 670 ha;
zamieszkiwało tu ponad 98% mieszkańców dzielnicy. Był to jednocześnie obszar
koncentracji usług administracji i handlu. Pełnił również istotną funkcję komunikacyjną, nie tylko dla mieszkańców wszystkich dzielnic prawobrzeżnej Warszawy oraz
okolicznych gmin, ale też dla międzynarodowego transportu z kierunków wschodnich. W strukturze przestrzennej przeważała zabudowa kwartałowa z przełomu XIX
i XX w. z gęstą siecią uliczek lokalnych. Znaczna część obszaru została objęta strefą ochrony konserwatorskiej. Największym terenem zieleni był ogród zoologiczny,
rozciągający się na obszarze 32 ha.

Rys. 1. Obszar rewitalizacji z wyznaczonym w programie terenem działań pilotażowych
(obwiedziony ciągłą linią prostokąt na wschód od ulicy Targowej,
między dworcami Wileńskim i Wschodnim)
Źródło: z materiałów informacyjnych Urzędu Dzielnicy Praga Płn.

Chociaż przeważająca część gruntów stanowiła własność m. st. Warszawy i
Skarbu Państwa, to w stosunku do wielu nieruchomości spadkobiercy byłych właścicieli zgłosili roszczenia.
Do pierwszego etapu realizacji programu wyznaczony został obszar pilotażowy
o powierzchni 55,8 ha ograniczony ulicami: Białostocką, projektowaną Trasą Tysiąclecia, Folwarczną, al. Tysiąclecia, Kijowską, Targową, Białostocką, obejmujący
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Rys. 2. Podział działań rewitalizacyjnych w obszarze pilotażowym (wyremontowane kamienice ujęte
w społecznym programie rewaloryzacji zaznaczone jasno szarym)
Źródło: z materiałów informacyjnych Urzędu Dzielnicy Praga Płn.

wschodnią część Starej Pragi od ul. Targowej oraz część sąsiadującej z nią Szmulowizny14 do zbiegu ul. Ząbkowskiej i Radzymińskiej.
Działania rewitalizacji w obszarze pilotażowym ukierunkowano na:
• uporządkowanie starej tkanki urbanistycznej, m.in. wypełnienie nową zabudową
pustych przestrzeni po wyburzonych obiektach,
• renowację zabudowy budynków mieszkalnych z przełomu XIX i XX w., renowację i adaptację lokali znajdujących się w parterach historycznych budynków
na cele społeczne, kulturalne, gospodarcze,
• poprawę estetyki przestrzeni publicznych i bezpieczeństwa ruchu kołowego i
pieszego,
• tworzenie warunków lokalowych dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i edukacyjnej, infrastruktury związanej z rozwojem
14
Tradycyjna nazwa obszaru położonego na wschód od Targowej, którego osią jest ul. Ząbkowska, niegdyś stanowiącego centrum aktywności społeczności żydowskiej, pochodząca od imienia kupca monopolisty i bankiera Szmula Zbytkowera, którego sprowadził tu jeszcze król Stanisław August
Poniatowski.
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funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych połączonych z
działalnością gospodarczą.
Projekty wpisane w LPR Pragi Północ były elementami kontynuującymi rewaloryzację ul. Ząbkowskiej, która znalazła się w centrum wyznaczonego obszaru pilotażowego.
Gdy w roku 2005 władze miasta stołecznego Warszawy, starając się o pozyskanie
wsparcia z funduszy UE dla działań rewitalizacyjnych, pospiesznie przygotowywały
Lokalny Uproszczony Program Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005-201315,
prace nad praskim programem rewitalizacji były już zaawansowane. W tym czasie
w kolejnych kamienicach przy ul. Ząbkowskiej w sąsiedztwie Bazaru Różyckiego
wznowione zostały prace remontowe.
Ponieważ po zmianie struktury administracyjnej stolicy dzielnice zostały podporządkowane władztwu miasta stołecznego Warszawy,16 a także dlatego, że zmieniono koncepcję i zakres terytorialny LUPR, wszystkie dzielnice zostały zobligowane
przez Ratusz do opracowania według przekazanych im wytycznych tzw. „dzielnicowych mikroprogramów rewitalizacji”17. Praga Północ musiała więc dostosować
swój wcześniej opracowany Lokalny Program Rewitalizacji dzielnicy do wytycznych Ratusza18 i przedstawić listę proponowanych projektów do zaopiniowania i
akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej.
„Mikroprogramy” nadsyłane do stołecznego Biura Pełnomocnika ds. Rewitalizacji były nie tylko cennym źródłem informacji niezbędnych do zidentyfikowania potrzeb w zakresie odnowy zdegradowanych obszarów dzielnic, ale mogły też
umożliwić Warszawie aplikowanie o środki finansowe Unii Europejskiej na realizację zadań, które zostały ujęte w programach.
Ze względu na krótki okres programowania oraz na to, że fundusze strukturalne można było
wydatkować tylko w latach 2004-2006, opracowano uproszczony program odnoszący się do wybranego obszaru pilotażowego miasta, w którym znalazły się tereny w czterech dzielnicach zlokalizowanych
po obu brzegach Wisły. Na lewym brzegu wybrano dzielnice Śródmieście i Wolę, na prawym brzegu
dzielnice Praga Północ, Praga Południe.
16
Dzielnice m. st. Warszawy nie są samodzielnymi jednostkami samorządu terytorialnego i nie
posiadają osobowości prawnej. Mają charakter jednostek pomocniczych. Uprawnienia do tworzenia
przepisów gminnych przysługują jedynie Radzie m. st. Warszawy.
17
W wytycznych użyto nazwy mikroprogramy dzielnicowe może dla podkreślenia różnicy wagi
między rewitalizacją całego miasta a rewitalizacją jego części, czyli dzielnic. W nomenklaturze unijnej
dla wyodrębnienia elementów odnoszących się do poszczególnych sfer, które obejmuje proces rewitalizacji, stosowana jest nazwa mikroprogram, jak np.: mikroprogram „przeciwdziałanie wykluczeniu i
marginalizacji” ze sfery społecznej czy „wsparcie dla małych przedsiębiorstw” ze sfery gospodarczej.
Problemy pomieszania nazewnictwa wprowadzające chaos zarówno w dokumentach planistycznych
stanowiących narzędzia realizacji procesu rewitalizacji (program, projekt), jak i w dyskusjach publicznych dotyczących programów i działań rewitalizacyjnych (rewitalizacja, rewaloryzacja, renowacja)
podnosi w swoich pracach dr T. Topczewska.
18
Wytyczne do mikroprogramów rewitalizacji w dzielnicach opracowane zostały w Biurze Koordynatora ds. Rewitalizacji przy Prezydencie miasta stołecznego Warszawy.
15
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Rys. 3. Lokalizacja obszaru wyznaczonego do działań rewitalizacyjnych w LUPR m. st. Warszawy
Źródło: z zamieszczonych w Internecie materiałów Urzędu m. st. Warszawy dotyczących LUPR.

W „Mikroprogramie Rewitalizacji Dzielnicy Praga-Północ” ujęto 10 projektów,
z których 8 stanowiących kontynuację rozpoczętych w 2001 r. działań inwestycyjnych związanych z rewitalizacją ulicy Ząbkowskiej zaakceptowała Komisja.
Największy projekt pod nazwą: „Renowacja kamienic praskich o znaczeniu historycznym wraz z adaptacją pomieszczeń na cele społeczne” realizowany był już
od 2005 r. Starano się połączyć w nim działania ze sfery przestrzennej − technicznej (poprawa stanu technicznego budynków stanowiących dziedzictwo kulturowe),
społecznej (zorganizowanie placówek pomocy społecznej i edukacji dla dzieci zagrożonych marginalizacją) i gospodarczej (wspieranie rozwoju turystyki i kultury).
Projekt, którego całkowita wartość oszacowana została na 2 018 952,74 zł, w tym z
funduszy unijnych do 850 146,76 zł19, z budżetu państwa do 130 791,81 zł, i pozostałe 1 038 014,17 zł z budżetu m. st. Warszawy uzyskał dofinansowanie z funduszy
19
Umowa o dofinansowanie została podpisana w październiku 2006 r. Otrzymane środki z funduszy unijnych mają charakter refundacji już poniesionych wydatków i zostały przeznaczone na remonty
kolejnych kamienic.
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UE. W ramach tego projektu wykonano kompleksowy remont i renowację kamienic
przy ulicy Ząbkowskiej 4 i 36, przywrócono stylowe elewacje (wymieniono okna
i drzwi, przeprowadzono remont balkonów, klatek schodowych, remont dachów),
wymieniono instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne (w kamienicy przy Ząbkowskiej 4 już w 2004 r.). W wyremontowanym lokalu użytkowym na parterze
kamienicy przy ul. Ząbkowskiej 36 od marca 2007 r. rozpoczął działalność punkt
informacji turystycznej i kulturalnej „Info-Praga”, prowadzony przez organizację
pozarządową Stowarzyszenie Monopol Warszawski.
Na posesji przy ul. Ząbkowskiej 4, po przeprowadzeniu remontu elewacji i otoczenia kamienicy, wyremontowano i przygotowano na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci dwa lokale. Placówkę powierzono organizacji pozarządowej
Stowarzyszenie „Otwarte drzwi”. Oba lokale zostały wynajęte organizacjom na preferencyjnych zasadach (za minimalny czynsz).
Wszystkie prace remontowe, określone w umowie o dofinansowanie projektu,
zostały już zakończone. Opisany projekt jest jednym z ośmiu, jakie będą realizowane do 2013 r. na Pradze Północ. Cztery projekty dotyczą renowacji kamienic i
ulic, cztery pozostałe skupiają się na działaniach prospołecznych zmierzających do
poprawy warunków życia i wzmacniania poczucia tożsamości integrującej lokalne
społeczności oraz skierowane do dzieci i młodzieży projekty o charakterze społeczno-edukacyjnym. Do programu wpisano też projekty, które miały doprowadzić do
wzbogacenia oferty turystycznej samej Pragi i całej Warszawy. Szacunkowy koszt
realizacji ww. projektów określono na ok. 50 mln zł.
„Twardym” projektom techniczno-budowlanym od początku rewitalizacji ul.
Ząbkowskiej towarzyszyły działania promocyjne mające na celu rozpropagowanie
idei rewitalizacji i rozbudzenie zaangażowania społeczności lokalnej, zachęcanie jej
do polepszania swego środowiska. Lokalna społeczność zaakceptowała już coroczne Święto ulicy Ząbkowskiej, kontynuowany jest Projekt „Sąsiedzi Sąsiadom”, czyli
coroczne artystyczne happeningi w sklepach, koncerty muzyki etnicznej i prezentacje multimedialne na tymczasowo zamienianych w letnie kino skwerach. W próbę
uaktywnienia młodzieży z ulicy Brzeskiej (praskiego marginesu) oprócz wolontariuszy włączyły się władze dzielnicy, budując boisko do piłki nożnej i zapraszając artystów z Wybrzeża do zaprezentowania animacji nazwanej „plaża na Pradze”, która
przez krótki czas służyła dzieciom jako oryginalny plac zabaw.
Obecnie proces rewitalizacji na Pradze Północ jest trudniej dostrzegalny w
przestrzeni miasta. Działania dzielnicowego Zespołu ds. Koordynacji Rewitalizacji20 skupiają się na prezentacji przykładów dotychczasowych osiągnięć rewitalizacyjnych i technicznej pomocy w opracowywaniu projektów, które po akceptacji w
Ratuszu mogą być włączone do dzielnicowego mikroprogramu rewitalizacji.
20
Powołany w końcu 2007 r. Zespół ds. Koordynacji Rewitalizacji na Pradze Północ, na czele
którego stoi autorka niemal wszystkich dotychczas sporządzonych w dzielnicy elaboratów programów
rewitalizacji, liczy kilku pracowników Urzędu Dzielnicy.
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Trzeci etap prac założonych od początku w programie i nazwanych projektowaniem ograniczono do zbierania formularzy ankietowych projektów zgłaszanych
podczas dyskusji publicznych, ich analizy i hierarchizacji, ponieważ zespół nie był
przygotowany merytorycznie ani organizacyjnie do realizacji idei uspołecznionego
projektowania21. Wśród członków i współpracowników zabrakło konsultantów projektantów. Przy wielu zadaniach i rosnącej ilości problemów związanych z rewitalizacją tej dzielnicy korzystne byłoby wzmocnienie zespołu, ponieważ koordynator
obarczony jest dodatkowo zbieraniem danych, przeprowadzaniem diagnoz i wyznaczaniem kierunków dalszych działań.
W uchwalonym mikroprogramie rewitalizacji założono że od 2008 r. zostaną też
podjęte pierwsze interwencje rewitalizacyjne w obszarze ul. Targowej, głównej arterii komunikacyjnej Pragi. Tu, w najstarszych budynkach przy Bazarze Różyckiego,
będzie zlokalizowane Muzeum Pragi (obecnie w trakcie organizacji). Plan działań
rewitalizacyjnych na dalsze lata obejmuje również przestrzenie ulic: Białostockiej i
Markowskiej. W kolejnych latach, po zakończeniu prac nad planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego rejonu Praga-Centrum, zaplanowano rozszerzenie
obszaru interwencji rewitalizacyjnych od ulicy Targowej w kierunku Wisły oraz na
północ od obecnego dworca Wileńskiego na Nową Pragę.

6. Podsumowanie
Od początku 2000 r. pod wpływem społecznej presji obrońców zabytków, którzy
opracowali społeczny program rewitalizacji, odstąpiono od zastępowania substancji
budowlanej nowymi strukturami i ukierunkowano proces odnowy zabudowy ulicy
Ząbkowskiej na poprawianie kondycji istniejących historycznych obiektów.
Mimo widocznej poprawy estetyki i ożywienia przestrzeni ulicy w efekcie prac
prowadzonych w latach 2001-2004, rewaloryzacji ul. Ząbkowskiej nie można uznać
za prawidłowo przebiegający proces rewitalizacji, ponieważ nie tylko nie obejmował on działań we wszystkich sferach: gospodarczej, społecznej i przestrzennej, ale
traktował sam proces rewaloryzacji powierzchownie (nie remontowano ani mieszkań, ani nawet klatek schodowych, ograniczając się jedynie do elewacji).
Wprawdzie wpisanie do Dzielnicowego Mikroprogramu Rewitalizacji Pragi Północ remontów i renowacji kolejnych kamienic przy Ząbkowskiej było kontynuacją
rozpoczętego w latach dziewięćdziesiątych procesu odnowy autentycznej struktury
i substancji przedwojennej Pragi, ale opracowany w urzędzie dzielnicy dokument
odbiega od standardów zapisanych w UZPORR. Ma charakter formalistycznego doPrzed zorganizowaniem wielodyscyplinarnych zespołów ds. Zarządzania Miastem na wzór
TCM urzędników dzielnicy powstrzymuje obawa przed osłabieniem rangi Koordynatora, a także ograniczone środki finansowe dzielnicy na zlecenia zewnętrzne. Na Pradze Płn. Zespół ds. Koordynacji
Rewitalizacji to wciąż ta sama fizyczna osoba, która decyduje w sprawach dotyczących sporządzania
programów i monitorowania realizacji działań rewitalizacyjnych.
21
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kumentu planistycznego przygotowywanego na koniunkturalne potrzeby bez odpowiedniej bazy informacyjnej i analitycznej.
Nowe projekty ujęte w mikroprogramie skupiają się przede wszystkim na działaniach w sferze społecznej, co można tłumaczyć m.in. zmianą warunków dofinansowywania programów rewitalizacyjnych z funduszy unijnych w nowej perspektywie
finansowej Unii obejmującej lata 2007-2013.
Zarówno w Uzupełnieniu ZPORR, podręcznikach i poradnikach rewitalizacji,
jak i artykułach i wypowiedziach ekspertów unijnych oraz krajowych publikowanych jeszcze przed rokiem 2004 podkreślano wagę operatora (koordynatora), na którym spoczywa odpowiedzialność zarówno za organizację przygotowań, jak i samą
realizację procesu. Bez wielobranżowego zespołu specjalistów i konsultantów trudno sobie wyobrazić racjonalny przebieg skomplikowanego, interdyscyplinarnego
procesu rewitalizacji. Zespół ds. Koordynacji Rewitalizacji na Pradze Północ liczy
kilku pracowników Urzędu Dzielnicy, co biorąc pod uwagę ogólną znajomość zagadnień dotyczących procesu rewitalizacji, jak i obciążenie urzędników dzielnicy
bieżącymi pracami, nie wydaje się korzystne dla prawidłowego prowadzenia prac.
Uwiarygodnieniem procesu rewitalizacji, który na Pradze Północ mozolnie prowadzony jest od początku wieku, może być uaktywnienie się lokalnych społeczności, takich jak np. wspólnoty mieszkaniowe, które coraz częściej próbują włączyć się
w proces rewitalizacji. Można to przypisać dobrej polityce informacyjnej samorządu
dzielnicowego, który na utworzonym Forum Rewitalizacji dzielnicy stara się propagować ideę rewitalizacji.
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REVITALIZATION PROGRAMME AS AN INSTRUMENT
OF LOCAL MANAGEMENT IN THE PROCESS
OF URBAN REGENERATION
Summary
This paper is an element of the considerations on the quality of instruments of the local management for the activity of the urban revitalization. The landscape of Praga, the quarter saved from destructions in World War II, different from left-bank Warsaw, and the atmosphere of the place favourable to
the artistic avant-garde attracted the animators of the cultural life. The local self-government tried to use
the „Praga fashion” in its activities aimed at the revitalization of the district. In order to obtain the EU
funds for it, the self-government started the works on the Local Revitalization Programme. Recently
prepared „Micro-programme of Revitalization of the District Praga-North” does not match the standards of the operation instruments yet, but it is indispensable for the local regeneration as well.
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WIZERUNEK MIEJSCA RECEPCJI TURYSTYCZNEJ
W PERSPEKTYWIE EKONOMICZNEJ
(NOWE PODEJŚCIE)

1. Wstęp
Obecne zmiany na rynku turystycznym charakteryzują się powszechnym stosowaniem technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, globalnością, zmianą
nasilenia oddziaływania regulacyjnego rządów poszczególnych krajów, międzynarodowych organizacji i korporacji transnarodowych, pojawieniem się nowych sposobów organizowania usług turystycznych, nowych koncepcji zarządzania i marketingu. Rozwój na rynku turystycznym opiera się na przedsiębiorczości i wiedzy,
innowacji, konkurencyjności, a także na wirtualności i sieciowości.
Globalizacja, która jest obecnie najczęściej postrzeganą cechą otoczenia [Bednarczyk 2006, s. 36], spowodowała rozszerzenie konkurencji na regiony i kraje (obok
konkurencji między przedsiębiorstwami) i zwiększenie roli zasobów niematerialnych
w procesie podwyższania konkurencyjności i rozwoju społeczno-gospodarczym.
Wyzwania współczesności zwracają uwagę na rosnącą rolę warunków subiektywnych i jakościowych, zawierających elementy świadomości społecznej, socjologicznej i psychologicznej o charakterze zewnętrznym w stosunku do podmiotów
gospodarujących w turystyce i ich bezpośredniego otoczenia, czyli miejsc recepcji
turystycznej, jak również w relacjach wewnętrznych.
Celem rozważań jest operacjonalizacja wizerunku obszaru recepcji turystycznej
w perspektywie ekonomicznej, głównie jako formy niematerialnej kapitału, poprzez
identyfikację atrybutów, a także określenie jego znaczenia na rynku turystycznym.
Niniejszy artykuł jest wynikiem studiów literaturowych, analizy dokumentów,
a także szeroko prowadzonych obserwacji rzeczywistości.
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2. Wizerunek obszaru recepcji turystycznej
jako kategoria ekonomiczna
Wizerunek określany jest jako ogólny zestaw wzorów nastawienia ludzi do
przedmiotu (np. firmy, organizacji, branży, regionu, kraju) opartego na różnorodnych
związanych z tym przedmiotem informacjach, ocenach, doświadczeniach, wyobrażeniach, poglądach, oczekiwaniach1. Podobnie Światowa Organizacja Turystyczna
(UNWTO) definiuje wizerunek jako wyobrażenia, pomysły posiadane indywidualnie
lub zbiorowo na temat obszaru recepcji turystycznej (tourism destination) [Cooper
i in. 1993, s. 25].
Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule są tylko takie fizyczne prze
strzenie (jako obszary recepcji turystycznej, dalej ORT), które wyposażone są w
pewną władzę, są jednorodne z punktu widzenia proponowanych produktów turystycznych i powiązań między podmiotami, posiadają swoją granicę przestrzenną i
administracyjną określającą ich zarządzanie i wizerunek (i percepcję), które wpływają na ich konkurencyjność rynkową. Są to miejsca, w których ogniskuje się dostarczanie produktu turystycznego i prowadzenie polityki turystycznej2. Tworzenie
oferty turystycznej jest możliwe dzięki występowaniu i kształtowaniu odpowiednich
zasobów. Zasobami w ekonomii nazywamy wszystkie czynniki – aktywa, zdolności, umiejętności, procesy, informacje, wiedzę – kontrolowane przez dany podmiot,
które są używane i zużywane (lub akumulowane) w procesach gospodarowania w
celu zaspokojenia potrzeb i/lub mogą stanowić ofertę podaży i zostać sprzedane na
rynku3. W różnych obszarach recepcji turystycznej występuje inna kombinacja ilości
i jakości zasobów, zróżnicowana ocena przydatności zasobów do rozwijania, a także różne możliwości ich wykorzystania, które przekształca się w wyniku zdolności
strategicznych i taktycznych (zasobów, procesów i kompetencji) w ofertę rynkową dostarczaną np. klientom-turystom. W przypadku ORT można wyróżnić zasoby
strukturalne (walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne, usługi i udogodnienia) i funkcjonalne (społeczne, kulturowe, polityczne, ekonomiczne). W literaturze
z dziedziny zarządzania autorzy podkreślają znaczenie niematerialnych zasobów organizacji, które mają istotne cechy z punktu widzenia budowania konkurencyjności,
a mianowicie: mogą być wykorzystane jednocześnie w wielu miejscach, zyskują na
wartości w trakcie ich wykorzystania, trudno je kupić na rynku czynników produkcji
i naśladować, trzeba je samodzielnie tworzyć latami, są trudne do zastąpienia, urzeczywistniane są poprzez ludzi, mają naturę dynamiczną. Do cennych zasobów niematerialnych zaliczane są: wiedza i kompetencje pracowników, kultura organizacyjNa podstawie [Wojcik 2001, s. 38].
Opracowanie własne na podstawie [Lew, Mc Kercher 2006, s. 403-442; Gorzelak, Jałowiecki 2000,
s. 7-24].
3
Opracowanie własne na podstawie [Tyc 2007, s. 87; Czaja, Becla 2002, s. 45; Stankiewicz 2005,
s. 98].
1
2
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na, image (budowany na tożsamości, reputacji i marce produktów), sieć kontaktów z
partnerami biznesowymi i lojalni klienci, prawa własności intelektualnej4. „Zasób”
nie istnieje, dopóki człowiek nie nada mu wartości ekonomicznej (nie znajdzie zastosowania produktywnego). Przetwarzanie zasobów np. w produkty turystyczne nie
tylko zmienia dotychczasowe właściwości, lecz także powoduje wzrost ich znaczenia. Przydatność ekonomiczną produktów turystycznych z kolei określa rynek, który
jest rzeczywistym weryfikatorem celowości i efektywnego wykorzystania zasobów
na tle funkcji preferencji i użyteczności [Broszkiewicz 1996, s. 37]. Z powyższych
rozważań wynika, że nie każdy zasób generuje wartość dodatkową.
W ekonomii klasycznej uznaje się, że wartość dodatkową tworzy kapitał, który
dzielony jest na kapitał rzeczowy oraz kapitał finansowy. Kapitał rzeczowy obejmuje trwałe i przetworzone nakłady w postaci środków trwałych (budynki, maszyny,
towary, materiały, produkcja w toku, zapasy wyrobów gotowych), a kapitał finansowy występuje w postaci m.in. środków pieniężnych i papierów wartościowych.
Kapitał jest zazwyczaj kojarzony z kilkoma właściwymi mu procesami: trzeba go
produkować, akumulować, odtwarzać, kapitał ma zdolność przynoszenia zysków,
można go inwestować czy również roztrwonić. Cechami kapitału istotnymi z punktu
widzenia podejścia klasycznego w ekonomii są: trwałość, policzalność, możliwość
mierzenia i wyrażania go w wartościach pieniężnych, łatwość wskazania na dokładną jego lokalizację oraz właściciela, który ma wyłączne prawo nim dysponować, a
także możliwość dziedziczenia. Ważną cechą kapitału jest możliwość generowania
efektów zewnętrznych [Brol 2007].
Wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym zmieniały się poglądy ekonomistów
na podstawowe czynniki wytwórcze. Obecnie w piśmiennictwie ekonomicznym
podkreślana jest rola nowej ekonomii instytucjonalnej, która pozwala uwypuklić znaczenie niematerialnych form kapitału w procesie wzrostu, np. kapitału społecznego
[Fiedor 2008, s. 2]5. Na jej gruncie możemy stwierdzić, iż kapitałem jest każdy zasób
(czynnik), który ma wartość i służy produkcji dóbr i usług, budowaniu bogactwa, co
ma znaczenie dla wzrostu i rozwoju gospodarki. Taka konstrukcja myślowa wydaje
się być użyteczna zarówno z punktu widzenia globalnego, makroekonomicznego
(gospodarka narodowa), mezoekonomicznego (region, mikroregion, a także sektor,
branża turystyczna) i mikroekonomicznego (korporacje, instytucje finansowe, małe
i średnie przedsiębiorstwa turystyczne, gospodarstwa domowe) [„Nowa gospodarka”… 2002, s. 220-221]. Innymi słowy, kapitał to zgromadzony zasób tworzący
trwałą wartość dodatkową [Wartość w naukach… 2004, s. 68], przynoszący strumień
4
Opracowanie własne na podstawie [Obłój 1998, s. 127-128; Głuszek 2004, s. 61-65; Bratnicki
2000, s. 50-57].
5
Nie wszyscy ekonomiści reprezentują podobne poglądy, czyli kwestionują pojęcie „kapitał
społeczny”. Na gruncie tego stanowiska stoją m.in. R. Solow i K. Arrow (laureaci nagrody Nobla w
dziedzinie ekonomii), którzy skrytykowali analogię niematerialnych zasobów np. kapitału społecznego
opisanego w Raporcie Banku Światowego do kapitału, brakuje mu bowiem wielu cech realnego kapitału. Więcej na ten temat w [Kostro 2005, s. 1-28].
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korzyści w postaci dochodów. Obecnie przyjmuje się, że kapitał to zgromadzona w
przeszłości, w różnej postaci, wartość, która odpowiednio zastosowana w procesach gospodarczych może przynieść nową wartość zawartą w produktach i usługach
[Wilkin 2003, s. 18]. Istotą kapitału zatem jest to, że służy do wytwarzania nowych
dóbr (te dobra mogą być użyte do wytwarzania innych nowych dóbr, a zatem też
mogą być kapitałem).
Znaczenie wizerunku danego miejsca recepcji turystycznej zostało w literatu
rze zachodniej6 powszechnie uznane za ważne ze względu na to, że wpływa on na
indywidualną, subiektywną percepcję turysty oraz, będące tego konsekwencją, jego
zachowania skutkujące wyborem określonego obszaru na miejsce m.in. wypoczynku7. Ten wybór powoduje zakup oferty i przyjazd do danego obszaru, co skutkuje powiększaniem się dochodów zlokalizowanych tam podmiotów turystycznych i
budżetu jednostki przestrzennej. Z tego względu możemy mówić o mnożnikowym
efekcie rozwoju turystyki w regionie8. Badania przeprowadzone w 1996 r. w Republice Słowackiej, dotyczące jego szacowania, pokazały, iż usługi noclegowe dają
mnożnik w wysokości 2,28; usługi gastronomiczne – 2,16, a usługi dodatkowe 2,36
[Kornak, Rapacz 2001, s. 35]. Metodyka mnożnika turystycznego nie jest do końca
ugruntowana. Różni autorzy przedstawiają swoje szacunki, określając wpływ rozwoju turystyki na gospodarkę lokalną. Niemniej jednak potwierdzono, na podstawie licznych badań zagranicznych, że turystyka generuje „nowe pieniądze” [Gelan
2003, s. 406-425].
W przypadku obszarów turystycznych konkurujących ze sobą na rynku mamy
do czynienia z konkurencją o charakterze powtarzalnym, np. o organizację dużych
imprez kulturalnych, sportowych czy wystawienniczych. Taki rodzaj konkurencji
wprowadza do praktyki m.in. element uznania (wizerunku, reputacji). Gracz na rynku (tu: ORT) może się dziś zdecydować na pewne posunięcia, których celem będzie
zdobycie w przyszłości reputacji u rywali. Budowanie wizerunku powoduje rozszerzenie zakresu wariantów zachowań na rynku turystycznym w celu osiągnięcia
pożądanego stanu9. Powtarzalne transakcje (z tymi samymi lub różnymi partnerami) wprowadzają wizerunek jako kluczowy element strategiczny, ponieważ dany
podmiot zdaje sobie sprawę z tego, że jego obecne działania w tym zakresie mogą
wpłynąć na oczekiwania jego partnerów w przyszłości. Czynnik wizerunku stanowi bodziec m.in. do kształtowania i przestrzegania wysokiej jakości produktu turystycznego oferowanego na rynku (przy relatywnie wysokiej cenie) w długim okresie,
a także ograniczania skali zachowań czysto oportunistycznych. Z tego względu stanowi podstawę podjęcia współpracy podmiotów zlokalizowanych w danym ORT.
W literaturze polskiej brakuje wyników reprezentacyjnych badań na ten temat.
Na podstawie [Gallarza, Gil Saura, Garcia 2002, s. 56-78].
8
Twórcą teorii mnożnika turystycznego jest H.G. Clement, który na początku lat sześćdziesiątych
XX w. obliczył, że 1 USD wpuszczony w obieg lokalnej gospodarki mnożył się do wartości ok. 3,5
USD. Więcej na ten temat w [Ekonomika turystyki… 2006, s. 53- 57; Alejziak 1999, s. 52-54].
9
Na podstawie [Samuelson, Marks 1998, s. 572].
6
7

Księga1.indb 441

2009‑07‑10 11:54:05

442

Elżbieta Nawrocka

Jak już wcześniej wspomniano, w gospodarce XXI w. podkreśla się rolę niematerialnych form kapitału. W ostatnim czasie powstały koncepcje kapitału ludzkiego,
intelektualnego, społecznego, kulturowego, organizacyjnego10; szczególnie dużo
mówi się o kapitale ludzkim i kapitale społecznym. Idea kapitału ludzkiego pojawiła
się w naukach ekonomicznych w latach sześćdziesiątych XX w. wraz z pracami
T. Schultza i G. Beckera, którzy pisali o możliwościach inwestowania, akumulowania
i użytkowania specyficznego zasobu (kwalifikacji, umiejętności, zdolności i wiedzy
poszczególnych osób). Ta forma kapitału jest zindywidualizowana, nie uwzględnia
bowiem społecznej pozycji jednostki [Kostro 2005, s. 1-28]. Pojęcie kapitału społecznego11 zostało po raz pierwszy użyte w 1961 r. przez J. Jacobsa (tego zdania jest
Fukuyama, natomiast Putnam uważa, iż pierwszeństwo badań nad produktywnym
charakterem społecznych wartości (życzliwości, sympatii, bratniej pomocy) należy
przypisać L. Hanifanowi z początku XX w. [Kapitał społeczny… 2004, s. 27]).
W zagranicznej i polskiej literaturze przedmiotu przedstawia się różne zwarte
koncepcje modeli kapitału regionów, np. model trzech kapitałów Bourdieu obej
mujący kapitał materialny, społeczny i kulturowy [Lewicka 2007, s. 3] czy model
czterech kapitałów Ekinsa, który z kolei wyróżnił kapitał: gospodarczy, naturalny,
ludzki i społeczny [Gorzelak, Płoszaj, Smętkowski 2006, s. 67-82].
W świetle dotychczasowych rozważań możemy wskazać kolejną formę niematerialnego kapitału, którym jest wizerunek oparty na reputacji i wizerunku marki12
oferty turystycznej rozwijanej na danym ORT. Pomimo wielu dyskusji i wątpliwości
na temat niematerialnych form kapitału można się doszukać wielu podobieństw łączących wizerunek jako niematerialną formę kapitału z kapitałem rozumianym według teorii ekonomii. Do najważniejszych cech możemy zaliczyć następujące:
1. Wizerunek podlega procesowi produkcji, który wymaga nakładów. Podtrzymywany jest przez zasoby materialne i finansowe, a proces samodzielnego budowania i utrzymywania pozytywnego wizerunku przez podmioty zainteresowane
rozwojem turystyki w danej jednostce przestrzennej potrzebuje pracy i czasu (długotrwałego akumulowania).
2. Przy indywidualnym podejściu do pozytywnego wizerunku ORT wydat
kowanie środków, poświęcenie czasu i nakłady pracy w jego zbudowanie mają miejsce wtedy, kiedy istnieją znaczne prywatne bodźce do takiego działania z punktu
widzenia długookresowych korzyści, osiągnięcia celu własnego, ale także wspólnego – np. rozwoju własnego biznesu, przy wykorzystaniu popytu turystycznego na
10
W literaturze przedmiotu dostrzega się dowolność w określaniu niematerialnych form kapitału,
np. pojęcie kapitału kulturowego obejmuje m.in. wizerunek i reputację, które to zasoby zaliczane są
także do kapitału intelektualnego, z kolei ten zawiera kapitał strukturalny (w tym m.in. kapitał innowacyjny) i kapitał ludzki.
11
Jedna z wielu definicji określa kapitał społeczny jako rodzaj kapitału struktury społecznej, który
wytwarza dla określonych jednostek lub grup przewagę konkurencyjną w osiąganiu ich celów [Kapitał
społeczny… 2004, s. 27].
12
Wspomniano o tym także w artykule [Gorzelak, Płoszaj, Smętkowski 2006, s. 67-82].
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danym obszarze. Przykładem jest działalność Fundacji Warsaw Destination Alliance
w Warszawie (w lipcu 2007 r. skupiała 90 firm13) – organizacji non profit warszawskich turystycznych podmiotów gospodarczych budującej wizerunek miasta Warszawy jako docelowego miejsca turystycznego. Podobną inicjatywę obserwujemy
w Poznaniu.
3. Wizerunek jako kapitał ma zdolność przekształcania zasobów turystycznych
i finansowych w nowe środki finansowe pochodzące od turystów przyjeżdżających
do danego ORT, z których można zbudować nowe atrakcje turystyczne, a te z kolei
wpłyną na umocnienie trwałości pozytywnego wizerunku ORT.
4. Wizerunek nie jest jednorodny, homogeniczny. Dana jego postać może być
cenna dla ułatwienia pewnych działań, może być pomocna, ale także bezużyteczna,
a wręcz grożąca fiaskiem i stratami (w sytuacji np. całkowitej utraty reputacji). Występuje wewnętrzna komplementarność elementów wizerunku, a mianowicie – na
reputacji ORT można zbudować silny wizerunek marki turystycznej, np. markę polskich uzdrowisk czy Krakowa.
5. Różnorodność postaci wizerunku sprawia, że istnieją różne stopnie jego trwałości. Pozytywny wizerunek wymaga działań podtrzymujących – reprodukcji o charakterze ciągłym, ponieważ z biegiem czasu traci swoją aktualność czy atrakcyjność.
ORT, który nie podtrzymuje pozytywnego wizerunku, znika z pola widzenia potencjalnych odbiorców i może mieć problemy w utrzymaniu się na rynku. Obecnie, aby
dokonać reprodukcji wizerunku jako kapitału, można wykorzystywać do tego więzi
znanych osobistości ORT z biznesmenami, przedstawicielami mediów, organizacji
międzynarodowych itp. lub uruchomić transfer wizerunku w Internecie.
6. Pozytywny wizerunek ORT jest stabilny (pod pewnymi warunkami) w czasie
i jego efekty są trwałe. Przykładem może być pozytywny wizerunek miejscowości
Saint Moritz, która jest jedną z najstarszych miejscowości alpejskich. Przełom w
procesie budowy wizerunku spowodowała organizacja w 1928 r. Zimowych Igrzysk
Olimpijskich. Od lat trzydziestych XX w. miejscowość ta posiada stabilny wizerunek kurortu wytwornego, eleganckiego i ekskluzywnego, który przyciąga turystów
ze wszystkich krajów świata.
7. Im więcej nakładów przeznaczonych na działania wizerunkowe, tym bardziej
wartość image’u rośnie, tym bardziej jego zasób wzrasta przez siłę jego oddziaływania, z punktu widzenia zasięgu i intensywności. Można powiedzieć, iż w procesie gospodarowania zwrot zainwestowanego kapitału w zbudowanie pozytywnego
wizerunku wzrasta w miarę funkcjonowania jego idei wśród turystów, inwestorów,
przedstawicieli mediów, wpływowych instytucji kulturalnych i sportowych czy finansowych (odwrotna sytuacja jest w przypadku klasycznego kapitału gospodarczego,
którego wartość w miarę użytkowania spada).
8. Z trwałości wizerunku (np. reputacji) wynika jego potencjalna niezawodność
i możliwość przewidywania niektórych sytuacji. Istnienie sieci relacji między ludźmi
13
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wewnątrz ORT i między nimi a miejscem zapewnia jednostce przestrzennej tożsamość, a tym samym daje lepsze fundamenty wizerunku, który jest na niej budowany.
9. Własnością wizerunku jest mobilność, wraz z przemieszczaniem się osób
przenoszą się ich znajomości, opinie, wyobrażenia (np. Wrocław wykorzystał do
promocji tego miasta w finalnym głosowaniu nad miejscem EXPO w 2012 r. Lecha
Wałęsę, który zachwalając walory tego miasta w Paryżu, przyczynił się do budowania jego pozytywnego wizerunku na arenie międzynarodowej).
10. Wizerunek jako kapitał ma swój koszt alternatywny – udział we wspólnych
przedsięwzięciach wizerunkowych jest porównywany z innymi sposobami – indywidualnymi działaniami w tym zakresie. Występuje kalkulacja kosztów i korzyści, w
której korzyści z działań wspólnych muszą przewyższać koszty działań wspólnych
i indywidualnych. Zaangażowanie w budowanie wizerunku oznacza powstrzymanie
się od wykorzystania innych okazji.
11. Istotną cechą wizerunku jako kapitału jest możliwość jego przekazania, dziedziczenia i oszacowania. Wizerunki marek krajów zaczynają być szacowane (podobnie jak marki firm)14, reputacja krajów czy miast określana jest m.in. przez agencje
ratingowe na podstawie możliwości finansowych i kredytowych. Partnerstwo np.
miast, z których jedno ma lepszy w świecie wizerunek, poprawia wizerunek miasta
mniej znanego, które jest w partnerstwie. Metaforycznie możemy powiedzieć, że
kolejne pokolenia przedsiębiorców turystycznych niejako „dziedziczą” wykształcony i podtrzymywany pozytywny wizerunek ORT, na którym prowadzą swoją działalność gospodarczą.
12. Budowanie wizerunku może się przyczynić do zbudowania innej formy niematerialnej kapitału, np. kapitału społecznego (możliwa jest konwersja czy substytucja wizerunku jako formy kapitału). Współpraca przy tworzeniu wizerunku może
być efektem samointeresowności – jednostki wchodzą w interakcje, kierując się
własnymi korzyściami (interesami), gdy próbują wykorzystać indywidualne zasoby.
Nie musi to wynikać z poczucia solidarności z grupą, lecz z kalkulacji własnych
interesów, które w sposób synergiczny mogą osiągnąć, współpracując w procesie
kształtowania spójnego, wyrazistego wizerunku ORT. W tym sensie interes w postaci pozytywnego obrazu jednostki przestrzennej może się przyczynić do wykształcenia kapitału społecznego pomiędzy członkami organizacji, np. we wspomnianej
wcześniej Warsaw Destination Alliance w postaci zawiązywanych relacji, które są
zasobem poszczególnych członków, ale też całej grupy i służą pomocą przy rozwiązywaniu problemów funkcjonowania tej instytucji, regulowaniu zasad jej działania,
budują „myślenie kategoriami grupy” i pomagają w realizacji różnych wspólnych
przedsięwzięć, innych niż wizerunkowe.
Najbardziej znanym rankingiem dotyczącym szacowania wizerunku marki krajów jest budowany przez Anholta od 2005 r. Nation Brands Index, w którym obecnie badanych jest 50 państw
z całego świata. Bierze się w nim pod uwagę: eksport, zarządzanie publiczne, kulturę i dziedzictwo
narodowe, kapitał intelektualny, w tym ludzki, turystykę, a także inwestycje i imigrację do danego
kraju − http://www.gfkamerica.com (20.07.2008).
14
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Wizerunek ORT dla podmiotów turystycznych zlokalizowanych w jego obrębie i
członków danej społeczności może być ujmowany jako dobro publiczne. W praktyce z pozytywnego wizerunku, dostarczanego np. przez władze państwowe i lokalne,
korzystają wszyscy, nawet bez wkładu własnego (szerzej ten problem opisuje przykład „pasażera na gapę”− ang. free-rider [Klimczak 2006, s. 443-444]). Taką sytuację obserwowaliśmy w przypadku kampanii wizerunkowej Wrocławia w związku
ze staraniami władz miejskich o organizację EXPO 2012, która była finansowana w
wysokości 7 mln zł ze środków budżetu państwa i w takiej samej wysokości z kasy
miejskiej. Obecnie dostęp do tego dobra każdemu podmiotowi daje lokalizacja.
Główną funkcją wizerunku jest zmniejszenie niepewności w życiu społecznym
i gospodarczym, przede wszystkim z uwagi na redukcję tzw. kosztów sygnalizacji,
czyli promocji cech budzących ufność otoczenia15.
Wizerunek generuje także efekty zewnętrzne, które można ocenić pozytywnie
lub negatywnie. Ich skala i struktura zależą od intensywności pozytywnych skojarzeń, zasięgu i trwałości. Pozytywne efekty przejawiają się w tym, że korzystny wizerunek obszaru na rynku turystycznym może zachęcić potencjalnych mieszkańców
do osiedlenia się w danym miejscu w sytuacji ujemnego salda migracji (powiększa
użyteczność miejsca). Negatywne efekty zewnętrzne natomiast można zidentyfikować na podstawie nasilenia się zjawisk przestępczych w miejscowościach nadmorskich, których pozytywne wizerunki przyciągają rzesze turystów w okresie sezonu
letniego.

3. Zakończenie
Podsumowując rozważania dotyczące znaczenia wizerunku obszaru recepcji
turystycznej w jego rozwoju, należy zwrócić uwagę na fakt, że ORT najczęściej
funkcjonuje w ramach określonej jednostki przestrzennej, przyczyniając się do ogólnego jej rozwoju społeczno-gospodarczego, przy założeniu niekonfliktowości spełnianych funkcji.
Na podstawie przeprowadzonych badań literaturowych i obserwacji praktyki
gospodarczej można stwierdzić, że wizerunek obszaru recepcji turystycznej należy
uznać za kategorię ekonomiczną i niematerialną formę kapitału.
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THE IMAGE OF TOURIST RECEPTION AREA
IN AN ECONOMIC PERSPECTIVE (NEW APPROACH)
Summary
The objective of the study is the operational approach towards the image of tourist reception area
in an economic perspective, mainly as the non-material form of capital by means of identifying its attributes, as well as defining its significance in the tourist market.
On the basis of conducted professional literature study and the observation of economic practice it may be
concluded that the image of tourism destination should be regarded as an economic category and a non-material
form of capital.
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ZróŻnicowanie statusu regionów
w UNII EUROPEJSKIEJ a projekt
Europejskiej Karty Demokracji Regionalnej

Po drugiej wojnie światowej kwestia instytucjonalizacji regionów dość długo
pozostawała poza sferą zainteresowań organizacji integrującej się Europy i to zarówno utworzonej w roku 1949 Rady Europy, jak i powstałych w latach pięćdziesiątych Wspólnot Europejskich1. Wprawdzie Rada Europy bardzo szybko zajęła się
problematyką samorządności terytorialnej [Congrès des Pouvoirs… 2007, s. 14],
lecz do połowy lat siedemdziesiątych koncentrowała swoje zainteresowania głównie
na społecznościach lokalnych. Przez długi czas brak było bowiem struktur regionalnych w państwach europejskich, co skądinąd sprzyjało wyraźnej tendencji do
zacierania różnic między regionami i samorządami lokalnymi.
Aktywność Zgromadzenia Doradczego (obecnie Parlamentarnego) Rady Europy w kwestii samorządności lokalnej doprowadziła pierwotnie do utworzenia w roku
1957 pomyślanej początkowo jako „komitet ekspertów” − Europejskiej Konferencji
Władz Lokalnych, która od roku 1961 uzyskała status organu pomocniczego RE.
Dopiero w dalszej kolejności − po blisko 20 latach od chwili jego powstania – doszło
do oficjalnego poszerzenia zainteresowań na problematykę regionalną i usankcjonowania tego faktu w zmodyfikowanej nazwie Konferencji (dzięki nowej Karcie z
roku 1975 regulującej jej funkcjonowanie). Z kolei podniesienie Konferencji do rangi stałego organu Rady Europy zaowocowało zmianą nazwy od roku 1983 na Stałą
Konferencję Władz Lokalnych i Regionalnych Europy. W jej skład wchodzili − bez
rozróżniania szczebli organizacji terytorialnej − radni lokalni i regionalni, desygnowani przez rządy krajów członkowskich. Instancje regionalne nie były w ogóle zaangażowane w procedurę delegowania radnych, przedstawiciele szczebla regionalnego
Podobnie wyglądała sprawa w przypadku − utworzonej z inicjatywy „oddolnej” − najstarszej
organizacji europejskiej grupującej społeczności terytorialne naszego kontynentu, jaką jest Rada Gmin
i Regionów Europy. Powstała ona w Genewie w roku 1951 pod nazwą Rady Gmin Europejskich i dopiero od 1984 r. rozszerzyła swoją działalność na samorządy terytorialne szczebla regionalnego (zob.
szerzej na ten temat [Pietrzyk 2006, s. 276 i n.]).
1
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zaś nie byli mandatariuszami swoich regionów [Uhrich 1985, s. 222]. W tej formie
Konferencja funkcjonowała do roku 1994, kiedy to w jej miejsce utworzony został
dwuizbowy Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy, którego członkowie
wywodzą się wyłącznie z grona bezpośrednio demokratycznie wybranych radnych
lub urzędników politycznie przed nimi odpowiedzialnych2. W ten sposób Kongres
stał się prawdziwym reprezentantem europejskich społeczności terytorialnych i równocześnie trzecim − obok Komitetu Ministrów i Zgromadzenia Parlamentarnego −
organem Rady Europy, równym statutowo temu ostatniemu. Uzyskał on bowiem
prawo do bezpośredniego przedstawiania swoich propozycji organowi decyzyjnemu, jakim jest Komitet Ministrów.
To właśnie z inicjatywy Kongresu i jego poprzedniczki opracowywane były i
są projekty konwencji europejskich dotyczących problematyki samorządowej. Najważniejszą z nich jest niewątpliwie Europejska Karta Samorządu Lokalnego, określająca miejsce i rolę samorządu lokalnego w krajach demokratycznych, nazywana niekiedy „kamieniem węgielnym demokracji lokalnej w Europie” [Congrès des
Pouvoirs… 2007, s. 34]. Dzięki Karcie Kongres, z chwilą swego powstania, uzyskał
realną władzę w zakresie przeprowadzania kontroli przestrzegania jej postanowień
przez wszystkie państwa, które ratyfikowały tę konwencję.
Jeśli chodzi natomiast o Wspólnoty Europejskie, to w traktatach założycielskich
regiony występowały wyłącznie w znaczeniu geograficzno-ekonomicznym i − jako
struktury zinstytucjonalizowane − zostały całkowicie pominięte zarówno w Traktacie paryskim, jak i w Traktatach rzymskich, pozostając w nich nieobecne przez
prawie 40 lat.
O nieuwzględnieniu regionów w zapisach traktatowych przesądził głównie
wspomniany wyżej brak struktur regionalnych w krajach założycielskich Wspólnot3
oraz wyniesiona z okresu drugiej wojny światowej nieufność państw wobec regionalizacji, związana z próbą rozgrywania przez Niemcy faszystowskie swoich celów
„kartą regionalną”. Nieufność tę potęgowały dodatkowo głoszone przez zwolenników tzw. federalizmu integralnego poglądy, według których faktyczna integracja
europejska miałaby być możliwa jedynie w wyniku zastąpienia państw narodowych
federacją regionów4.
Kongres powstał na mocy decyzji Komitetu Ministrów RE z dnia 14 stycznia 1994 r., realizującej w ten sposób postanowienie pierwszego szczytu Rady Europy (tzn. spotkania szefów państw
i rządów krajów członkowskich), zwołanego po rozpadzie systemu komunistycznego w Wiedniu w
październiku 1993 r.
3
Pomijając szczególny przykład historycznie i politycznie uwarunkowanej struktury federalnej
Niemiec, po drugiej wojnie światowej w krajach założycielskich Wspólnot jedynie w konstytucji włoskiej zapisano regionalną organizację państwa, która w odniesieniu do całego kraju doczekała się de
facto realizacji dopiero w latach siedemdziesiątych.
4
Jednym z najbardziej znanych rzeczników tego poglądu był szwajcarski pisarz Denis de
Rougemont, który w swoim słynnym Liście otwartym do Europejczyków napisał, że to właśnie państwo
narodowe było przyczyną tragicznych wydarzeń w Europie i uniemożliwia ich rozwiązanie. Dlatego budowa zjednoczonej Europy musi zakładać zniesienie państwa na rzecz regionów i ich federacji
[Rougemont 1970, s. 24].
2
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Podobną nieufność wzbudziła lansowana na przełomie lat 1980/1990 koncepcja
„Europy regionów” w znaczeniu schyłku struktur państwowych. Przyczyniło się to
do postrzegania regionów jako zagrożenia dla jedności narodowej i bytu państwowego, w czym upatrywać można jedno ze źródeł niechęci władz centralnych do
większej „emancypacji” regionów.
Problematyka regionalna zaczęła jednak zyskiwać na znaczeniu od lat siedemdziesiątych w związku z konstytuowaniem się w sposób „oddolny” pierwszych organizacji regionalnych rozwijających działalność w skali międzynarodowej oraz
zapoczątkowaniem przez Wspólnoty działań na rzecz aktywizowania rozwoju regionalnego (m.in. z utworzeniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
roku 1975). Towarzyszyło temu nasilenie się tendencji decentralizacyjnych w państwach członkowskich w następstwie głębokiego kryzysu strukturalnego i spadku
skuteczności interwencjonizmu państwowego. Tendencje te pozostały jednak bez
wpływu na mechanizmy funkcjonowania i podejmowania decyzji w łonie Wspólnot
Europejskich. W prawie wspólnotowym obowiązuje bowiem zasada respektowania
autonomii instytucjonalnej krajów członkowskich, co oznacza, że Wspólnoty nie
ingerują m.in. w sprawy organizacji terytorialnej poszczególnych państw.
Dopiero w wyniku traktatowego usankcjonowania wspólnotowej polityki regionalnej w Jednolitym Akcie Europejskim (który wszedł w życie 1 lipca 1987 r.) oraz
presji wywieranej przez międzynarodowe organizacje samorządowe na zwiększenie
udziału w tej polityce społeczności terytorialnych doszło do nieformalnego utworzenia w roku 1988 przez Komisję – notabene bez porozumienia z władzami państw
członkowskich − Konsultacyjnej Rady Społeczności Lokalnych i Regionalnych5. W
roku 1994 Rada zastąpiona została oficjalnym organem konsultacyjnym Wspólnot
w postaci Komitetu Regionów, powstałym na mocy Traktatu z Maastricht (obecny
art. 263 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską), który po raz pierwszy
usankcjonował w dokumencie wspólnotowym samorząd terytorialny i przyniósł
początki instytucjonalizacji jego udziału w politykach prowadzonych przez Unię
Europejską6.
Znaczenie Traktatu z Maastricht dla wprowadzenia na scenę wspólnotową struktur terytorialnych państw członkowskich związane było ponadto ze zmodyfikowaniem brzmienia dawnego art. 146 (obecnie art. 203) Traktatu w celu umożliwienia
zasiadania w Radzie UE przedstawicielom jednostek składowych państw członkowskich pod warunkiem, że mają oni rangę ministerialną i są upoważnieni do podejW tym celu Komisja zastosowała fortel, polegający na utworzeniu oficjalnie komitetu konsultacyjnego złożonego z ekspertów (do którego powołania miała uprawnienia), w skład którego weszli w
rzeczywistości przedstawiciele społeczności lokalnych i regionalnych [Pierret 1997, s. 148-149].
6
Sprecyzowany początkowo przez Traktat z Maastricht zakres dziedzin objętych obowiązkową
konsultacją z Komitetem Regionów poszerzony został następnie Traktatem amsterdamskim. W Traktacie nicejskim określono natomiast liczbę członków Komitetu w UE-27 wynoszącą 344 osoby, desygnowane przez władze państwowe w krajach członkowskich i mianowane na 4-letnią kadencję przez
Radę UE. Wśród nich zasiada 42 przedstawicieli samorządu terytorialnego z Polski (21 w charakterze
członków Komitetu i tyluż zastępców członków).
5
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mowania zobowiązań w imieniu rządu. Modyfikacja ta, której orędownikami były
RFN i Belgia, stworzyła możliwość uczestnictwa w posiedzeniach Rady UE ministrom-prezydentom landów niemieckich i austriackich oraz regionów belgijskich
pod warunkiem wypracowania indywidualnych rozwiązań tej kwestii w poszczególnych państwach członkowskich i ich konstytucyjnego usankcjonowania. Obecnie reprezentant regionalny w randze ministra może uczestniczyć w głosowaniu na
forum Rady UE, jeśli konstytucja własnego państwa upoważnia go do podejmowania decyzji wiążącej jego rząd. Rozwiązanie takie wprowadzone zostało w krajach
federalnych, których ustawy zasadnicze zostały specjalnie w tym celu zrewidowane7. Niemożliwe jednak staje się uczestnictwo w Radzie przedstawicieli każdego
regionu, lecz tylko jednego wspólnego reprezentanta społeczności regionalnych i
zarazem danego państwa.
Zauważyć jednak należy, że w zapisach traktatowych pojęcie „regionu” rozumiane jest bardzo szeroko, ponieważ w przypadku Komitetu Regionów jego członkowie reprezentują wszystkie szczeble organizacji terytorialnej w państwach członkowskich. Oznacza to zarazem, że w Unii Europejskiej nie ma ochrony prawnej
statusu regionu i w języku wspólnotowym termin ten stosowany bywa w różnym
znaczeniu8. We Wspólnotach regiony kojarzone są bowiem często z innymi społecznościami terytorialnymi i rozważane głównie z punktu widzenia bardziej efektywnego prowadzenia różnych polityk publicznych, a szczególnie europejskiej polityki
regionalnej. Jako przykład przytoczyć można wprowadzoną w pierwszej połowie
lat siedemdziesiątych przez Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich Eurostat
(w porozumieniu z krajami członkowskimi) nomenklaturę terytorialnych jednostek
statystycznych NUTS, mającą na celu zharmonizowanie statystyki „regionalnej”
krajów członkowskich. Na poszczególnych poziomach tej nomenklatury występują jednostki terytorialne mające bardzo zróżnicowany status prawny, począwszy od
struktur składowych państw federalnych poprzez regiony z uprawnieniami legislacyjnymi czy też samorządy terytorialne, które nie posiadają takich uprawnień, aż
po zwykłe okręgi administracji rządowej lub wreszcie obszary wydzielone tylko na
potrzeby studiów i analiz, określane wspólnym mianem „regionów”.
Podział na NUTS jest wymownym przykładem czysto ekonomicznego podejścia
do regionu i świadczy o niemożności wprowadzenia jednolitego podziału terytorialnego w przekroju wszystkich państw członkowskich. Europa stanowi bowiem obszar
wpływów kilku stref kulturowych (anglosaskiej, germańskiej, łacińskiej), których
wynikiem było oryginalne w każdym przypadku podejście do relacji między władzą
7
Możliwość uczestniczenia przedstawiciela regionów w Radzie Unii odrzuciły natomiast Francja
i Hiszpania, uzasadniając to wyłącznością kompetencji państwa w dziedzinie stosunków zagranicznych
i − dodatkowo w przypadku Francji − nieposiadaniem przez regiony uprawnień legislacyjnych.
8
Jak stwierdza F. Fries, Traktat uznaje formalnie tylko państwa członkowskie i „nie przewiduje
jak na razie miejsca dla legitymizacji demokracji lokalnej jako równoprawnej z demokracją reprezentowaną przez Parlament Europejski z jednej strony, a rządy państw zebrane w Radzie z drugiej strony”
[Fries 1998, s. 308]. Zaznaczyć wypada, że ustawodawstwo wspólnotowe do chwili obecnej nie przejęło także zapisów Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.
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centralną i terytorialną. Dodatkowo w ramach tych stref każde państwo ma własną
historię, znajdującą wyraz m.in. w zróżnicowaniu rozwiązań instytucjonalnych i administracyjnych [Portelli 1992, s. 5]. Oznacza to, że różnorodność statusu regionów
w Europie stanowi jeden z elementów tożsamości narodowej krajów członkowskich,
do której respektowania zobowiązała się Unia Europejska Traktatem z Maastricht
(dawny art. F, nowy art. 6 TUE). Tożsamość jednych krajów budowana była bowiem
wokół państwa federalnego i daleko idącej autonomii jego jednostek składowych
(np. w RFN), w innych − wokół silnego państwa jednolitego, stanowiącego ramy
dla jedności i solidarności między jego obywatelami (np. we Francji) [Vergès 1997,
s. 206]9.
Okoliczności powyższe sprawiają, że w Europie mamy do czynienia z koegzystencją bardzo różnych systemów organizacji terytorialnej, w tym także z prawdziwą
mozaiką struktur regionalnych. Co więcej, sukcesywne wzmacnianie ich roli i statusu w różnych krajach nie oznacza bynajmniej ewolucji w kierunku jakiegoś jednego, najbardziej pożądanego i „uniwersalnego” wzorca regionu. Wprost przeciwnie:
mówić można wręcz o istnieniu tylu modeli regionów, ile jest państw, w których one
powstały.
Dlatego też, uznając za nieprzydatne do celów analitycznych podawane różne
definicje regionów, znany francuski ekspert instytucji europejskich prof. G. Marcou
wykorzystał jako kryterium pogrupowania „zróżnicowanej rzeczywistości regionalnej” w krajach europejskich umiejscowienie regionalizacji w konstytucji i strukturze
administracyjnej państwa. Opierając się na tak sformułowanym kryterium, wyróżnił
5 typów regionalizacji [Marcou 2000, s. 52-56]:
1) regionalizację administracyjną, której efektem jest powstanie regionów planistycznych (np. w Grecji i Portugalii);
2) regionalizację bazującą na istniejących samorządach lokalnych (np. w landach niemieckich10, Finlandii, Irlandii, Holandii oraz − w odniesieniu do części terytorium kraju − w Szwecji w przypadku 4 hrabstw zachodnich i w Portugalii w
przypadku stref metropolitalnych Lizbony i Porto);
3) decentralizację regionalną, której przykład stanowić mogą samorządy szczebla regionalnego we Francji i w Polsce;
4) regionalizację polityczną, oznaczającą autonomię regionalną, czyli tzw. regionalizm instytucjonalny (Włochy i Hiszpania);
5) regionalizację poprzez składowe państwa federalnego (w Belgii oraz − poza
UE − w Szwajcarii; tu także zalicza się niekiedy przykład RFN i Austrii).
9
Uznanie „zróżnicowanej rzeczywistości regionalnej” w Europie znalazło wyraz w Końcowej
Deklaracji Genewskiej z roku 1993, stanowiącej aneks do jednej z pierwszych Rekomendacji Kongresu
Władz Lokalnych i Regionalnych, przyjętej w czerwcu 1994 r. [Recommandation 6… (1994)].
10
W rzeczywistości bowiem błędem jest utożsamianie federalizacji z regionalizacją. Stąd też w
RFN regiony, które tworzone są przez współpracujące ze sobą gminy, protestują przeciwko uzurpowaniu sobie przez landy uprawnień do wyłączności reprezentowania interesów regionalnych w łonie Komitetu Regionów. Tym bardziej, że zgodnie z niemiecką ustawą zasadniczą landy mają status państwa
[Marcou 1999, s. 22].
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Opisując przedstawioną typologię, G. Marcou zaznacza, że federalizm jako
taki nie stanowi formy regionalizacji, ale jego instytucje są „dotknięte” tendencjami regionalistycznymi. Regionalizacja ponadto nie zawsze ma charakter jednolity,
co oznacza, że na terytorium jednego państwa występować mogą jej różne formy.
I wreszcie organizacja terytorialna nie jest niezmienna i w zależności od przeprowadzanych reform w jednym kraju występować mogą sukcesywnie różne typy regionalizacji. Należy jednak wystrzegać się traktowania poszczególnych rodzajów
regionalizacji jako etapów prowadzących do jej idealnego modelu, jakim miałaby
być jak najszersza autonomia regionalna [Marcou 1999, s. 18].
Inną klasyfikację stosuje Francuskie Stowarzyszenie Rady Gmin i Regionów
Europy (AFCCRE), proponując pogrupowanie organizacji terytorialnej w UE w
przekroju państw federalnych (Austria, Belgia, RFN) oraz unitarnych. Z kolei te
ostatnie państwa dzieli według liczby szczebli władz terytorialnych, a mianowicie:
kraje z jednym szczeblem samorządu − Cypr, Estonia, Finlandia, Litwa, Luksemburg, Malta, Portugalia, Słowenia; z dwoma − Czechy, Dania, Grecja, Holandia,
Irlandia, Łotwa, Węgry, Wielka Brytania, Słowacja i Szwecja; z trzema szczeblami
− Francja, Hiszpania, Włochy i Polska [AFCCRE].
Wydaje się jednak, że w ramach państw unitarnych sytuacja wymaga większego zniuansowania ze względu na istotne różnice w stopniu ich decentralizacji/
centralizacji, który nie musi pozostawać w związku z liczbą szczebli organizacji
terytorialnej. Fakt ten sprawił, że w raporcie zredagowanym na potrzeby Komisji
Europejskiej (przez jedną z grup roboczych przygotowujących tzw. Białą Księgę na
temat wielopoziomowego współrządzenia) w 15 „starych” krajach członkowskich
Wspólnot oprócz wymienionych wyżej 3 państw federalnych wyróżniono 3 podgrupy państw unitarnych [Leygues 2001], a mianowicie:
1) zregionalizowane państwa unitarne, w których regiony mają wysoki stopień
autonomii i w których na poziomie regionalnym istnieją rządy oraz pochodzące z
bezpośrednich wyborów parlamenty posiadające szerokie uprawnienia legislacyjne
(Hiszpania, Włochy oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii),
2) zdecentralizowane państwa unitarne o rozległych kompetencjach administracyjnych szczebla regionalnego (Dania, Francja, Holandia oraz Finlandia w przypadku 1 regionu i Szwecja z 4 regionami eksperymentalnymi),
3) państwa unitarne, w których samorząd występuje jedynie na poziomie lokalnym, natomiast istniejące niekiedy regiony administracyjne są podporządkowane
władzy centralnej (Grecja, Irlandia, Luksemburg oraz Portugalia z wyjątkiem dwóch
regionów autonomicznych).
W ramach podgrup sytuacja także jest zróżnicowana, szczególnie zaś w przypadku pierwszej, ponieważ w Wielkiej Brytanii mamy do czynienia z tzw. regionalizacją asymetryczną, która nie obejmuje największej części państwa, czyli Anglii.
Natomiast we Włoszech i Hiszpanii, określanych mianem państw regionalnych, sil-
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na i wciąż wzrastająca pozycja regionów w strukturze organizacyjnej kraju prowadzi
do ich postrzegania jako państw na drodze do federalizacji.
W warunkach tak bardzo dużego zróżnicowania statusu prawnego regionów w
Europie nie może zaskakiwać fakt, że przyjęty w czerwcu 1997 r. przez Izbę Regionów Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy projekt tzw. Europejskiej Karty Samorządności Regionalnej nie uzyskał niezbędnego poparcia ze strony
państw członkowskich Rady Europy. Stanowił on bowiem próbę swoistego ujednolicenia statusu regionów europejskich i przewidywał w rzeczywistości istnienie
regionów posiadających cechy kojarzone zazwyczaj z państwami względnie posiadających zdolność samoadministracyjną. Projekt ten przez 10 lat pozostawał w stadium rekomendacji Kongresu i był przedmiotem debaty na forum europejskich Konferencji Ministrów odpowiedzialnych za społeczności lokalne i regionalne kolejno
w roku 2002 w Helsinkach i w roku 2005 w Budapeszcie. Pomimo uzupełnienia w
Helsinkach jego pierwotnej wersji o schemat uwzględniający 6 modeli samorządności/autonomii regionalnej (tzw. 6 modeli helsińskich − tab. 1)11, nie uzyskał on
niezbędnej aprobaty Komitetu Ministrów Rady Europy.
W tej sytuacji Izba Regionów Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy podjęła prace nad przygotowaniem nowego, zrewidowanego instrumentu prawnego ochrony samorządności i autonomii regionalnej, pozbawionego wad dotychczasowego projektu, do których zaliczano m.in.:
–– zbyt słabe zróżnicowanie możliwych rozwiązań w różnych krajach, zwłaszcza w
odniesieniu do regionów z uprawnieniami legislacyjnymi,
–– położenie nacisku głównie na uprawnienia władz regionalnych z pominięciem
ciążących na nich obowiązków zarówno w kontekście krajowym, jak i europejskim,
–– brak programu działania w odniesieniu do krajów wstępujących na drogę regionalizacji.
Prace grupy roboczej pod kierunkiem byłego prezydenta regionu Walonii
J.-C. van Cauwenberghe’a doprowadziły do zaprezentowania na kolejnej Konferencji Ministrów odpowiedzialnych za samorządy terytorialne, która odbyła się jesienią
2007 r. w Walencji, wstępnego projektu nowego dokumentu zatytułowanego EuroWypada zwrócić uwagę na błędne zakwalifikowanie Polski w tym schemacie do czwartego
modelu samorządności/autonomii regionalnej, w którym regiony nie mają wprawdzie gwarancji konstytucyjnych, lecz posiadają kompetencje legislacyjne. W ten sposób Polska znalazła się w modelu o
bardziej rozległej samorządności/autonomii regionalnej niż Francja! Podobny błąd znalazł się w raporcie L.M. de Puiga na temat aktualnego stanu regionalizacji w Europie, przedstawionego Zgromadzeniu Parlamentarnemu RE przy okazji prac nad nową Europejską Kartą Demokracji Regionalnej.
W raporcie tym podana jest informacja mówiąca, że regiony w Polsce mają kompetencje administracyjne, a niektóre z nich posiadają także pewne kompetencje legislacyjne! [CDLR 2008, aneks II, s. 11].
W tym kontekście należałoby postawić pytanie o rolę polskich przedstawicieli zarówno w Zgromadzeniu Parlamentarnym, jak i w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy głosujących
bez zastrzeżeń nad takimi dokumentami.
11
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pejska Karta Demokracji Regionalnej. Najważniejsze zmiany wprowadzone w tym
projekcie (w porównaniu z poprzednim z roku 1997) dotyczą:
1) jego większej elastyczności umożliwiającej dostosowanie samorządności/autonomii regionalnej do bardzo zróżnicowanej organizacji terytorialnej państw członkowskich,
2) uwzględnienia pewnych zasad dotyczących odpowiedzialności władz regionalnych,
3) wprowadzenia nowej „architektury” dokumentu. Równocześnie zmodyfikowano tytuł projektu, kładąc nacisk na demokrację zamiast na autonomię regionalną.
Tabela 1. Helsińskie modele samorządności/autonomii regionalnej
Numer
Status prawny regionów
modelu
1
Regiony z pierwotnymi uprawnieniami legislacyjnymia,
posiadające gwarancje konstytucyjne, które nie mogą być
zakwestionowane wbrew ich woli
2
3
4
5

6

Regiony z pierwotnymi uprawnieniami legislacyjnymia,
nie posiadające gwarancji konstytucyjnych
Regiony mające gwarancje konstytucyjne, posiadające
uprawnienia legislacyjne w ramach obowiązującego
ustawodawstwa krajowego
Regiony posiadające uprawnienia legislacyjne w ramach
obowiązującego ustawodawstwa krajowego, nie mające
gwarancji konstytucyjnych
Regiony z uprawnieniami decyzyjnymib (lecz bez
uprawnień legislacyjnych), których organy stanowiące
(uchwałodawcze) wyłaniane są w wyborach
bezpośrednich
Regiony z uprawnieniami decyzyjnymib (bez uprawnień
legislacyjnych), których rady wyłaniane są w wyborach
pośrednich (tzn. przez władze lokalne wchodzące
w skład regionu)

Kraje
Austria, Belgia, Finlandia
−Wyspy Alandzkie, RFN,
Włochy – regiony o statusie
specjalnym, Rosja, Słowacja,
Hiszpania, Szwajcaria
Wielka Brytania – Szkocja
i Irlandia Północna
Czechy, Węgry, Włochy –
regiony o statusie zwykłym,
Holandia
Wielka Brytania – Walia,
Polska (podkr. I.P.)
Chorwacja, Dania, Finlandia
– region Kainuu, Francja,
Norwegia, Szwecja, Turcja,
Ukraina, Wielka Brytania –
region Wielkiego Londynu
Albania, Finlandia
– pozostałe regiony, Łotwa,
Rumunia

Pierwotne uprawnienia legislacyjne oznaczają prawo do uchwalania − w dziedzinach pozostających w kompetencji regionu − ustaw mających rangę prawną równą z ustawami parlamentu ogólnokrajowego, uchwalanymi w odniesieniu do dziedzin pozostających w jego kompetencji.
b
Zakres uprawnień decyzyjnych może być zróżnicowany; ogólnie chodzi w tym przypadku
o możliwość stosowania ustawodawstwa krajowego.
a

Źródło: [CDLR, Rapport... 2007, s. 162].

Jeśli chodzi o wprowadzone do dokumentu zasady, do których przestrzegania
mają być zobowiązane władze regionalne, to dotyczą one:
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lojalności oraz poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej państwa,
dobrego współrządzenia (governance) i administrowania,
partycypacji obywateli w zarządzaniu,
potwierdzenia respektowania samorządności lokalnej,
zapewnienia spójności polityk lokalnych i solidarności,
współpracy z samorządami lokalnymi i regionalnymi [Cauwenberghe 2008].
Co się zaś tyczy struktury dokumentu, to składa się on z czterech części, z których: pierwsza – stanowi wspólny trzon dla wszystkich krajów i zawiera podstawowe zasady regionalizacji, druga – oferuje trzy alternatywne możliwości dla każdego
rozważanego problemu, stwarzając możliwość wyboru poszczególnym państwom
różnych typów regionalizacji, trzecia – precyzuje różne możliwości wprowadzania
regionalizacji w praktyce i umożliwia formułowanie zastrzeżeń, czwarta – zawiera
przepisy końcowe.
Zmodyfikowany w ten sposób projekt Karty został przyjęty i uzyskał rekomendację Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych na posiedzeniu plenarnym
w dniu 28 maja 2008 r. Nowa postać dokumentu ma rozwiać obawy wielu krajów
członkowskich Rady Europy odnośnie do możliwych negatywnych skutków takiego dokumentu dla jedności państwa i − w przypadku państw jednolitych – dla ich
unitarnego charakteru. Wydaje się jednak, że ostateczna akceptacja nowego projektu
będzie zależała od nadanej mu formy prawnej (konwencja czy tylko rekomendacja
RE), ponieważ dotychczas największe zastrzeżenia zgłaszane były wobec wiążącego charakteru prawnego takiego dokumentu. Dzięki konwencji europejskiej bowiem Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych uzyska prawo do kontrolowania w
państwach członkowskich, które ją ratyfikują, sytuacji w zakresie samorządności/
autonomii regionalnej.
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The regions’ status in European Union diversity
and the project of European Charter
of Regional Democracy
Summary
The article presents the increasing significance of regional authorities from the 1970s onwards in
European countries and the rule of their representative bodies on forums of the European Council and
the European Union. The special attention is paid to the big legal status diversity of regions in member
states. This decided about the failure of the project of European Charter of Regional Self-Government,
which was prepared in 1997 by the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of
Europe. In the last part of the article there is discussed the project of the new regulation instrument assumed as European Charter of Regional Democracy, proposed by the Chamber of Regions in 2008.
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ANALIZA I OCENA ZRÓŻNICOWANIA POZIOMU
ROZWOJU POLSKICH REGIONÓW W LATACH 2000-2006
W ŚWIETLE POLITYKI SPÓJNOŚCI
1. Cele europejskiej polityki spójności
Głównym celem europejskiej polityki spójności jest konwergencja, czyli promowanie działań zmierzających do zmniejszania dysproporcji w poziomach rozwoju
gospodarczego, społecznego i przestrzennego europejskich regionów, a tym samym
do sukcesywnego osiągania wyższego poziomu ich spójności w tych trzech obszarach problemowych. Tak rozumiany cel polityki spójności znalazł wyraz w zapisie
art. 158 Traktatu z Maastricht, w którym stwierdza się, że w celu wszechstronnego
i harmonijnego rozwoju Unii jako całości będą realizowane działania prowadzące
do spójności ekonomicznej i społecznej, a szczególnie do zredukowania różnic w
poziomach rozwoju poszczególnych regionów, w tym zmniejszania zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych. Dla osiągnięcia pełnej integracji gospodarczej
i walutowej poszczególnych krajów i utrzymania sprawnie funkcjonującego jednolitego rynku wewnętrznego konieczne jest zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju
poszczególnych krajów Unii, co odbywa się poprzez identyfikowanie i niwelowanie
dysproporcji regionalnych.
W obecnym okresie programowania na lata 2007-2013 polityka spójności została powiązana z założeniami Strategii lizbońskiej. Z tego względu w jej założeniach
wyraźna jest tendencja do odejścia od wyłącznie prowyrównawczych działań na
rzecz działań związanych z podnoszeniem poziomu konkurencyjności i innowacyjności krajów członkowskich i ich regionów.
Unijna polityka spójności i związany z nią napływ środków finansowych w dużym stopniu zwiększają szansę przyspieszenia rozwoju polskich regionów, które
w tym względzie charakteryzuje duży dystans w stosunku do wyżej rozwiniętych
regionów Unii Europejskiej. Jednakże stopień wykorzystania pozytywnych impulsów wynikających z integracji europejskiej jest w dużym stopniu uzależniony od
poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów. Polityka spójności realizo-
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wana jest w Polsce w warunkach dużej polaryzacji w poziomach rozwoju regionów,
co z jednej strony wpływa na jej efektywność, a z drugiej determinuje sposób jej
realizacji.
Celem referatu jest ocena skuteczności polityki spójności w Polsce w układzie
regionalnym w latach 2000-2006 i perspektyw w tym zakresie do 2013 r.

2. Ocena zróżnicowania poziomu rozwoju polskich regionów
w latach 2000-2006
Analizę dysproporcji regionalnych w Polsce pod względem poziomu rozwoju
społeczno-gospodarczego w latach 2000 i 2006 oparto na 7 cechach typologicznych
obrazujących różne aspekty ich procesów rozwojowych (zob. tab. 1). Wartość PKB
na jednego mieszkańca w najbardziej syntetyczny sposób obrazuje kondycję gospodarczą poszczególnych województw. Wartość brutto środków trwałych świadczy o potencjale gospodarczym analizowanych regionów. O nastawieniu proinnowacyjnym regionów informują dwie cechy: nakłady na działalność innowacyjną w
przemyśle, a także nakłady na działalność badawczo-rozwojową. Stopa bezrobocia
wskazuje na stopień wykorzystania kapitału ludzkiego w gospodarce poszczególnych regionów. Wskaźnikiem świadczącym o osiągniętym poziomie dobrobytu ludności jest wartość dochodów do dyspozycji w sektorze gospodarstw domowych.
Spójność terytorialna regionów zależna jest głównie od stopnia rozwoju infrastruktury transportowej, który obrazowany jest między innymi gęstością dróg.
Spośród analizowanych cech największe zróżnicowanie między regionami w
2000 r. występowało pod względem nakładów na działalność badawczo-rozwojową,
o czym świadczy wysoka wartość współczynnika zmienności (107,2 %) obliczonego
na bazie wartości tej cechy w poszczególnych województwach (tab. 1).
Największe wydatki na działalność badawczo-rozwojową poniesiono w województwie mazowieckim (427 zł na 1 mieszkańca). Region ten dzielił znaczny dystans w stosunku do pozostałych województw. Na kolejnych pozycjach plasowały
się województwa: małopolskie (136 zł), łódzkie (110 zł) i dolnośląskie (105 zł). Najgorzej pod tym względem kształtowała się sytuacja w województwach: świętokrzyskim (16 zł), podlaskim (30 zł) i lubuskim (37 zł). Relacja pomiędzy wartościami tej
cechy w województwie najlepszym (mazowieckim) a najgorszym (świętokrzyskim)
wynosiła 1: 26,7.
Duże dysproporcje regionalne występują także pod względem długości dróg publicznych o twardej nawierzchni (współczynnik zmienności wynosi 36,2%). W tym
zakresie przoduje województwo śląskie, na terenie którego znajdowało się 159,7 km
dróg na 100 km2 powierzchni. Tuż za nim plasowało się województwo małopolskie
(143,8 km), a w dalszej kolejności świętokrzyskie (96,9 km), dolnośląskie (91,3
km) i łódzkie (89,9 km). Województwo mazowieckie, które pod każdym innym
względem zajmowało pierwszą pozycję, w tym przypadku uplasowało się dopiero
na ósmym miejscu (80,2 km). Świadczy to o słabym zagospodarowaniu infrastruktu-
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24,0
1:2,3

21,5
1:2,2

1:2,1

20,5

1:3,5

34,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych Województw z lat 2001 i 2007.

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Współczynnik
zmienności
Relacja między największą
a najmniejszą wartością cechy

Województwo

1:26,7

107,2

1:1,7

14,2

1:3,1

36,2

Nominalne
Nakłady
Wartość
Nakłady
dochody do
Drogi
na działalność
Stopa
brutto
na działalność
dyspozycji
publiczne
PKB na
innowacyjną
bezrobocia
środków
badawczo- brutto w sektorze o twardej
1 mieszkańca
w przemyśle
rejestrowanego trwałych na
-rozwojową na
gospodarstw
nawierzchni
(zł)
na 1 pracującego
(%)
1 mieszkańca
1 mieszkańca
domowych
na 100 km2
w przemyśle
(zł)
(zł)
na 1 mieskańca
(km)
(zł)
(zł)
20 222
18,4
36 085
2574,8
105
14 219
91,3
17 803
19,2
29 756
2896,7
59
12 719
76,6
13 620
14,0
31 346
4303,4
66
10 952
72,3
17 528
21,3
32 037
2978,3
37
12 753
58,4
17 511
16,3
32 506
2085,0
110
13 264
89,9
16 936
12,2
31 210
3483,1
136
12 658
143,8
29 382
10,8
58 810
4870,4
427
17 710
80,2
16 430
15,7
39 787
4143,0
39
11 230
88,8
13 574
16,2
27 404
2427,1
58
10 654
80,9
14 642
13,8
32 243
1622,1
30
11 329
52,4
19 332
16,6
36 335
3331,2
93
13 049
63,0
20 963
12,9
39 352
2351,3
80
15 202
159,7
15 083
16,6
31 482
3692,2
16
11 779
96,9
15 238
25,8
31 119
1397,5
39
11 702
50,6
20 717
12,5
36 475
3609,2
100
14 303
79,4
19 793
20,8
37 892
1753,3
40
14 284
56,6

Tabela 1. Wybrane wskaźniki poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w 2000 r.
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ralnym regionu, poza miastem Warszawą. Najgorsza sytuacja pod względem gęstości dróg występuje w województwach warmińsko-mazurskim (50,6 km), podlaskim
(52,4 km) i zachodniopomorskim (56,6 km). Relacja między województwem o najwyższej wartości tej cechy a województwem o jej najniższej wartości wynosi 1:3,1.
Kolejną cechą znacznie różnicującą analizowane regiony są nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle na 1 pracującego w przemyśle (współczynnik
zmienności wynosi 34,2%). Największą wartość nakładów zrealizowano w województwie mazowieckim (4870,4 zł), a następnie w lubelskim (4303,4 zł) i opolskim
(4142,9 zł). Natomiast najmniejszą wartość środków na działalność innowacyjną
w przemyśle wydatkowano w województwach warmińsko-mazurskim (1397,5 zł),
podlaskim (1622,1 zł) i zachodniopomorskim (1753,3 zł).
Zróżnicowanie pod względem pozostałych cech było już nieco mniejsze. Współczynnik zmienności plasował się w przedziale od 14,2% do 24,0%, natomiast stosunek między największymi a najmniejszymi wartościami cech kształtował się między
1:1,7 a 1:2,3. Najmniejsze rozpiętości pomiędzy regionami występują pod względem nominalnych dochodów do dyspozycji w sektorze gospodarstw domowych.
W latach 2000-2006 można zauważyć wielokierunkowe tendencje zmian w poziomach rozwoju polskich regionów pod względem analizowanych aspektów rozwoju społeczno-gospodarczego (zob. tab. 2).
W przypadku trzech cech (PKB, wartości brutto środków trwałych i dochodów
gospodarstw domowych) ich wartości wzrosły we wszystkich regionach. Przy czym
wzrost ten nie przebiegał we wszystkich województwach proporcjonalnie. Najwyraźniejsze różnice w dynamice wzrostu przejawiały się w zmianie wartości brutto
środków trwałych. Największy jej wzrost nastąpił w województwie lubuskim, tj. o
43,3%, a następnie dolnośląskim (o 43,0%) i podkarpackim (o 41,9 %). Natomiast
w najmniejszym stopniu w porównaniu z wielkością wyjściową zmieniła się wartość
tego wskaźnika w województwach: śląskim (o 26,7%), lubelskim (o 26,9%) i opolskim (o 28,2%).
Pod względem pozostałych czterech cech (stopy bezrobocia, nakładów na działalność inwestycyjną, nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle i gęstości
dróg) sytuacja między poszczególnymi regionami była jeszcze bardziej zróżnicowana. W niektórych z nich wartości wymienionych wskaźników się zwiększały, a
w innych ulegały zmniejszeniu. Wśród omawianych cech największe dysproporcje
w procesie zmian uwidoczniły się pod względem stopy bezrobocia rejestrowanego.
Najkorzystniej pod tym względem poprawiła się sytuacja w województwie lubuskim, gdzie stopa bezrobocia zmniejszyła się o 10,8%, a następnie w łódzkim i dolnośląskim (spadek o 9,8%). Natomiast największy wzrost tego wskaźnika odnotowano w regionie lubelskim (o 10,7%) i mazowieckim (o 9,3%).
W efekcie dokonujących się procesów rozwojowych w roku 2006 zróżnicowania
między regionami okazały się jeszcze większe niż w roku 2000 w przypadku większości analizowanych aspektów rozwoju, tj. w 5 na 7 badanych cech (zob. tab. 3).
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Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Współczynnik
zmienności

Województwo

12,8

–363,6

16,7

169,1

120,3

10,2

157,6

Nominalne
Nakłady
Wartość
Nakłady
dochody do
Drogi
na działalność
Stopa
brutto
na działalność
dyspozycji
publiczne
PKB na
innowacyjną
bezrobocia
środków
badawczo- brutto w sektorze o twardej
1 mieszkańca
w przemyśle
rejestrowanego trwałych na
-rozwojową na
gospodarstw
nawierzchni
(zł)
na 1 pracującego
(%)
1 mieszkańca
1 mieszkańca
domowych
na 100 km2
w przemyśle
(zł)
(zł)
na 1 mieskańca
(km)
(zł)
(zł)
31,6
–9,8
43,0
46,3
–1,9
23,1
–0,1
26,2
0,0
32,1
49,6
44,1
26,3
3,0
29,2
10,7
26,9
–8,1
25,8
26,2
0,6
32,6
–10,8
43,3
–22,4
–35,1
23,3
–1,0
35,1
–9,8
39,5
–24,6
25,5
30,0
2,6
29,8
–7,4
34,3
28,3
63,2
21,1
1,1
38,9
9,3
33,8
62,5
11,5
23,1
5,4
29,9
3,2
28,2
–24,6
–10,3
28,1
0,1
31,1
1,2
41,9
81,5
29,3
22,5
–2,1
30,3
–3,6
35,9
245,3
70,0
28,0
4,2
30,9
–7,8
30,1
26,7
49,5
24,0
0,3
32,6
–1,6
26,7
158,8
32,5
25,9
2,6
27,8
6,6
32,3
–25,5
6,3
25,8
7,4
29,3
–8,5
30,5
63,4
0,0
24,9
0,0
33,0
–6,4
39,4
8,2
35,0
25,5
7,2
20,9
3,4
29,3
23,3
20,0
20,9
–1,4

Tabela 2. Relatywne zmiany wartości wybranych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski w latach 2000-2006
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Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Współczynnik
zmienności
Relacja między największą
a najmniejszą wartością cechy

Województwo

16,6
19,2
15,5
19,0
14,7
11,3
11,8
16,2
16,4
13,3
15,3
12,7
17,7
23,6
11,7
21,5
22,2
1:2,1

26 620
22 474
17 591
23 241
23 666
21 989
40 817
21 347
17 789
19 075
25 308
27 792
19 274
19 709
27 553
23 924
23,8
1;2,3

1:2,0

20,1

51 613
39 307
39 766
45 910
45 340
41 923
78 700
51 004
38 885
43 824
47 273
49 867
41 641
40 610
50 855
49 001

1:5,0

41,7

3766,5
4334,5
3954,0
2311,0
1572,3
4468,1
7915,2
3122,4
4405,7
5600,8
4219,9
6084,6
2751,0
2283,1
3903,6
2161,5

1:28,0

100,2

103
85
83
24
138
222
476
35
75
51
139
106
17
39
135
48

1:1,8

13,7

17 510
16 060
13 823
15 720
17 238
15 324
21 798
14 382
13 046
14 504
16 184
19 134
14 822
14 613
17 949
17 276

1:3,2

36,7

91,2
78,9
72,7
57,8
92,2
145,4
84,5
88,9
79,2
54,6
63,2
163,9
104,1
50,6
85,1
55,8

Nominalne
Nakłady
Wartość
Nakłady
dochody do
Drogi
na działalność
Stopa
brutto
na działalność
dyspozycji
publiczne
PKB na
innowacyjną
bezrobocia
środków
badawczobrutto w sektorze o twardej
1 mieszkańca
w przemyśle
rejestrowanego trwałych na
-rozwojową na
gospodarstw
nawierzchni
(zł)*
na 1 pracującego
(%)
1 mieszkańca
1 mieszkańca
domowych
na 100 km2
w przemyśle
(zł)
(zł)
na 1 mieskańca
(km)
(zł)
(zł)

Tabela 3. Wybrane wskaźniki poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski w 2006 r.
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W analizowanym okresie w największym stopniu dysproporcje między regionami wzrosły w zakresie nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle. Stosunek
między wartościami tej cechy w najwyżej i najniżej pod tym względem klasyfikowanym województwie zwiększył się z 1:3,5 do 1:5, a współczynnik zmienności
obliczony dla tej cechy wzrósł z 34,2% do 41,7%. Pod względem wartości nakładów
innowacyjnych w przemyśle nadal na pierwszym miejscu znajduje się województwo
mazowieckie, w którym ich wartość w przeliczeniu na 1 pracującego w przemyśle
wzrosła o 62,5%. Jednakże największą dynamiką wzrostu charakteryzowało się pod
tym względem województwo podlaskie (o 245,3 %) i śląskie (o 158,8%), dzięki
czemu zmieniły one swoją pozycję w klasyfikacji regionów, odpowiednio z miejsca
15 na 3 i z miejsca 12 na 2. W przypadku czterech województw wartość analizowanej cechy uległa zmniejszeniu, w tym w największym stopniu w województwie
świętokrzyskim (o 25,5%), co spowodowało jego spadek w rankingu województw
z miejsca 4 na 12.
W dalszym ciągu największy dystans między regionami występuje pod względem nakładów na działalność badawczo-rozwojową. Pogłębiła się jeszcze i tak już
ogromna dysproporcja między najlepiej a najgorzej sytuowanym pod tym względem
województwem (w 2006 r. wynosiła 1:28). W tej dziedzinie nadal przoduje województwo mazowieckie (wzrost o 11,5%) i małopolskie (wzrost o 63,2%). Natomiast
największą dynamiką wzrostu charakteryzowało się, podobnie jak w poprzednim
przypadku, województwo podlaskie, w którym wartość tego wskaźnika wzrosła o
70%, co przesunęło ten region w klasyfikacji z 15 na 11 miejsce. Dużą dynamikę
wzrostową odnotowano także w województwach małopolskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim, co pozwoliło województwu małopolskiemu utrzymać się na
dotychczasowej 2 pozycji, a pozostałym dwóm podnieść swoją pozycję z 6 na 3
(woj. pomorskie) i z 9 na 8 (woj. kujawsko-pomorskie). W przypadku trzech województw nakłady na działalność badawczo-rozwojową w analizowanym okresie uległy zmniejszeniu, w największym stopniu w województwie lubuskim, aż o 35,1%, a
następnie w opolskim (o 10,3%), co spowodowało ich spadek w klasyfikacji województw odpowiednio z 14 na 15 miejsce i z 12 na 14 miejsce.
W mniejszym stopniu zwiększyły się dysproporcje między regionami w odniesieniu do wartości PKB, dochodów gospodarstw domowych i długości dróg publicznych.
Tylko w przypadku dwóch analizowanych cech (stopy bezrobocia rejestrowanego i wartości brutto środków trwałych) rozpiętości między województwami nieznacznie się zmniejszyły. Jeśli chodzi o stopę bezrobocia, to najbardziej poprawiła
się sytuacja w województwie lubuskim, gdzie wskaźnik ten zmniejszył się o 10,8%.
Najmniej korzystna tendencja wystąpiła w województwie lubelskim, w którym
stopa bezrobocia wzrosła o 10,7%. Ostatecznie w 2006 r. najkorzystniej sytuacja
wyglądała w województwie małopolskim, a najgorzej w województwie warmińsko-mazurskim. Wartość brutto środków trwałych zwiększyła się we wszystkich
województwach, przy czym w największym stopniu w regionie lubuskim (o 43,3%),
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a w najmniejszym w śląskim (o 26,7%). Podobnie jak w 2000 r., najlepiej sytuowany
pod tym względem był region mazowiecki, a najgorzej podkarpacki.
Przeprowadzona analiza wskazuje na ukształtowanie się niekorzystnej tendencji
wśród regionów polskich, polegającej na zwiększaniu się dysproporcji w poziomach
rozwoju między nimi. Taki proces zaobserwowano w przypadku 5 na 7 analizowanych cech. Szczególnie niepokojący jest fakt, że w największym stopniu rozpiętości
rozwojowe wzrosły w sferze nakładów na działalność innowacyjną, która jest jednym z podstawowych czynników rozwoju nowoczesnych i konkurencyjnych gospodarek regionalnych. Stanowi to ważną przesłankę dla dalszego prowadzenia polityki
regionalnej zmierzającej do zwiększenia spójności społeczno-gospodarczej kraju,
która dotychczas okazała się nieskuteczna. Aby rzeczywiście realizować cele polityki spójności w Polsce, należy zmienić w polityce interregionalnej sposób podziału
środków finansowych pomiędzy poszczególne regiony oraz dodatkowo wesprzeć
wolniej rozwijające się województwa, także poprzez instrumenty pozafinansowe.
W przeciwnym wypadku zamiast postępującej spójności regionalnej obserwować
będziemy dalszą polaryzację w poziomach rozwoju społeczno-ekonomicznego polskich regionów.

3. Wykorzystanie środków polityki spójności w ramach ZPORR
w Polsce w latach 2004-2006
Łącznie w latach 2000-2006 w ramach ZPORR przeznaczono dla polskich regionów 4083,9 mln euro. Najwięcej środków przypadło na województwa mazowieckie
(299,9 mln euro), śląskie (279,8 mln euro) oraz dolnośląskie (223,6 mln euro). Natomiast największa wartość wsparcia w przeliczeniu na jednego mieszkańca trafiła do
województw: warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego
i podkarpackiego.
Jak wynika z informacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, głównymi beneficjentami programu były jednostki samorządu terytorialnego, które realizowały ok.
72% wszystkich projektów.
Największy udział w strukturze sektorowej wykorzystania ZPORR przypadał na
projekty związane z budową i modernizacją dróg (31%). Niepokojące są małe rozmiary działalności w zakresie innowacyjnej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego (4%) oraz badań, innowacji i transferu technologii (2%), które są postrzegane
jako nieodzowne i najbardziej pożądane współczesne czynniki wzrostu.
Na koniec 2007 r. wartość podpisanych umów o dofinansowanie projektu osiągnęła kwotę 11,38 mld zł, co stanowi 100,11% całości dostępnych środków. Natomiast całkowita wartość płatności przekazanych z kont programowych wyniosła
7,33 mld zł, tj. 64,48% dostępnej alokacji.
Największa wartość środków przekazana została z tytułu realizacji działań związanych z modernizacją i rozbudową regionalnego układu transportowego.
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W poszczególnych regionach Polski wykorzystanie dostępnych funduszy w
ramach ZPORR było zróżnicowane. Udział środków objętych umowami w całości alokacji 2004-2006 na realizację programu w danym województwie wahał się
od 96,0% w województwie mazowieckim do 104,5% w województwie lubelskim.
Średni poziom wartości podpisanych umów w województwach wynosi 100,1% dostępnych środków na lata 2004-2006. Najbardziej zaawansowane w tej kwestii są
województwa lubelskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie, a
najmniej mazowieckie, wielkopolskie i śląskie.
Największym zainteresowaniem środkami pomocowymi cieszyły się działania z
zakresu rozwoju mikroprzedsiębiorstw oraz infrastruktury społecznej (edukacyjnej,
sportowej i ochrony zdrowia), co wynika z niezaspokojenia potrzeb środowisk lokalnych w tych dziedzinach. Pod względem skali realizacji płatności z kont programowych sytuacja kształtowała się najlepiej w województwie podlaskim, w którym
79,0% alokacji zostało wydatkowanych z kont programowych. Najniższy poziom
płatności zanotowano w województwie mazowieckim, w którym wykorzystano ok.
59,6% dostępnych środków. Średni krajowy poziom dokonanych płatności dla regionów wyniósł 64,48% dostępnej alokacji na lata 2004-2006.

4. Finansowanie polityki spójności w Polsce w latach 2007-2013
Realizację polityki spójności w Polsce na lata 2007-2013 określają Narodowe
Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie.
Narodowa strategia spójności. Realizacja celów polityki spójności odbywa się w
ramach sześciu Programów Operacyjnych (PO) zarządzanych przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego oraz szesnastu Regionalnych Programów Operacyjnych
(RPO) zarządzanych przez zarządy poszczególnych województw.
Z punktu widzenia polityki regionalnej korzystne jest utworzenie odrębnych
programów operacyjnych dla każdego województwa. Przyczyniło się to do decentralizacji prowadzonej polityki w ramach dostępnych środków finansowych, a także
pozwoliło na realizację działań bardziej dostosowanych do specyficznych potrzeb i
priorytetów ustalanych przez poszczególne regiony. Do podziału środków centralnych na RPO zastosowano oparty na trzech kryteriach algorytm 80-10-10. Oznacza
to, że 80% środków rozdysponowano proporcjonalnie do liczby mieszkańców w
poszczególnych województwach, 10% środków proporcjonalnie do liczby mieszkańców w województwach, w których średni poziom PKB na mieszkańca jest niższy
od 80% średniej krajowej, natomiast pozostałe 10% środków proporcjonalnie do
liczby mieszkańców w województwach, w których stopa bezrobocia rejestrowanego
w przekroju powiatów jest wyższa od 150% średniej krajowej. Tak więc 80% środków finansowych trafia do regionów wyżej rozwiniętych, a tylko 20% służy polityce
spójności.
Poza środkami rozdysponowanymi w ramach RPO regiony korzystają także ze
wsparcia przeznaczonego na realizację programów krajowych, ponieważ projekty
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realizowane w ich ramach ostatecznie zostają zainwestowane w poszczególnych
województwach.
Na realizację RPO w latach 2007-2013 przeznaczono łącznie 23 310,2 mln euro
(tab. 4). Największe wsparcie w przeliczeniu na jednego mieszkańca otrzymało
województwo warmińsko-mazurskie (1080,4 euro), a następnie świętokrzyskie
(757,1 euro) i lubelskie (753,3 euro). Najmniejsza wartość środków przeznaczona
została dla województw: łódzkiego (499,7 euro), śląskiego (505,1 euro) i wielkopolskiego (534,8 euro). Największa wartość inwestycji realizowanych w ramach RPO
przewidziana jest w dziedzinie transportu (prawie 27% dostępnych środków), a następnie w obszarze badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
(24%), a także inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia i społeczną oraz inwestycje z zakresu ochrony środowiska (po 11%).
Tabela 4. Środki przeznaczone na realizację polityki spójności w polskich regionach
w latach 2007-2013
Środki na realizację polityki spójności w regionach
Województwo

łącznie ze wszystkich PO
w mln euro

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Ogółem

5 708,7
4 845,3
5 426,8
2 205,1
4 735,0
6 306,0
15 206,5
1 754,8
6 106,7
3 917,5
5 074,5
8 182,1
4 349,5
5 059,0
5 930,3
4 378,4
89 186,2

na 1 mieszkańca
w euro
1980,6
2344,8
2497,6
2186,5
1845,1
1927,7
2940,3
1684,2
2911,3
3275,2
2302,8
1752,4
3398,6
3545,5
1725,7
2586,5
2336,7

w tym: środki pochodzące z RPO
w mln euro
1 561,1
1 243,1
1 636,8
594,4
1 282,3
1 785,8
3 032,5
740,3
1 393,8
825,6
1 315,7
2 358,5
969,0
1 541,6
1 806,8
1 222,9
23 310,2

na 1 mieszkańca
w euro
541,6
601,6
753,3
589,4
499,7
545,9
586,4
710,5
664,5
690,3
597,1
505,1
757,1
1080,4
534,8
722,4
611,4

Źródło: [Bilans otwarcia… 2008].

Szacowana wartość środków pochodzących ze wszystkich PO − krajowych i
regionalnych inwestowanych w regionach wynosi 89 186,2 mln euro. W przeliczeniu na 1 mieszkańca największa kwota wykorzystana zostanie w województwach
warmińsko-mazurskim (3545,5 euro), świętokrzyskim (3398,6 euro) i podlaskim
(3275,2 euro).
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Jak wynika z przedstawionych planów odnośnie do realizacji polityki spójności,
regiony polskie otrzymają duże wsparcie finansowe, które może w znacznym stopniu ułatwić działania zmierzające do podniesienia ich poziomu rozwoju i konkurencyjności.

5. Wnioski
Prowadzona w Polsce polityka regionalna zmierzająca do zwiększenia spójności
społecznej, gospodarczej i przestrzennej okazała się nieskuteczna. W celu rzeczywistej realizacji założeń polityki spójności w Polsce w polityce interregionalnej należy
zmienić sposób podziału środków finansowych pomiędzy regiony wyżej rozwinięte
a opóźnione w rozwoju oraz dodatkowo wesprzeć te ostatnie także poprzez instrumenty pozafinansowe. W przeciwnym razie zamiast postępującej spójności regionalnej obserwować będziemy dalszą polaryzację w poziomach rozwoju społeczno-ekonomicznego i przestrzennego polskich regionów.
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THE ANALYSIS AND EVALUATION OF REGIONAL DIFFERENTIATION
IN POLAND BETWEEN 2000 AND 2006
IN THE CONTEXT OF COHESION POLICY
Summary
The article presents the regional differentiation in Poland in terms of socio-economic development
on the basis of selected indicators.
The paper presents an analysis of changes in regional development process between 2000 and
2006.
The authors discuss the influence of cohesion policy on regional differentiation and present the
main future prospects including the basis of the cohesion policy for the years 2007-2013.
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Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
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University of J.E. Purkyně in Ústí nad Labem

THE IMPACT OF GLOBALIZATION TO THE REGIONAL
DEVELOPMENT

1. Nowadays world is full of the contradictory tends
The period, that we live in, is not only very dynamic, not only massively technologically orientated, but also restructured, and ideologically and politically confused,
it is full of the contradictory tends. What do we really want? Do we have the further
development under control?
Just the small example. Scientists, doctors, medics endeavor to improve the
quality of life, the mean age is extended. Economists warn: the share of working
people in the working age is waning, the pension system cannot cope the increasing
number of seniors, it is necessary to reform pension system, to aid the natality, to
open the doors for immigrants. Environmentalists assert: The Planet is overpopulated,
people are over multiplied, the next growing directly impend the ecosystems of all
the kinds. The catastrophic scripts revive: there is the menace of the energy crisis,
food crisis, oil crisis, the climate change, international terrorism, etc and etc.
The fellowships all over the world face up to the social global challenges too.
The differences between the rich and the poor are deepen, migration increases, the
areas of social exclusion grow, the growth of criminality is drawing.
The countries that do not want to be behind, they have to solve the real and actual problems. In nowadays open world, the base of the efficiency is the competitive
strength. To its achievement, or if you like, reinforcement demands comprehension
of the contemporary and perspective reports of the next development.
One of the most expressive characteristics became globalization in the last decades. It profits not only economically, but also in social, cultural, technological and
scientific development of the world.
Globalization has primarily technological and economic sources close to its multi-dimensionality, as the real developing process. On the one hand, it is conditioned on the great development of the informative, communication and transportation
systems. On the other hand, it is conditioned on the unusual liberalization of the
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world trade. Especially the second factor is strongly promoted in politics. There are
proceeding lasting acts about the other and other removing of the economical and
technical impediments in the world trade – reducing and removing of the taxes, unification of the security, health and ecological demands and about the exactitude of
the rules in the trade.
Near technological impulses, there played very important role the falling of the
bipolar division of the world and unusual increase of the level of living not only in
the most advanced countries. Although some eccentric authors put the beginning of
globalization to the period after discovery of America by Christopher Columbus, we
could locate the principal complex of global processes to the 90’s of the 20th century
(mass development of the Internet, possibilities of the worldwide mobility, the break
up of the totalitarian regime in large parts of the world, etc.)
Even if we pass away the ideological interpretation of the globalization principles, in deed we deal with the “shrinking of the world in the space and time” above
all. The markets, investments and international relation are less and less determined
with the national border. The transformations run there, where cohesion increases in
political, economical and social subjects in the range of the whole planet.
The developmental phenomena considered to be the main manifestation of the
globalization are:
–– Dominion of the finance over production.
–– Huge growth of the direct foreign capital items.
–– Growth of the number and increase of influence in Multinational Corporation.
–– Growth of the global superpowers impact.
–– Decreasing sense of the middle and little national countries.
–– Raising dependence, mainly of the little countries, in foreign trade and direct
foreign capital items.
–– Raising work of the knowledge.
Globalization is the result of the human activities, that’s why it is also politically
formed. It depends on the political development of the world, if there are used mainly positive aspects and occasions of globalization, or if there are predominating
risks, problems, negative phenomena that are necessarily connected with globalization too.

2. The basis of the success is competitive strength in global world
Why we should be endeavor to have the highest competitive strength in globalization world? The high economic performance is the presumption of the wealth
spread for the widest population levels, social advantages, health care, protection of
the living environment, reinforcement of the striking power.
How to hold out in the whole world competition in the global economics? The
global trade is supplied with two principle categories of products and services:
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–– The most advanced countries provide the products with the high quality for top
technical and user level with higher and the highest prices (USA, Federal Republic of Germany, Japan and the others).
–– The less advanced countries provide the products of ordinary level with unrivalled low prices (China, India and the others).
The industrial countries that have advanced social system (e. g. the countries in
the Middle and the East Europe) cannot compete with the second group of the countries that have their competitive advantages built at the several fold lower productive
costs – that reach mainly because of low earnings and the absence of the ecological
costs.
On the other side, today, they cannot make a competition even with the first group
countries, it means with the most advanced countries, because they did not reach the
needed technological progress, based on the top research and the development and
the ability of innovation.
So, what the companies from this industrial countries need (including the Czech
Republic) for its capable integration effectively to the world competition in the level
of the most advanced countries (as was noted above and they do not have the other
effective strategy).
In general, it is valid that the country which has the companies’ effort the creation of the position in foreign trades and they need:
–– Well-educated labor force in every level, mainly in the key positions in research,
management and the trade.
–– Available and favorably prices for energetic sources.
–– Positive trade politics of the country.
In the same time, it deals that if country is not priority and exportable orientated,
the world competition is the most important stimulus for its development. And the
pitiless global trades will compete the companies that will have the best stand in hard
domestic competitive conduct. So, if there isn’t a hard home product, there would be
more than only difficult for the single companies to assert themselves to the world
market.

3. Education – enterprise – competitive strength
So, globalization changes the whole message, standing and methodology of the
tertiary education, mainly for so called the high educational system, which is the
key for the successful development. The dimension of population spreads, it goes at
least the lower/baccalaureate/ level of education, demands differentiate the educational establishment from “the simple universities” to the excellent universities, that
implement the top research in the world level and fill the need of the lifelong education. And all of that is in the inconsistent conditions – the interests are not always
consistent and the specialization of the competitors with the needs of the trade work,
the financial demands for the education grow, the social state creates a lot of places
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that are needless in fact and on the top of it, it adopts a lot of regulations that provide
the long-run paying inactiveness for all the time growing number of the university
educated part of population. Thanks to the relative free moving of the people, the
top world educational workplaces magnetize the best brains from all over the planet,
they product the best results and get the most of all financial resources. On the other
side there are the possibilities of so called regional working places that are more and
more limitated – if they would not find the rational and the far-sighted strategy and
the optimum position in exactly saying the whole world competitive conduct of the
upbringing, production of the new knowledge and ideas and their way of the using.
The above-mentioned facts are chronic well-known things and they are quoted for a
lot of the years.
The politicians, in the countries of the Middle and the East Europe, usually oversimplify the whole problem to some cliché. Let’s introduce the most frequent one:
To have the successful development and to have the competitive strength, as full
as possible number of population have to absolve the university education. – So,
we have to allocate substantial more financial resources to university educational
system. – To graduation of 30-40 per cent of population from so called university (at
least baccalaureate degree), it should be to do that. But not all of the specializations
could make it possible, that’s why the humanitarian and social specializations are
developed – sociology, psychology, politics, social work, culturology, etc. But, it
is statistically proved, that the progress creates 1-2%, it supplies no more than 10%
and it positively develops maximum 30% of population. The others usually “ride”
on or even break the development. Thanks to the education, the violent criminality
sinks, but there is a big increasing in economic criminality. The graduated students
of the universities refuse the manual work, it increases the pressure to creation of the
“needless” positions (to have less unemployed people), and on the other side there is
an import of the workers from the less developed countries.
And more, we forget about the essential fact: the development doesn’t supply
the scholarship, but the business. Education makes business easier, but it is not its
synonyms. The system of the tertiary education should harmonically connect the
both sides of the problem: wide education + top education for mentioned 10% of
population.

4. The cause of the Czech Republic
I am going to introduce the experiences of the Czech Republic that could be very
interesting for the other countries too, it deals with the effort to spread and to improve the quality of the university educated labor works.
In the beginning of the 90´s a lot of new universities upraised in the Czech Republic (and now 22 of the public universities offer the free education), after the year
2000 the sack with the new private universities tores (46, the yearly fee makes 50
– 150 thousand Rubles).
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The number of the students increases in some hundred per cent in the Czech Republic after the year 1989 and this year approximately 55 per cent of the appropriate
population years will be taken in (it is maximum by that time). In the same time the
number of lamentation for the declining of the special level of absolvents grows in
deed, for the grey average or even for the absence of the research and the frequent
doubtful pedagogical security in the running of the educational establishment. The
ministers of the educational system change (for last 10 years there were 10 ministers
from the different political parties), they product their own new conception that are
not realized – and they usually demands for increasing of the financial resources,
allocated to the section of the educational system.
The majority of the university rectors usually refuse realization of the turning
points in the system of governing, the tries for increasing of the pressure to effectiveness university operations and to the higher checking-up of the public – they give
the reason of necessary protection of the academic freedom and relative autonomy
of the universities. The critical classification of the Czech tertian level of education
comes usually from the foreign countries, eventually from the experiments in objectification based on the international comparison.
More frequent essential questions are discussed again and again:
• Are there defined goals of the tertian education and they real answer to the situation in conditions of globalization?
• Is the result strategy realized for the reach of these goals?
• Is the current system of the governing adequating for this goals and strategy?
• Is the system of the financing rational and economical?
• Does the decision sphere decide creatively, with the needing perspective and
without political deformation?
We cannot answer positively even for the one of these questions. On the contrary,
there are many arguments that it is not in such a way.
After the year 1991, there started to raise the new public universities either as the
new universities or as the supplement of existing universities. They quickly spread
their capacity, in the first decade of this century they were markedly orientated
mainly for the quantitative development, it was characterized by the explosive development of the baccalaureate level of education (1990: 100% students, 2007: 350%
students).
The level of universities, mainly in the regions of Republic, develops considerably irregularly. In the most of the cases, these schools have to overrule a lot of
handicaps and the most important was – and is – the lack of highly qualified pedagogues and scientists and from that problem the result is the lack of the competitive
pressures.
In the same time, there runs the other process – the rise of the private universities, in the first phase – purely baccalaureate (the first private university arose only
in 2007).
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On the one hand, the result of these processes was the unusual growing of the
studying places, on the other hand there was unwillingly admitted but not wholly
logical decline of the educational quality. If there should finish the studies nowadays
approximately 55% ingoing students, there should not be the level of education as
high as in the time of coming 15% of the students (in 1990´s). The politic interest in
statistical increase of the number of student with the university education after the
entrance of the Czech Republic to the European Union. This tendency accelerates
and it corresponds the financing way of the universities, primarily motivated to increase mainly of the baccalaureate field of study, with humanitarian orientation.
The Czech Republic is quantitatively gaining on the advanced countries of the
European Union on the one hand; on the other hand it is more and more behind in
qualitative way. Contemporaneous tertian educational system did not prepare absolvents in conformity with the demands of the labor market – there is a lack mainly of
the IT-experts, mechanic engineers and the top tradesman.
The incidence of this development was doubly negative in the regions. The renowned older universities in the big cities (primarily Prague and Brno) and some
certain faculties in some other cities naturally spread their number of students too
and pretenders to education preferred and prefer them. The quality of the applicants
for the studies was naturally lower in the regions. And totally naturally there was
extended the possibility of the using the highly qualified pedagogs at these universities and they make difficult the possibility of their obtaining in the regions.
The modernizing of the high education system in the Czech Republic to the level
of globalization demands is generally belated, considerably more in the regions than
in metropolises. The Czech universities do not appear even in the first hundreds of
the world chart, so no matter that there are the criteria from the countries of Europe,
America or China.
Finally there is only one conclusion in all the debates: There is too little amount
of money that comes to the sectors of the university education – whether it comes
from the public or private finance. It is undoubtedly true. Usually we miss out very
markable fact: There is a lack of money and on the top of it we usually ineffectively
manage with them.
After 17 year experiences, the Czech society is urgently conscious of its defects
in present development and the estate of the high educational system, how to markedly improve this development – to make the education of population markedly conduce
for demanded final effects – in upbringing and in preparation for the work of the new
generation in the whole world society of the 21st century.
The suggestions that are discussed now usually force for the differentiation of
the universities – it is very necessary for the universities. But it is made in the way
that rather leads to the next tardiness of many regions. It is true, that the era of 1990-2007 was long enough to make the natural differentiation of the universities on the
base of their possibilities to use, to extent and to qualify their human potential. But
this true does not change the path of the next development in regional workplaces –
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if only there would not be supplemented the stimuli for the more effective governing,
reinforcement of the financing and better using of the allocated financial resources.
Thereat it is desirable to orientate in results, fewer in the amount of the articles, conferences and the other formal attributes that are dominated in the evaluation of the
universities and their academic workers.

5. Conclusion
The continuing globalization leads in the Czech Republic, i.e. economic of the
“small form”, to the deepening in the differences (economic, social, and cultural)
between the metropolises (Prague, Brno) and the regions. Usually exerted regional
politics declines these differences to acceptable limit and that’s why it is demanded.
The same is valid for differentiation of the metropolis and regional universities. But
in the whole conclusion, our national dominant workplace gets behind very much of
the world tops. That’s the question, if the prepared reform of the tertiary education
improves this situation.
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WPŁYW GLOBALIZACJI NA ROZWÓJ REGIONALNY
Streszczenie
Współczesna rzeczywistość charakteryzuje się szeregiem rozbieżnych trendów. Dominują nowe
wyzwania i nawiązywanie wzajemnych relacji między nimi. Podstawę sukcesu stanowi siła tkwiąca
w konkurencyjności poszczególnych krajów na tle globalizacji światowej. Jednym z warunków
osiągnięcia takiej konkurencyjności jest posiadanie wykształconej siły roboczej, w związku z tym
wzrasta znaczenie wykształcenia akademickiego. Jednakże spełnienie tylko tego warunku nie stanowi
o sukcesie przedsiębiorstwa, lecz jest jedynie bodźcem dla rozwoju i osiągnięcia dobrobytu. W chwili
obecnej Republika Czeska przygotowuje się do szeroko zakrojonej reformy szkolnictwa wyższego,
lecz przepaść pomiędzy dużymi metropoliami a regionami coraz bardziej się pogłębia.
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OF POPULATION DEVELOPMENT
IN THE CZECH REPUBLIC IN THE YEARS 2001-2007

1. Introduction
After 1989 big social changes can be observed in the area of today’s Czech
Republic. These changes have been caused by deep political, economic and social
transformation and they have influenced all spheres of human life including demographic behaviour as well as the overall population climate in the society.
According to the majority of Czech demographers (e.g. Pavlík [8, 9], Rychtaříková [14, 15]) the changes in demographic behaviour of the Czech population in
90s were similar to the changes that were happening in the developed European
countries in 70s and 80s, that is so called the second demographic transition. The
speed of these changes in the Czech Republic was unexpected.
The birth rate has dramatically fallen and although there was a positive development of the mortality rate already in 1994 a natural change decrease can be observed.
The fall of the birth rate continued until 1996 when the number of born was 90 000.
The level of the birth rate remained very low until 2001, in the following years there
was a moderate increase in the number of born. In 2007 a statistically higher birth
rate can be noted, almost 115 000 children were born.
Similar development of reproduction processes has proceeded in the majority of
developed countries in Europe and in present it can be seen in other transforming
states of the central and southern Europe and in the states that have freed themselves
from the connection with Russia within former USSR. In 1999 Italy, Spain, Latvia
and Bulgaria had the lowest total fertility (i.e. under 1,2).
It can be said that similarly to population behaviour in the European countries
during the demographic revolution that was caused by socioeconomic changes originating in the industrial revolution there is a reapprochement of population demographic characteristics in the Czech Republic and the population of the developed
European countries due to the transformation in the Czech Republic.
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Although the population ages the number of dead decreases, especially the abortion rate and the level of natimortality that decreased already in 2007 down to 3,1‰
(in international comparison it is an outstanding number). The overall number of
abortions decreased from the maximum 125 000 reached in 1988 to 41 000. The interruption rate fell from 110 000 in 1988 to 25 000 in 2007. The result of this responsible behaviour was not only improvement in physical and mental health of hundreds
of thousands women and girls that “escaped” the interruption in the transformation
period due to their more responsible behaviour than in the period before 1989, but
also a distinct economic effect.

2. Population development and population politics
In the last few years news about decrease in the birth rate (although it is not true
anymore) and about children being a luxury have been occurring in the Czech media. The authors of this news ask for a quick state intervention. According to these
often unnamed experts the main reason is the financial uncertainty of young people,
high unemployment rate in the region and low social benefits. There is allegedly no
hope for improvement. The economist Miroslav Ševčík sees the cause besides other
reasons in high tax burden which lies on the inhabitants of the Czech Republic. In
addition to the experts’ points of view so called ordinary people present through the
media their opinions that cash birth grants and parental benefits are really low and
therefore they are not going to become parents.
The views on the population politics (its need or uselessness) differ not only
among the experts from demography, geography, sociology, economy, but also among
politicians and public. The views vary from calls for immediate adoption of for population politics (e. g. a demographer Milan Kučera [11], a politician Zděněk Škromach)
to rejection of any possible state intervention into the private life and the right to decide
whether or when to have children and how many (e.g. Loužek [6, 11]).
According to Zdeněk Pavlík [8, 9] the population politics (disregarding if it is
separate or a part of the social politics) transcends the objectivity of demographic
process analyses. It is therefore a part of the state politics or a part of the individual
political party politics and scientific demographic works should not deal with it.
A discussion about the for-population politics is not dignified according to Vilém
Barák, a redactor of the newspapers Mladá Fronta Dnes. He says that this discussion
does not belong to the well-mannered society and it should be a taboo as well as the
discussion about the most intimate things of a human life. It resembles the Nazi politics of blood and land in which women should have ensured through reproduction
enough warriors for gaining more space for living. The communists on the other
hand needed soldiers to marsh to Rhine.
Milan Kučera [11] rejects that the for-natality politics should be considered as
social engineering as it is done by many. At the same time in my opinion he overestimates the influence of accepted for-population measures from 70s. Jiřina Kocourko-
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vá [11] says that for-natality measures have only short-term influence and they lead
to faster birth of a child. Increase of fertility level is followed by its decrease as for
example in the 2nd half of 70s in the former Czechoslovakia.
Generally speaking the whole for-natality politics is based on presumption that
the societies as well as the individual members of the society want more children, but
the social situation does not allow them bringing the “wanted” number of children
into effect. The state therefore has to intervene with the for-population politics and
to increase the birth rate through some form of a family with children support as for
example children allowance.
According to Rabušic [11, 12] if the opulent for-natality measures were immediately accepted, it would cause again another population wave but probably it would
not lead to fathering of more children.
In my opinion the for-population measures of this type (the state thinks that it
knows best when its inhabitants should have children and how many children they
should have) are not acceptable in the democratic society and remind the totalitarian
regimes period. In the socialistic Czechoslovakia the late acceptance of for-population measures at the beginning of 70s caused creating of population wave in 1973-1976 that negatively resulted in the problems with children placing into preschool
institutions. Later it lead to shift work in teaching at elementary schools, problems in
placing the children to secondary schools, and their lower chances to pass the entrance exams to universities (at the turn of 80s and 90s the number of accepted students
was considerably lower than today.)
The Nazi German politics within this topic was already mentioned above.
However similar extremes were reached in the socialistic Rumania at the time of
N. Ceausescu when the abortion was not allowed because the state should have
grown in population. It lead to (as always in the similar cases) illegal abortions that
for women meant not only a great health risk but also a criminalization with high
punishments.
On the other hand The People’s Republic of China and The Democratic People’s
Republic of Korea have wanted to decrease the birth rate. The families with more
children have been punished and the model of one child has been preferred. This
politics brought today’s lack of brides for the generation of men born in the period
where 1170-1180 boys fall on 1000 girls. This situation has its roots in the fact that
in China a son is more historically valued than a daughter.
The deviation from the natural biological rate of born boys and girls (1060 boys
statistically fall on 1000 girls) was caused by largely wide-spread killing of female
babies or frequent abortions of female sex foetuses after ultrasound examination
finding a foetus being a woman. Nowadays in China there is a great black market
with brides and the state prepares a regulation of abortions because of this as well as
it plans compensation for families without a son.
However, in my opinion the change of population behaviour happens because
of the influence of the tendency to have a successful professional carrier and a high
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social status. The other reasons are the opening of the borders resulting in the possibility to travel, increased number of places at universities (in the first part of the new
millennium about one fourth of population years study at some university, at the beginning of 90s it was only one seventh of young people from relevant generations).
People decide to have babies according to their values. Each of potential parents
thinks about the things that they are willing to sacrifice from their comfortable life
full of pleasures. More and more people in the developed countries stay for their
whole life “single” and decide to build a career without the possibility of its slowing
down by a family or children. They have enough time and enough money for their
own interests and they can do their hobbies whenever they want. Ivo Možný [7] speaks
about so called “Peter Pan complex”, that is to say the fact that a certain part of population rejects to become adult and accept parental duties. The illusion of ever-lasting
youth ends at the time when people become parents. He says also that the chance
for a change is connected to behaviour of the elite who consider a big family as a
sign of successfulness and to certain extent as a proof of luxury as well. The others
could follow them as usually. There are also frequent discussions about the “quality”
of population. Educated women (their percentage is still growing) very often decide
to become children less for their whole life because of the career as for example
Možný [7] says. According to our own research among the students of Faculty of
Social and Economics only the minimal number of gilrs wants to remain children
less. Peter Kačírek [2, 3] says that in the 2nd half of 90s the number of educated
mothers grew in the Ústí nad Labem region. Increase of the birth rate is therefore
not drawn by the mothers with low education. “From the point of view of education
and age structure of mothers and the sequence of childbirths in the Ústí nad Labem
region the increase of birth rate in the period between 1996 and 2000 was influenced
mostly by the segment of born from the first sequence with secondary school education
with school leaving exam in the age group 25-29 years, the second most important
segment was the childbirth of the first sequence by the women with university education in the age of 25-29. It is clear that it is realization of a part of held back fertility
of strong populous generations of 70s.”

3. Regional differences in population development
Present population development in the Czech Republic is strongly influenced
by the development in the transformation period after 1989. In the socialism the
ageing of population could have been observed in the Czechoslovakia, especially in
the Czech Republic. The development was not however homogenous. The regions
with preferred economic activities (heavy industry, energetic raw material mining,
energetic) aged due to controlled migration at more slow pace. At the end of 80s the
youngest age structure was registered in the Sokolov, the Chomutov and the Česká
Lípa region. On the other hand the area of the central Bohemia aged at the greatest
speed. The transformation brought essential changes in intrastate as well as interna-
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tional migration movements. However migration to the central Bohemia has grown
since the beginning of 90s due to the attractiveness of Prague for example the Prague-west and the Prague-east regions had in 1992 almost zero migration saldo that has
changed to the highest positive saldo among all the regions in the Czech Republic.
A decisive sign of transformation successfulness of Prague and the central Bohemia
is a high rate of educated and highly qualified migrants in the overall migration saldo
of Prague and its wide neighbourhood.
Migration movements in the transformation period influence strongly regional
differences in present population development. Zonality east-west is very characteristic for these migration movements, that means that intrastate migration observation
shows that Moravia looses its inhabitants due to migration to Bohemia and especially to attractive Prague and the central Bohemia. That applies for intrastate as well as
international migration.
If we observe the regional differences on the level of 77 statistic units (Czech
regions), it could be said that the majority of regions got out of the negative values
of natural and overall population increase to the positive numbers in 2001-2007. The
number of born children increased about 25 000 and the number of died decreased
continually and slowly which is in the agreement of the overall population development. In 2007 67 regions had a positive value of natural population increase, by 13
regions it was 2‰ and more. All these 13 regions were in the Czech regions, there
was no Moravian region. The majority of the regions are in the central Bohemia.
Only 8 regions have the overall negative population increase. In Bohemia these regions are Most and Sokolov where there is a continuation of migration of workers
from flopping energetic industry. In Moravia 6 regions have these characteristics.
5 of the regions are in the North Moravia and one region is in the South Bohemia.
The Czech Republic is more and more attractive destination country for foreign
migrants and this fact strongly influences the overall migration saldo of the individual regions. The biggest influence of foreign migration can be seen in Prague and
its neighbourhood, then in the Cheb and the Karlovy Vary region and also in other
bordering regions. The most dynamic development of migration saldo is besides the
central Bohemia in the area around other big cities (rural regions of Plzeň and Brno).
In the last years the migration saldo has distinctively grown in Litoměřice region.
In 2007 it was the third highest saldo after the Prague-west and the Prague-east regions (31‰). This clearly shows the phenomenon of Prague because there is a good
interconnection of especially Roudnice area with Prague due to the railroad and the
highway connection. It enables to commute daily to Prague and its agglomeration.
Moreover the price of the land is considerably lower than in Prague and its near neighbourhood, which can be seen in the quick growth in family houses building.
The figures in the chart show how the migration development influenced present
population development. In 2004 natural population increase was negative in the
Czech Republic; however in the Prague-east and the Prague-west the numbers were
positive. In 2006 in the Czech Republic natural population increase was after many

Księga1.indb 481

2009‑07‑10 11:54:10

482

Miloslav Šašek

years positive but the level of natural population increase in the Prague-west and the
Prague-east regions was many times higher and the numbers of natural population
increase in these regions are still considerably higher than in the other regions of the
Czech Republic. This development continues dynamically in 2007 when the significance of central Bohemian area on the overall migration grew. The highest value of
migration figures within natural population increase was reached in the first quarter
of 2008. The Prague-east and the Prague-west regions had natural population increase on the level of 4, 9 and 7, 1‰ and migration saldo 51, 9 and 64, 3‰. Overall
natural population increase of inhabitants in the Czech regions is due to migration
higher than in the preceding period. It could be said that the difference between western and eastern part of the Czech Republic has deepened and within this subsystem
Prague and its neighbourhood has more and more dominated.

4. Conclusion
Population development in the transformation period in the Czech Republic and
in the last years is very versatile. These changes are relatively dynamic. After initial
rapid decrease of fertility down to 90 000 children a year (1996-2001) there is increase of the birth rate (in 2007 circa 115 000 of born) in the recent years. According
to anticipatory results for the first quarter of 2008 increase of the birth rate is high.
It leads to postponed childbirth of strong populous years 1973-1976. The age of fathers and mothers grows as well and this is not an unfavourable phenomenon. The
overall fertility in the first quarter of this year is 1, 5, the value is considerably higher
that the projection of inhabitants of the Czech Republic in 2002 expected. Although
there were no for-population measures accepted the number of children is higher than
in the expected projection. This shows the fact that the majority of young people is
decided to be parents in favourable time.
Regional differences in population development are deepening. These differences are the result of preceding migration development in the transformation period.
The gratest population growth is in Prague and its neighbourhood where the population age in the slowest pace (due to migration aswell as reproductionof these igrats.
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REGIONALNE RÓŻNICE ROZWOJU LUDNOŚCI
W REPUBLICE CZESKIEJ W LATACH 2001-2007
Streszczenie
Rozwój ludności w okresie transformacji w Republice Czeskiej, a także w ostatnich latach, okazuje się być procesem niezwykle zróżnicowanym. Zachodzące zmiany mają charakter dynamiczny.
Po wstępnym gwałtownym spadku urodzeń do 90 000 noworodków rocznie (w okresie 1996-2001)
nastąpił wzrost liczby urodzeń w ostatnich latach (w roku 2007 przyszło na świat ok. 115 000 dzieci).
Według wstępnych szacunkowych obliczeń w pierwszym kwartale 2008 r. przyrost naturalny był stosunkowo wysoki. Jest to wynikiem opóźnionego wzrostu urodzeń związanego z wyżem demograficznym z lat 1973-1976.
Zróżnicowanie regionalne pod względem rozwoju ludności ulega pogłębieniu. Jest ono wynikiem
migracji ludności w okresie transformacji. Najwyższy przyrost naturalny obserwuje się w Pradze i jej
okolicach, gdzie okres starzenia się ludności jest przedłużony (w związku ze zjawiskiem migracji oraz
reprodukcji pokolenia migrującego).
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IMPORTANCE OF NETWORKING AMONG REGIONAL
LABOUR MARKET PARTICIPANTS

1. Theoretical bases
Institutionally directed regional development theories [Blažek, Uhlíř] belong to
the current tendencies in regional development research. These theories deal with
importance of institutions and their influence on socioeconomic aspects of regional
development. The concept of networking and the analysis of a net of connections
belong to the key elements of these theories, e.g. theory of learning regions [Bathelt,
Malmberg, Maskell 2004]. The connections are formed among the regional development participants whose quantitative and qualitative characteristics indicate potential and possibility of their development and development of the region1.
Networking in case of development of innovative connections among participants creates for the subjects concerned a number of positive effects. Moreover the
connections do not have to be of technological character only. Networking leads to
creation of a contact among the individual participants who are bearers of already
existing connections to the other participants with contact nets [Cooke 2002]. Formal
nets offer important exchange function – they link businessmen and sources to net
development. Joining of a new participant to the net enables easier gaining of resources such as foundation, technology, strategic information, or customers. By means
of these connections there is primarily information and innovations transfer [Clark,
Feldman, Gertler 2000], furthermore the connections help to economic and social
changes with an impact on the need for higher flexibility of formal and informal
institutions. New subjects have easier access to regional environment, supporting development organisations help for example with business development. Networking
influences also formulation of regional development aims because coalition of regional participants has higher influence on public policy. This influence has increased
1
Extreme example of an isolationalistic company is (according to Blažek and Uhlíř) a model that
is named by Massey as “a cathedral in a desert”. This is a subject localized in the region but not creating
any connections to local environment.
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with establishment of regional level of self-government in the Czech Republic and
Poland. As a result it can be said about networking that it participates on the change
of mental image of a region (participants has support in nets, atmosphere of a region
is perceived as creative and business development supporting). It positively influences increase of regional competitiveness [Keeble, Wilkinson 2000]. Nets strengthen
the position of the participants because they can expand better from the region or
they can gain new customers (for example tourism).
Nevertheless networking support cannot be seen as the main tool of development
of a region (similarly to the concept of institutional density [Amin, Thrift 1995]). Its
primary significance is in increase of flexibility of participants and institutions and
maximal use of leverage from knowledge and innovation transfer in regional economy development.

2. Research on participants and significance of contacts
in the labour market
Evaluation of participants’ significance from networking point of view was carried out on the example of the labour market. The evaluation can be found also in
other regional development researches that deal with analyses of connections and
structures in the labour market and their influence on development of regional economies (e.g. [Smith et al. 2002]. The choice of this topic comes out of the fact that
it is directly connected to different types of participants from the profit and the nonprofit sector, or from civil and public subjectivity. Besides commercial subjects there
is the influence of requalification and consultancy organisations and institutions of
public service as well.
The analysis of a group of employment subjects was carried out on the sample
of twenty legal entities working in the open labour market. The investigated sample
was divided between the following regions in the Czech Republic: Ústí nad Labem
region, Pardubice region, Hradec Králové region, Moravian-Silesian region and
South Bohemian region because of regional discrepancy elimination.
From the status point of view a profit sector dominates among the investigated
employment subjects; eight subjects have been incorporated companies, five firms
have been limited companies and five subjects have had the status cooperative society. Non-profit private sector was represented only by two subjects, and that is a
civic society and a public beneficial company (see fig. 1).
It is possible to say that from the point of view of founders´ origin the questionnaire research covered mainly Czech subjects. 17 were only Czech subjects, full
foreign capital was identified by one tenth of the investigated subjects (2). A minor
part of foreign capital was identified by one example.
Evaluation of the investigated subjects according to branch classification of the
economic activities shows that the most represented branch was manufacturing industry (45%). This dominance comes from the fact that manufacturing industry be-
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Fig. 1. Distribution of subjects according to their legal status (in %)
Source: own research.

longs to the traditionally most spread branches in the Czech Republic which has not
significantly changed even within development in the transformation period. The
other branches including tertiary sector was represented only marginally.
The investigated subjects were furthermore classified from the point of view of
employee number. The smallest part of the subjects belonged to the category of subjects employing up to 20 employees (there was one subject), whilst the category of
employers with up to 100 employees created 20% of all investigated subjects. More
than 100 employees had 80% subjects. An important category was created also by
the subjects with over 500 employees; a half of all investigated subjects belonged
there. From the point of view of employee number mostly bigger companies (65%)
took part on the research because 249 and less employees (that means small and
middle enterprise) were the case of seven subjects (35%).
Table 1. Barriers in cooperation among subjects

answered
did not
answer
Mean

barriers to
establishment
of cooperation
with other
subjects
– funding

barriers to
establishment
of cooperation
with other
subjects –
unwillingness
of public
service
organisations

barriers to
establishment
of cooperation
with other
subjects –
qualification
of workers

barriers to
establishment
of cooperation
with other
subjects
– suitable
partners

barriers to
establishment
of cooperation
with other
subjects
– bad
experience

barriers to
establishment
of cooperation
with other
subjects
– lack
of information

barriers to
establishment
of cooperation
with other
subjects
– other

17

16

18

16

16

19

0

3
2,12

4
2,19

2
1,94

4
2,38

4
2,69

1
2,21

20

Source: own research.

One part of the questionnaire was to find out the barriers that hinder cooperation
with other subjects. An employer evaluated particular barriers from the given battery
with grades 1, 2, 3. 1 stood for “very important”, 2 “important”, 3 “unimportant”,
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4 meant that the subjects were not able to pass their judgement on the question. The
analysis of the questionnaire has shown (see chart 1) that from the given barriers
employers found lack of qualified workers to be the most important problem in cooperation development (on the basis of an average grade given to this category 1,
94), the second most important problem was insufficient financial background
(2, 12), then unwillingness of public service organisations (2, 19) and lack of information (2, 21). Bad experience is surprisingly considered as the least important barrier
to cooperation (2, 69). It could be regarded as a proof of certain trust and willingness
to create relationships among the investigated subjects with other participants of the
labour market.

Fig. 2. Evaluation of importance of regional and interfield partnership for improvement
in employment rate
Source: own research.

According to the second graph two thirds of employers are convinced that participation in a regional system could be important for improvement in employment rate
– 5 of them think that it is very important and 8 “only” important. 3 employers are convinced about “unimportance”. (4 employers were not able to answer this question).
Generally it could be said that a regional intersector partnership in the regional
labour market is viewed positively because 13 organisations find it very important or
important, while only 3 subjects grade a regional intersector partnership as unimportant. Shown interest refers however to the sphere of the labour market and therefore
it could be expected that willingness of employers will change according to the given
problems.

Fig. 3. Interest in participation on regional interfield partnership
Source: own research.
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Interest in participation on a regional intersector partnership was stated by 14
employers, 4 did not know and 2 subjects did not show any interest (see fig. 3). Even
though there is only a small sample of investigated subjects it could be said that employers show interest in participation on a regional intersector partnership, positive
attitude was declared by 70% of respondents.
Certain differences in cooperation preferences can be seen in the research results from 2008 compared to the research results gained two years ago. In the first
research interest on participation on a regional system of cooperation was stated by
more than half of the investigated employers (53, 5%). This rate rose in the second
research up to 70% and at the same time there was decrease in the number of those
who do not show any interest to participate from 20% to 10%. The decrease can be
found also in the number of those who are not able to assess the interest (from 26,
3% to 20%). It could be stated that participants are now more interested to cooperate
in the sphere of human resources and during search for new employees.

3. Conclusion
The research has shown that interest of the regional development participants in
creation of supporting nets that would increase flexibility of the regional labour markets is relatively high. The investigated subjects are influenced in their evaluation
by regional institutional density rate of relevant actors; in case of the labour market
it means all participants localized in the region. From the results of the first and
the second research it is clear that the employers increase their demand on human
resources. Lack of qualified workers is considered as the most important barrier to
cooperation. This is influenced by macroeconomic indices, i. e. by the fact that in
recent years unemployment rate has decreased to the lowest level in the transformation period and the pace of GDP growth has shown comparatively high figures.
Gaining of qualified workers for contact and connection development (that includes
also sub-supplier relationships) belongs to the greatest barriers in networking and it
has its consequences in development of these participants.
The current programming period in the European Union enables to fund similar
development aims and therefore concentration of the germane participants increases
not only absorb capacity of regional environment but also the possibility of reaching
of higher regional competitiveness. Qualitative development of regional economy
is closely connected to public support resources that could initiate creation of longterm formalized as well as informalized nets for example in shape of clusters and
interconnection of science and research with a commercial sector.
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ZNACZENIE WSPÓŁPRACY W SIECI POMIĘDZY UCZESTNIKAMI
REGIONALNEGO RYNKU PRACY
Streszczenie
Niniejszy artykuł dotyczy kwestii instytucjonalnych, odnoszących się do rozwoju regionalnego.
Oparto się na przykładzie polegającym na ewaluacji uczestników rynku pracy i ich gotowości do
uczestniczenia w nim. Tworzenie wzajemnych relacji i powiązań sieciowych wśród tychże uczestników
pozostaje pod dużym wpływem zakresu intensywności funkcjonowania i zagęszczenia instytucji regionalnych. W przypadku rynku pracy dotyczy to tych jego uczestników, których lokalizacja ogranicza
się do danego regionu. Przeprowadzone badania wykazały, że zainteresowanie takich uczestników rozwojem regionalnym i kreowaniem, w jego ramach, wspierających się sieci i powiązań, które mogłyby
podwyższyć elastyczność regionalnego rynku pracy, jest stosunkowo wysokie i ciągle rośnie. Na podstawie wyników pierwszego i drugiego etapu badań widać wyraźnie wzrost zapotrzebowania na zasoby
ludzkie z punktu widzenia pracodawców, brak zaś wykwalifikowanej siły roboczej uważany jest za
najistotniejszą barierę uniemożliwiającą efektywną współpracę.
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THE REGENERATION OF INDUSTRIAL REGIONS
ON EXAMPLE OF MANCHESTER

1. Introduction
Regeneration of a city can be understood as reproduction and restitution of city
importance and a city function. In Manchester the term regeneration cannot be understood as restitution of the traditional function of an industrial city and “return
to old good times”, but it has to be understood as restitution of a position as an important city in a post-industrial society [Hall 2000; Young, Diep, Drabble 2006]. It
is about creation of “new competitive Manchester”. Regeneration of Manchester is
without doubts a complex process. This process has three basic parts:
• Economic restructuring – it leads to weakening of industrial structures at the
expense of services on one side and overall diversification of economic structures of a city on the other side.
• Physical restructuring – it leads to fundamental changes in physical appearance of a city
• Social transformation – it leads to important social changes especially within
advancing globalization and increasing position of Manchester as a cosmopolitan city (however one part of this process is also social exclusion of certain social
groups).

2. Basic principles of a regeneration process in Manchester
There is no explicit consensus in expert literature and in experts’ opinion on a
possibility of defining a specific starting mechanism for regeneration in Manchester,
but there is a general acceptance of importance of political and social changes that
occurred in Manchester (as well as in the whole British society) at the end of 80s.
A key reflection of these changes can be seen in so called “entrepreneurial turn”
in behaviour of a public sector in Manchester and significant reinforcement of part-
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nership principles between a public and a private sector. An important event that
completed the bases of city regeneration was the situation in 1996 when an IRA
bomb cleared an important part of the city centre from a map.
2.1. Entrepreneurial turn
Entrepreneurial turn is a change in orientation of a public sector policy where the
central motive is deviation from welfare state support and inclination to cooperation
between a public and a private sector (see [Dicken 1998]).
Table 1. Municipal socialism and the entrepreneurial city
Municipal socialism
Relation between Economics subordinated to the
politics
politics of resistance
and economics
Political project
Policy of radical alliance, expressed
through a commitment to equal
opportunities (women, ethnic
minorities, lesbians and gay men etc.)
Partnership as an “classed based
political alliance” organized
in opposition to both the private
sector and the national government
Understanding
Local strategies formally oriented
of and responses towards developing a more sufficient
to economic
economic base but substantively
crisis
directed towards ameliorating the
social crisis
Orientation
Emphasis on social aims and
to urban policy
community development
Bringing excluded groups into the
political process
Orientation
Strong rhetorical commitment to the
to manufacturing manufacturing base, and the need
for (neo-Fordist) reorganisation and
modernisation
Style of decision Orientation towards process
making
Participative, strong emphasis on
democratization, decentralization
and consultation
Rhetoric of community based policies and “bottom up” policies
Relation
Principle of solidarity
to other cities

Entrepreneurial city
Political project subordinated to the
economics of selling Manchester
Local version of New Realism – appeal
to middle classes on the basis
of economic competence: culture agenda
of the “city living”, emphasis on service
sector, city centre housing projects for
“professionals”
Acceptance of central role for the private
sector
Partnership as a “growth coalition” and
a spur to endogenous economic
development
City region competing in a European/
global system for investment
Emphasis on property-led regeneration,
flagship developments
and the centrality of place marketing
Elitist orientation to “key player” politics
Commitment to “post-industrial script”
and willingness to abandon
manufacturing as the necessary
foundation for the regional economy
Orientation to end results and getting
things done
Executive driven
Charismatic authority
Acceptance of competition between
cities

Source: adapted and simplified from [Quilley 2002].
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In the second half of 80s there was a change in governance of City Council of
Manchester. Graham Stringer from Labour Party came to city leadership. Before
that the city had been lead by Labour Party as well, but it was a “left wing” of the
party in which the main concept was welfare state support (similarly to neighbouring
Liverpool). At the same time it is necessary to mention the changes in central British
politics. Leadership was gained by Conservative Party with Margaret Thatcher as a
head. The key political directions of the conservative government were limitation
of welfare state, starting cooperation between a public and a private sector and the
relationships based on competition. This lead to a paradox that the changes carried
out by Conservative Party on the central level, were carried out by Labour Party in
Manchester.
“The change was in the way the local government started to negotiate with the
other partners (especially with a private sector) as well as in changes within the
local government itself.” (Kevin Ward) (Interview)
“The crucial shift that started talking about modern regeneration of the city
came with the Olympic bid and the emphasis on necessity of cooperation with a private sector.” (Michael Hebbert) (Interview)
2.2. Visions and strategies of regeneration
“The first key component of leadership is vision. Regeneration needs a clear
analysis of where area is coming from and where its future lies. At the core of the
analysis must be a clear view of the conditions needed for economic competitiveness, and understanding of the opportunities along with a firm grasp of the current
direction and speed of travel of the economy”. Sir Howard Bernstein, Manchester
City Council (2006)
One of the key elements of Manchester regeneration has been the creating of a
strong vision of the city future position and subsequent regulation of regeneration
process directions.
The initial presupposition was acceptance of competition between cities (the second half of 80s, see above) and the vision was based on gaining the competitive position in post-industrial society. Brian Robson [2002] considers as the basic elements
gradually crystallizing visions of:
• Re-populating the city centre. It was necessary to change the tendency of
people leaving the city centre, decrease the great proportion of real estates owned
by the city and to bring to the city centre groups of inhabitants with high income,
so that the rise of consumption in the city centre was supported.
• Capitalizing on the sporting prowess of the city. It is mainly about the support
of local football clubs (Manchester City and Manchester United) and candidacy
for organization of the Olympic Games.
• Creating a consumer base to the city. This was based on a support of culture
scene with a related consumption function (bars, clubs, cinemas and hotels).
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Encouragement of high-tech base. The central topic was the use of local universities potential that lead for example to the establishment of Science Park
(initiative of Manchester City Council and three local universities).
• Emphasis on the role that the airport could play in attracting inward investment from international companies.
A vision has been recently defined relatively easily by a main representative of
Manchester City Council Sir Howard Bernstein: “The vision is a city of international
significance with a diversified economy.” He [2006] sees the main phases of this
vision implementation in:
• Identify and prioritize key drivers for investment – for example: the city centre,
the airport
• Securing education and skills to enable local people to benefit by accessing the
jobs and wealth being created
The key factors are the quality and choice of housing, the quality and reputation
of schools, tackling crime, anti social behaviour, and improving the conditions of
local environment.
Certain shift from a vision based on selective success of chosen groups to a more
areal layout of the benefits within the running city regeneration can be seen also in
Manchester Community Strategy 2006 – 2015 (for more see [KMPG 2007]) where
there is a definition of a vision of: Manchester – the city of top world class – where
everybody gains benefits from life, work and study in this unique modern city.
Achieving of this vision is based on following goals:
• All areas of the city will benefit from the city’s success; every neighbourhood
will be included.
• Manchester people will be wealthier, live longer, be healthier and enjoy happier
lives.
• Children and young people will be safer, more resilient and fulfil their potential.
• There will be more working families.
• Six out of ten homes will be owner-occupied.
• Productivity (Gross Value Added per head) for Manchester will be greater than
the UK average.
• Manchester will be in the top 10 of European business cities.
• The city’s population will have increased to 480,000.

3. Candidacy for the Olympic Games
“The beginning of the modern city regeneration came with putting on an application for the organisation of the Olympic Games.” Michael Hebbert, interview
“Cities, like sprinters, can’t stand still. They have to make progress or go into
decline. The great days of heavy industry won’t return. We have to find new ways
forward and that’s where the Olympic Games come in.” Graham Stringer
Two Manchester candidacies for the Olympic Games (OG) are regarded by
expert literature as well as by local experts as one of the key events (next to the bomb
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explosions in the city centre) that distinctly influenced the city regeneration process.
Manchester stood as a candidate for the OG twice and was in both cases unsuccessful (in 1996 Atlanta won and in 2000 it was Athens). Despite the double candidacy
failure the candidacy process is predominately positively assessed as a tool for the
city development. An excellent contribution to this topic is work published by Allan
Cochrane, Jamie Peck an Adam Tickell with the title Olympic Dreams (in [Peck and
Ward 2002]).
It is possible to discuss the initial principle in other words if the candidacy for
the OG served as a planned accelerator of city regeneration (candidacy as a city regeneration tool) or if the topic of city regeneration was the supporting topic for the
candidacy itself (regeneration as a tool for candidacy.) Two following statements
made by key participants of this process (the main representative of Manchester City
Council and the leader of the OG candidacy) prove this discrepancy.
“About of dozen of (Europe’s 40 or 50 second-tier cities) will become the cities
were decisions are made ...We have to try and get there because the alternative is to
gradually decline.” (Graham Stringer)
“I never used the word “sport” because you were then told to talk to the Sports
Council. But we needed more money then the Sports Council spent in a year, and
therefore we talked about urban regeneration, employment opportunities and reclaiming land.” (Bob Scott)
It is however not necessary to solve this discrepancy for defining the positives
that were brought by the city candidacy for the OG. These are as follows:
• Activating of local key participants
• Definition of the goal which could be followed and which could be generally
accepted
• Creation of platform for the key participants’ partnership
• Change in the behaviour of local government – pragmatic, goal orientated and
friendly to the private sector
• During the candidacy process the city gained many financial recourses that would
not probably come without the candidacy
In case of city candidacy for the OG the proverb: “the way could be the goal”
came truth. Moreover the city used its experience and succeeded in the candidacy for
the Commonwealth Games 2002 that happened to be a very successful event (from
the economical as well as sporting point of view).

4. Bomb explosion in the city centre
“They went for the hearth of Manchester. But missed the soul.” Manchester Evening News
In June (15th) 1996 IRA caused the biggest bomb explosion during the peace
time in Great Britain because they exploded a bomb in the very center of Manchester. Fortunately no one was killed but around 250 people were injured.
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The bomb hit the area about 1 million square metre large, over 1200 buildings
were damaged and over 670 companies felt the negative impacts of the event. The
overall costs for the renewal of the stricken area reached 500 million pounds (for
more about the event and following activities see for example [Hetherington 2004;
Williams 2000]).
Of course there is no doubt that is was a tragic and deplorable event but there
is an interesting agreement of experts and expert literature in the evaluation of this
situation as an event that from the “narrow” point of view of city regeneration had
many positive impacts.
• It created the feeling of city solidarity, stimulation of key participants resolution
and public support to a quick rectification of physical damages
• The city centre was “cleaned” from old buildings and therefore it was possible to
create a new urban solution. It led to the creation of several architectonically
unique buildings and spaces that are the basis for the contemporary city marketing.
• From the point of view of regeneration based on the increasing consumption there
could be established more attractive centre (especially luxurious apartments and
shops)
• Cooperation on a new city regeneration scheme distinctly deepened the relationship of public and private sector (however it is necessary to put it to the wider
context of “entrepreneurial turn” like by the OG candidacy)
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REGENERACJA REGIONÓW PRZEMYSŁOWYCH
NA PRZYKŁADZIE MANCHESTERU
Streszczenie
Regeneracja Manchesteru może być rozumiana jako proces złożony, polegający na zmianach,
które charakteryzują się własnymi mechanizmami początkowymi, partycypującymi w nich uczestnikami, procesami decyzyjnymi oraz zróżnicowanymi skutkami przestrzennymi. Jest to zazwyczaj
złożony proces innowacyjny zachodzący w obrębie miasta. Z tej przyczyny należy zdefiniować zasady
odnoszące się nie tylko do źródła zmian i ich progresji, lecz także do ewaluacji pomyślnej realizacji
całego procesu oraz możliwości przeniesienia „dobrych doświadczeń” na inne warunki geograficzne.
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Zróżnicowanie regionalnych wahań
koniunktury gospodarczej
W województwACH polski

1. Wstęp
Liczne badania empiryczne wskazują, że w przypadku wielu państw wahania
koniunktury gospodarczej wykazują znaczne zróżnicowanie między poszczególnymi regionami.
Badania amerykańskie potwierdzają występowanie regionalnego zróżnicowania
cykli koniunktury w Stanach Zjednoczonych. Spośród wszystkich stanów USA tylko w piętnastu przypadkach1 stwierdzono, że od roku 1979 recesja w tych stanach
występowała dokładnie w tych samych momentach czasowych, jak w przypadku
całej gospodarki amerykańskiej [Crone 2006, s. 13].
Badania amerykańskie wskazują ponadto, iż nie tylko poszczególne regiony
mogą wykazywać znaczne zróżnicowanie swoich cykli koniunktury, ale również
może zachodzić istotne zróżnicowanie cykli koniunktury między miastami leżącymi
w obrębie jednego regionu [Parker 1997, s. 69]. Badania wskazują również, iż charakter zróżnicowania regionalnych wahań koniunktury może się znacznie różnić w
poszczególnych cyklach koniunkturalnych [Wall, Zoega 2004, s. 26].
Zgodnie z innymi badaniami zachodzą duże różnice w głębokości cykli koniunktury (mierzonych różnicą między przeciętnym tempem wzrostu produkcji przemysłowej w okresach ekspansji oraz recesji w latach 1992-2005) w przypadku ośmiu
regionów Japonii [Wall 2007, s. 66-74].
Do podobnych wniosków skłaniają wyniki badań przeprowadzonych dla regionów Australii. Na ich podstawie stwierdza się, że przeważająca część zmienności
poziomu zatrudnienia w regionach może być wyjaśniona przez czynniki makroekonomiczne, jednak czynniki specyficzne dla poszczególnych regionów również wy �����������������������������������������������������������������������������������������������
Dotyczyło to stanów: Alabama, Kalifornia, Delaware, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Nevada, Pensylwania, Południowa Karolina, Tennessee oraz Wisconsin.
1
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kazują znaczny wpływ na wahania koniunktury w tych regionach [Mitchell, Carlson
2003, s. 2].
Badania przeprowadzone na danych dotyczących prowincji Kanady wskazują
również, iż regiony tego kraju charakteryzują się dużym zróżnicowaniem swych
wahań koniunktury gospodarczej [Wakerly, Scott, Nason 2004, s. 1].
Inne badania, dokonane na danych dotyczących poszczególnych prowincji Chin,
wskazują, że niektóre północno-zachodnie regiony tego państwa wykazują bardzo
słabą synchronizację swoich wahań poziomu aktywności gospodarczej z wahaniami
na poziomie całego kraju. Ponadto pozostałe regiony Chin charakteryzują się relatywnie wysoką synchronizacją swoich cykli koniunkturalnych dopiero od połowy
lat osiemdziesiątych [Gerlach-Kristen 2005, s. 23].
Międzyregionalne zróżnicowanie wahań koniunktury stanowić może istotny
czynnik komplikujący prowadzenie polityki gospodarczej. Występujące zróżnicowanie regionów pod względem fluktuacji poziomu aktywności gospodarczej utrudnia stosowanie instrumentów polityki stabilizacyjnej (monetarnej i fiskalnej), niemożliwe bowiem może się stać utrzymywanie niskiego poziomu bezrobocia oraz
niskiej inflacji jednocześnie we wszystkich regionach kraju. Działania nakierowane
na stymulowanie aktywności gospodarczej w okresie ogólnonarodowej recesji mogą
się przyczyniać do powstawania nadmiernej presji inflacyjnej w regionach, w których recesja w danym okresie nie występuje [Carlino 2003, s. 12].
W niniejszym artykule dokonano oceny stopnia zróżnicowania wahań koniunktury gospodarczej (mierzonej dynamiką zatrudnienia oraz produkcji przemysłowej)
w poszczególnych województwach Polski w latach 1999-2006.

2. Stopień zróżnicowania wahań koniunktury gospodarczej
pomiędzy województwami Polski
Dane statystyczne dotyczące gospodarki polskiej wskazują na możliwość występowania znacznego zróżnicowania wahań koniunktury między poszczególnymi
województwami. Tabele 1 i 2 przedstawiają kształtowanie się dynamiki przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw ogółem oraz dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu (w cenach stałych) w szesnastu polskich województwach w latach
1999-2006.
Dane z tab. 1 i 2 potwierdzają, że zmiany koniunktury gospodarczej (mierzonej
dynamiką zatrudnienia oraz produkcji przemysłowej) w poszczególnych województwach Polski były w analizowanych latach relatywnie słabo skorelowane pomiędzy
sobą. W przypadku dynamiki zatrudnienia różnica między województwami o najwyższym i najniższym wskaźniku wahała się między 4,0 a 18,9 punktów procentowych. W przypadku dynamiki produkcji przemysłowej zaobserwowane różnice są
jeszcze większe i wahają się między 13,9 a 23,5 punktów procentowych.
Należy zauważyć, iż zarówno w przypadku dynamiki zatrudnienia, jak i dynamiki produkcji przemysłowej w każdym z analizowanych lat (z wyjątkiem roku 2006
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1999
–0,8%
2,8%
–3,3%
0,2%
0,4%
–0,8%
1,8%
–0,6%
2,0%
–1,6%
–0,3%
–4,4%
–0,2%
1,0%
4,5%
–1,4%
–0,3%
0,0%
2,21%
4,5%
–4,4%

2000
–2,8%
–2,7%
–5,0%
–3,1%
–3,7%
–2,6%
0,5%
–5,3%
–3,6%
–2,5%
–2,0%
–9,2%
–5,9%
–1,5%
–0,1%
–2,1%
–2,8%
–3,2%
2,33%
0,5%
–9,2%

2001
–3,7%
–1,7%
–3,5%
–1,9%
–2,9%
–1,8%
–0,7%
–5,3%
–2,3%
–4,9%
0,5%
–4,9%
–4,7%
–0,4%
0,6%
–3,1%
–2,6%
–2,5%
1,91%
0,6%
–5,3%

2002
–5,2%
–8,1%
–7,3%
–9,4%
–3,1%
–4,4%
7,7%
–8,8%
–6,1%
–4,0%
–5,3%
3,9%
–11,2%
–5,7%
–2,0%
–8,3%
–5,5%
–4,8%
4,86%
7,7%
–11,2%

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

* Dynamika zatrudnienia na koniec roku w stosunku do końca roku poprzedniego.

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Mediana
Średnia
Odchylenie standardowe
Maksimum
Minimum

Wyszczególnienie
–0,9%
–6,6%
–5,0%
–8,7%
–4,2%
–0,5%
2,1%
–5,3%
–3,5%
–2,3%
–3,9%
–11,7%
–4,8%
–4,0%
–1,4%
–11,3%
–4,1%
–4,5%
3,74%
2,1%
–11,7%

2003
2,6%
–0,6%
–2,4%
1,2%
–5,1%
0,8%
0,5%
–1,8%
–0,1%
1,1%
–1,2%
–5,0%
–3,1%
0,5%
1,6%
–4,4%
–0,3%
–1,0%
2,44%
2,6%
–5,1%

2004
2,8%
–0,5%
2,7%
4,0%
0,4%
4,5%
2,1%
1,6%
1,3%
1,4%
5,1%
–1,4%
1,1%
1,6%
3,8%
1,6%
1,6%
2,0%
1,77%
5,1%
–1,4%

2005

Tabela 1. Dynamika przeciętnego zatrudnienia* w sektorze przedsiębiorstw ogółem w województwach Polski w latach 1999-2006

2,8%
0,5%
0,7%
4,2%
1,8%
1,9%
3,6%
1,1%
2,7%
2,4%
2,9%
1,6%
2,5%
2,6%
4,5%
4,1%
2,6%
2,5%
1,21%
4,5%
0,5%

2006
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–4,0%
–7,5%
–12,9%
5,7%
–3,9%
–8,2%
–4,3%
–0,5%
–3,8%
–1,6%
–11,5%
–9,1%
–7,3%
–5,4%
–4,6%
–17,8%
–5,0%
–6,0%
5,40%
5,7%
–17,8%

1999
6,4%
–1,5%
3,3%
4,3%
–0,5%
4,3%
6,7%
9,8%
6,6%
–4,5%
8,6%
4,7%
6,5%
7,6%
4,9%
4,4%
4,8%
4,5%
3,78%
9,8%
–4,5%

2000
6,3%
6,2%
–4,2%
1,2%
6,2%
3,5%
7,4%
0,0%
9,6%
8,1%
4,3%
6,2%
2,9%
12,4%
10,5%
–2,6%
6,2%
4,9%
4,58%
12,4%
–4,2%

2001
–7,1%
–6,6%
0,9%
–3,3%
–6,4%
–2,8%
–2,6%
–5,9%
–10,9%
–1,0%
3,8%
–3,7%
–7,4%
–1,9%
–4,7%
–14,2%
–4,2%
–4,6%
4,35%
3,8%
–14,2%

2002
10,9%
3,4%
10,2%
2,6%
–3,0%
4,4%
–1,0%
5,4%
9,8%
4,9%
3,7%
5,6%
9,1%
1,2%
8,4%
5,5%
5,2%
5,1%
3,99%
10,9%
–3,0%

2003
12,5%
9,5%
4,4%
15,0%
–0,8%
7,1%
9,2%
9,1%
4,2%
7,0%
19,8%
22,3%
13,5%
0,8%
15,4%
6,8%
9,2%
9,7%
6,41%
22,3%
–0,8%

2004
5,6%
–6,3%
1,1%
6,9%
–0,2%
6,7%
7,6%
–5,0%
3,6%
2,4%
–1,3%
–2,6%
0,2%
4,7%
8,4%
3,7%
3,0%
2,2%
4,48%
8,4%
–6,3%

2005

13,7%
–0,3%
6,6%
3,5%
10,0%
9,2%
13,3%
5,2%
8,6%
4,6%
10,5%
15,9%
14,0%
–2,7%
9,5%
6,0%
8,9%
8,0%
5,18%
15,9%
–2,7%

2006

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

* Dynamika w stosunku do roku poprzedniego; obliczenia oparte na danych dotyczących produkcji sprzedanej przemysłu w cenach bieżących,
zdeflowane przez autora przy wykorzystaniu ogólnego indeksu cen produkcji sprzedanej przemysłu (indeks cen dla całego kraju).

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Mediana
Średnia
Odchylenie standardowe
Maksimum
Minimum

Wyszczególnienie

Tabela 2. Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu (w cenach stałych*) w województwach Polski w latach 1999-2006
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w przypadku zatrudnienia) można odnaleźć regiony o dodatniej oraz ujemnej dynamice. Oznacza to, iż w każdym okresie (z wyjątkiem roku 2006) można wyróżnić
przynajmniej jeden region recesyjny (ujemna dynamika zatrudnienia lub produkcji
przemysłowej) oraz przynajmniej jeden region w fazie ożywienia lub rozkwitu (dodatnia dynamika zatrudnienia lub produkcji przemysłowej). Jedynie w roku 2006
dynamika zatrudnienia we wszystkich województwach znalazła się na poziomie dodatnim.
W przypadku dynamiki zatrudnienia można również dostrzec pewną zależność
między przeciętną dynamiką zatrudnienia (mierzoną medianą lub średnią arytmetyczną) we wszystkich województwach a rozstępem tego wskaźnika. W okresach
największego przeciętnego spadku zatrudnienia w całym kraju różnica (w punktach
procentowych) między województwami o najwyższej i najniższej dynamice była
największa. Miało to miejsce w latach 2002 oraz 2003, kiedy to mediana dynamiki zatrudnienia we wszystkich województwach wyniosła odpowiednio –5,5% oraz
–4,1% (dwie najniższe obserwacje w całym badanym okresie). W tych samych latach rozstęp dynamiki zatrudnienia wyniósł odpowiednio 18,9% oraz 13,8%. Z kolei
w roku 2006, kiedy to mediana dynamiki zatrudnienia przyjęła wartość najwyższą
(2,6%), różnica między najwyższą oraz najniższą dynamiką wyniosła 4,0 punkty
Tabela 3. Miary przeciętne oraz miary zmienności dynamiki przeciętnego zatrudnienia*
w sektorze przedsiębiorstw ogółem w województwach Polski w latach 1999-2006
Wyszczególnienie

Mediana

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

–0,9%
–1,2%
–3,4%
–0,9%
–3,0%
–0,6%
2,0%
–3,6%
–1,2%
–2,0%
–0,8%
–4,7%
–3,9%
0,0%
1,1%
–2,6%

Średnia
Odchylenie
Maksimum Minimum Rozstęp
arytmetyczna standardowe
–0,7%
–2,1%
–2,9%
–1,7%
–2,1%
–0,4%
2,2%
–3,1%
–1,2%
–1,3%
–0,5%
–3,9%
–3,3%
–0,7%
1,4%
–3,1%

3,1%
3,6%
3,2%
5,2%
2,5%
2,8%
2,6%
3,7%
3,1%
2,7%
3,4%
5,2%
4,4%
2,9%
2,6%
5,0%

2,8%
2,8%
2,7%
4,2%
1,8%
4,5%
7,7%
1,6%
2,7%
2,4%
5,1%
3,9%
2,5%
2,6%
4,5%
4,1%

–5,2%
–8,1%
–7,3%
–9,4%
–5,1%
–4,4%
–0,7%
–8,8%
–6,1%
–4,9%
–5,3%
–11,7%
–11,2%
–5,7%
–2,0%
–11,3%

8,0%
10,9%
10,0%
13,6%
6,9%
8,9%
8,4%
10,4%
8,8%
7,3%
10,4%
15,6%
13,7%
8,3%
6,5%
15,4%

* Dynamika zatrudnienia na koniec roku w stosunku do końca roku poprzedniego.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.
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procentowe i była najmniejsza w całym badanym okresie. Pozwala to przypuszczać, iż za zróżnicowanie zmian koniunktury w poszczególnych województwach
odpowiadało zróżnicowanie struktur gospodarczych tychże województw. Wydaje
się prawdopodobne, iż niektóre regiony reagują silnie negatywnie na niekorzystne
zmiany w otoczeniu ekonomicznym, podczas gdy inne charakteryzują się wyższą
stabilnością zatrudnienia, również w okresach ogólnej dekoniunktury. Z kolei w
okresach ogólnego ożywienia gospodarczego regiony, które w poprzedniej fazie doświadczyły najgłębszej kontrakcji, notują najwyższą dynamikę zatrudnienia, niejako
„doganiając” pozostałe obszary, w reakcji na poprzedni relatywnie głęboki spadek.
Dane z tab. 3 i 4 potwierdzają, iż mimo relatywnie krótkiego szeregu czasowego, obejmującego dane roczne z lat 1999-2006, można stwierdzić, że województwa
polskie charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem wahań poziomu aktywności
gospodarczej.
Tabela 4. Miary przeciętne oraz miary zmienności dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu
(w cenach stałych*) w województwach Polski w latach 1999-2006
Wyszczególnienie

Mediana

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

6,4%
–0,9%
2,2%
3,9%
–0,7%
4,4%
7,1%
2,6%
5,4%
3,5%
4,1%
5,1%
4,7%
1,0%
8,4%
4,0%

Średnia
Odchylenie
Maksimum Minimum Rozstęp
arytmetyczna standardowe
5,5%
–0,4%
1,2%
4,5%
0,2%
3,0%
4,5%
2,3%
3,5%
2,5%
4,7%
4,9%
3,9%
2,1%
6,0%
–1,0%

7,5%
6,3%
7,1%
5,3%
5,4%
5,8%
6,3%
6,0%
7,3%
4,5%
9,1%
10,4%
8,4%
5,9%
7,2%
9,7%

13,7%
9,5%
10,2%
15,0%
10,0%
9,2%
13,3%
9,8%
9,8%
8,1%
19,8%
22,3%
14,0%
12,4%
15,4%
6,8%

–7,1%
–7,5%
–12,9%
–3,3%
–6,4%
–8,2%
–4,3%
–5,9%
–10,9%
–4,5%
–11,5%
–9,1%
–7,4%
–5,4%
–4,7%
–17,8%

20,8%
17,0%
23,1%
18,3%
16,3%
17,4%
17,6%
15,7%
20,7%
12,6%
31,3%
31,4%
21,4%
17,8%
20,1%
24,6%

* Dynamika w stosunku do roku poprzedniego; obliczenia oparte na danych dotyczących produkcji
sprzedanej przemysłu w cenach bieżących, zdeflowane przez autora przy wykorzystaniu ogólnego indeksu cen produkcji sprzedanej przemysłu (indeks cen dla całego kraju).
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Jedynie w przypadku dwóch województw (mazowieckiego i wielkopolskiego)
średnia arytmetyczna oraz mediana dynamiki zatrudnienia w latach 1999-2006 przyjęły wartości dodatnie. Natomiast w przypadku dynamiki produkcji przemysłowej
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mediana przyjęła wartość dodatnią w trzynastu, średnia arytmetyczna zaś w czternastu województwach. Tak więc w przypadku gospodarek, w których dokonują się
znaczne zmiany strukturalne, którym towarzyszy szybki wzrost wydajności pracy,
współzależności między zmianami poziomu aktywności gospodarczej mierzonymi
różnymi indeksami (w tym przypadku dynamiką zatrudnienia oraz produkcji przemysłowej), charakteryzować się mogą niskimi korelacjami.
Najwyższe odchylenie standardowe dynamiki zatrudnienia (województwo śląskie) przeszło dwukrotnie przekracza najniższe odchylenie standardowe tej zmiennej (województwo łódzkie). Najwyższy stwierdzony rozstęp dynamiki zatrudnienia
(województwo śląskie) przewyższa najniższy rozstęp (województwo wielkopolskie)
niemal dwuipółkrotnie. Podobne różnice zachodzą w przypadku dynamiki produkcji
sprzedanej przemysłu.

3. Zakończenie
Obserwacje przedstawione w niniejszym artykule potwierdzają, że wahania koniunktury gospodarczej mogą wykazywać znaczne zróżnicowanie między poszczególnymi regionami w obrębie jednego kraju. Wnioski płynące z obserwacji dynamiki zatrudnienia oraz produkcji przemysłowej w województwach Polski w latach
1999-2006 są spójne z wynikami badań przeprowadzonych na danych dotyczących
regionów innych państw. Badania te potwierdzają, że zmiany poziomu aktywności
gospodarczej wykazują znaczne zróżnicowanie międzyregionalne.
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THE DIFFERENCES IN REGIONAL BUSINESS CYCLES
BETWEEN POLISH VOIVODSHIPS
Summary
A lot of empirical research indicates that business cycles in many countries present significant
differences between individual regions. In this paper, the author carried out the evaluation of the differences in growth of employment and industrial production in the Polish voivodships between 1999
and 2006. The research confirms the existence of significant differences in Polish regional business
cycles.
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PROBLEMY RACJONALIZACJI ZUŻYCIA ENERGII
W REGIONACH POLSKI

1. Wprowadzenie – istota problematyki
We współczesnym świecie możliwości efektywnego wykorzystania energii nabierają szczególnego znaczenia. Są to problemy zarówno gospodarcze, jak i społeczne. Ogólnoświatowe tendencje dotyczące rosnących cen surowców energetycznych,
występujących wyzwań ekologicznych (np. zmiany klimatyczne) sprawiają, że problem racjonalnego wykorzystywania energii staje się wyzwaniem, z którym należy
się jak najszybciej zmierzyć.
Problemy racjonalizacji zużycia energii są także istotne na poziomie regionalnym i lokalnym. To właśnie tam można podjąć wiele działań zmierzających do efektywniejszego gospodarowania energią, a tym samym poprawy konkurencyjności
danego regionu. Jak zauważono w „Zielonej Księdze”, działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii przyniosą wszystkie potencjalne korzyści tylko wtedy, gdy
kroki podejmowane na poziomie wspólnotowym i krajowym będą miały swoje odzwierciedlenie lokalne [KOM (2005) 265, Zielona Księga… 2005, s. 35]. W związku z tym głównym celem pracy jest zaprezentowanie możliwości racjonalniejszego
wykorzystania energii w polskich regionach. Szczególną uwagę zwrócono także
na czynniki determinujące zróżnicowanie zużycia energii w poszczególnych województwach oraz na działania, które mogą być podejmowane w celu zwiększenia
efektywności wykorzystania energii.

2. Problemy polskiej energetyki
Obecnie w Unii Europejskiej energię (cieplną i elektryczną) w 80% uzyskuje
się z paliw kopalnych – ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla kamiennego. W praktyce nie ma szans na szybkie obniżenie tego wskaźnika i zastosowanie surowców
alternatywnych. Przejście na inne paliwa, takie jak energia jądrowa czy energetyka
odnawialna (wiatrowa, słoneczna), jest bardzo kosztowne i długotrwałe. Należy się
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zatem skupić na ograniczaniu zużycia i lepszym zarządzaniu potrzebami, rozwijając
w miarę możliwości alternatywne źródła energii. Odzwierciedleniem tych tendencji
jest działanie UE, która ustanowiła cel, by do 2020 r. obniżyć zużycie energii o 20%.
Działania zmierzające do efektywniejszego gospodarowania energią powinny być
skierowane na sektory, w których możliwości racjonalizacji zużycia są największe i
realne do osiągnięcia (zob. tab. 1).
Tabela 1. Przewidywany potencjał oszczędności energii w sektorach odbiorców końcowych UE

Sektor
Budynki mieszkalne
(gospodarstwa domowe)
Budynki komercyjne
(sektor usług)
Transport
Przemysł wytwórczy
Inne
Razem

Zużycie energii
w 2005 r.
(Mtoe)

Zużycie energii
w 2020 r.
(wg obecnej
tendencji)
(Mtoe)

Potencjał
oszczędności
energii
w 2020 r.
(Mtoe)

Potencjał
oszczędności
energii
w 2020 r.
(%)

280

338

91

27

157
332
297
684
1750

211
405
382
554
1890

63
105
95
36
390

30
26
25
6
20

Źródło: [KOM(2006)545, Plan działania… 2006, s. 5-9].

Problem racjonalnego wykorzystania energii jest szczególnie istotny także dla
Polski. Rosnące zapotrzebowanie na energię, spowodowane wzrostem gospodarczym, należy pogodzić ze zobowiązaniami, jakie podjęliśmy w ramach Dyrektywy
2006/32 WE, według której mamy zaoszczędzić 9% energii do końca 2016 r., a 2%
energii do końca 2010 r. w stosunku do uśrednionego zużycia z lat poprzednich. Cel
ten musi być jednak osiągnięty w wyniku świadomych działań podjętych przez rząd,
a więc bez brania pod uwagę naturalnego trendu oszczędnościowego obserwowanego w rozwijających się gospodarkach, szacowanego na ok. 1%.
Na możliwości i kierunki zmian w polskiej energetyce ma wpływ także fakt, że
posiadamy znaczne zasoby węgla, ale importujemy ropę i gaz, a także dysponujemy
znacznymi możliwościami oszczędzania energii i wzrostu efektywności energetycznej oraz wciąż nie wykorzystujemy szansy, jaką daje rozwój energetyki odnawialnej.
Ponadto polska energetyka musi nadrabiać zaległości z lat ubiegłych, które uwidaczniają się m.in. w przestarzałych technologiach czy złym stanie infrastruktury
energetycznej. Analizując sytuację polskiej energetyki, należy pamiętać także o tym,
że głównym i podstawowym problemem polskiej energetyki jest jej niska wydajność
(produktywność), na co nakłada się niska efektywność wykorzystania (użytkowania) energii. Konsekwencją tej sytuacji są następujące relacje:
–– zużycie energii na mieszkańca jest w Polsce prawie 2 razy mniejsze niż w
UE-15;
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–– zużycie energii na jednostkę PKB jest w Polsce ok. 2,5 razy większe niż w
UE-15;
–– sprawność elektrowni w Polsce to ok. 36%, a w UE 46%; sprawność netto wynosi odpowiednio: 32,5% i 41,5%.
W perspektywie najbliższych lat wielkim osiągnięciem Polski byłoby zbliżenie
się do dzisiejszego średniego poziomu efektywności energetycznej państw UE. Dążąc do poprawy efektywności wykorzystania energii w Polsce, można podejmować
wiele działań, wśród których najistotniejsze są:
–– wspólne działanie krajów Unii Europejskiej w sprawie zaspokojenia popytu;
–– dążenie do uniezależnienia się energetycznego od innych państw (trudne bądź
niemożliwe do osiągnięcia);
–– wprowadzenie nowych energooszczędnych technologii w przemyśle, budownictwie, transporcie, rolnictwie i gospodarstwach domowych. Działania te muszą
być związane ze zmniejszeniem energochłonności wyrobów zarówno w trakcie
ich projektowania, produkcji, użytkowania, jak i utylizacji;
–– przestawienie się na stabilne źródła energii, możliwe do wyprodukowania w kraju, wolne od napięć politycznych i sytuacji międzynarodowej, w tym rozwijanie
i wspieranie odnawialnych źródeł energii (OŹE);
–– wspieranie badań naukowych mających na celu stworzenie nowoczesnych technologii wykorzystywanych do produkcji taniej i czystej energii, przy jednoczesnej modyfikacji już istniejących systemów energetycznych, zarówno w samym
procesie jej wytwarzania, jak i transportu. Niezmiernie istotne są tu także działania zmierzające od zwiększania sprawności wytwarzania energii;
–– wdrożenie systemów zarządzania popytem na energię w celu zwiększenia efektywności wykorzystania energii, a także planowanie energetyczne na poziomie
regionalnym i lokalnym;
–– promowanie oszczędzania energii.

3. Działania zwiększające efektywność wykorzystania energii
w regionach
Wiele z wymienionych działań może być podjętych na poziomie regionalnym i
lokalnym. To władze samorządowe, będące gospodarzem na danym terenie, wraz z
przedsiębiorcami i społecznością lokalną, mogą i powinny się angażować w przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie energii w regionie.
Podstawowym podmiotem regionalnego rynku energii, z punktu widzenia zadań,
jakimi został obciążony, jest samorząd terytorialny. Regulacje wprowadzone przez
ustawę Prawo energetyczne nakładają na gminy obowiązek sporządzenia określonych dokumentów planistycznych, w tym przede wszystkim założeń do planu zaopatrzenia w media energetyczne mieszkańców gminy. Projekt tego planu jest swego
rodzaju opracowaniem koncepcji energetycznej dla obszaru danej jednostki samorządu terytorialnego. Postanowienia w zakresie zaopatrzenia i planowania energe-
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tycznego wynikające z obowiązującej ustawy Prawo energetyczne są zawarte w art.
7 ust. 4, 5 i 6 oraz art. 16-20. W przepisach tych precyzyjnie określono zakres planów
przedsiębiorstw i samorządów terytorialnych oraz określono obowiązek współpracy
przedsiębiorstw energetycznych z przyłączonymi podmiotami i gminami. Co istotne, plany te powinny zapewniać minimalizację nakładów i kosztów ponoszonych
przez przedsiębiorstwo energetyczne tak, aby nakłady i koszty nie powodowały w
poszczególnych latach nadmiernego wzrostu cen i stawek opłat energii elektrycznej
lub ciepła, przy zapewnieniu ciągłości, niezawodności i jakości dostaw.
Zakres zadań własnych gminy został określony w art. 18 Prawa energetycznego.
Zgodnie z tym przepisem gmina w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną lub
ciepło jest zobowiązana do:
–– planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną na obszarze
gminy;
–– planowania oświetlenia miejsc publicznych, placów i dróg znajdujących się na
terenie gminy;
–– finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy.
Należy także coraz szerzej stosować metody sterowania popytem DSM (demand side management). Opracowanie i wdrożenie programu DSM przynosi szereg
korzyści zarówno dla odbiorcy, przedsiębiorstwa, jak i dla społeczeństwa. Główne
korzyści, jakie przynoszą programy racjonalnego wykorzystania czy poszanowania
energii i sterowaniami obciążeniem systemu wytwórczego, to koszty uniknięcia
dodatkowych mocy wytwórczych niezbędnych do zaspokojenia przewidywanego
wzrostu zapotrzebowania na energię. Ponadto przedsiębiorstwo elektroenergetyczne
może kształtować, poprzez programy DSM, lepszą współpracę z odbiorcami końcowymi i osiągnąć lepsze zrozumienie potrzeb i korzyści odbiorców, co jest niezmiernie ważne w warunkach wzmagającej się konkurencji na rynku energii. Należy
również zauważyć, że programy DSM są od wielu lat istotnym narzędziem realizacji
polityki energetycznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego, poprawy efektywności gospodarowania zasobami i rozwoju alternatywnych źródeł zasilania, a
szczególnie systemów energii odnawialnej [Krawiec 2008, s. 128-129].
Wykorzystanie energii odnawialnej w danym regionie może być oparte na inwestycjach prowadzonych przez inwestorów prywatnych zainteresowanych rozwojem
przedsięwzięć komercyjnych lub przez samorządy realizujące inwestycje, modernizacje, a także prowadzące działania komercyjne. W przypadku samorządów dynamika inwestycji zależy od ich aktywnej postawy. Ponadto działania zmierzające do
wykorzystania odnawialnych źródeł energii powinny być, ze względu na rozproszony charakter tych źródeł, zaplanowane i skoordynowane z innymi planami rozwojowymi gminy. W najbliższych latach należy się spodziewać dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Wynika to z korzyści, jakie przynosi ich wykorzystanie
dla lokalnych społeczności (zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego,
stworzenie nowych miejsc pracy, promowanie rozwoju regionalnego), jak również
korzyści ekologicznych, przede wszystkim ograniczenie emisji dwutlenku węgla.
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Odnawialne źródła energii mogą stanowić istotny udział w bilansie energetycznym
poszczególnych gmin czy nawet regionów naszego kraju. Mogą się przyczynić do
zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego w regionach, a zwłaszcza do poprawy
zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. Potencjalnie największym odbiorcą energii ze źródeł odnawialnych może być
rolnictwo, a także mieszkalnictwo i komunikacja [Borgosz-Koczwara, Herlender
2008, s. 1-5].
Ze względu na to, że budynki i transport to dwa główne obszary konsumpcji
energii, w obu tych obszarach wiele dobrego mogą zrobić władze lokalne, chociażby oszczędzając energię w budynkach lub w transporcie publicznym. W przypadku
zarządzania budynkami prawdziwe efekty dotyczące oszczędności energii przynosi
termomodernizacja (docieplenie ścian i stropów, wymiana okien i drzwi, wymiana
lub modernizacja instalacji c.o., wymiana kotłów itd.). Spora część zasobów komunalnych w Polsce charakteryzuje się znacznymi możliwościami podniesienia
efektywności energetycznej. Zaletą termomodernizacji jest to, że powstałe oszczędności są na tyle znaczne, iż zainwestowane środki zwracają się i to w czasie często krótszym niż 5 lat. Podobny potencjał oszczędności istnieje w komunikacji, dla
której strategiczne decyzje rozstrzygane są na poziomie lokalnym i regionalnym.
Dlatego też domeną regionalną jest m.in. zarządzanie regionalnym transportem czy
organizowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg. Działania podejmowane w
tych dziedzinach dają ogromne możliwości zastosowania wielu energooszczędnych
rozwiązań. Należy przy tym mieć na uwadze, iż władze samorządowe dysponują
wieloma dodatkowymi instrumentami, które mogą wykorzystywać w celu racjonalizacji gospodarki energetycznej. Przykładem jest możliwość stosowania przez władze gminy ulg w podatku od nieruchomości służących bezpośrednio racjonalizacji
gospodarki energetycznej.
Duże możliwości racjonalizacji zużycia energii są także po stronie przedsiębiorstw. Poprzez poprawę standardów produkcji, wprowadzanie nowych, energooszczędnych rozwiązań mogą się przyczyniać do efektywniejszego wykorzystania energii. Istnieje w Polsce duża grupa przedsiębiorstw, które w ostatnich latach
znacznie zwiększyły efektywność energetyczną, osiągając wskaźniki lepsze niż podobne przedsiębiorstwa w krajach UE-15. Do takich przedsiębiorstw należą m.in.
cementownie, których wskaźniki efektywności energetycznej są na dużo wyższym
poziomie niż wskaźniki konkurentów z innych państw UE.
Nie należy się natomiast spodziewać znacznej oszczędności energii przez gospodarstwa domowe, która może być osiągana głównie przez wymianę urządzeń i
osprzętu na energooszczędne. Jest to oczywiście jak najbardziej pożądane i racjonalne. Jednak działania takie będą następować samorzutnie – gdyż wysokie i szybko
rosnące ceny energii będą motywować odbiorców do stosowania bardziej energooszczędnych urządzeń. Potencjał ten jest jednak względnie niewielki, a zważywszy na rosnącą zamożność gospodarstw domowych, w których przybywa urządzeń
wykorzystujących energię, można przypuszczać, że pomimo silnych działań pro-
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efektywnościowych zużycie energii będzie rosło (zob. [Wojtulewicz, Osicki, Pasierb
2006, s. 1-18]).
Analizując problemy racjonalizacji zużycia energii w gospodarstwach domowych, należy także ze szczególną uwagą obserwować zmiany demograficzne zachodzące w poszczególnych regionach. Dla rozwoju energetyki ważny jest stosunek
liczby ludności zamieszkującej tereny miejskie i wiejskie. Przewiduje się, że udział
mieszkańców wsi będzie się stale zmniejszał. Wzrastać będzie liczba wielkich aglomeracji miejskich. Należy się zatem spodziewać wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w silnie skoncentrowanych rejonach, co będzie rzutować na rozwój
technologii wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej. Pojawiają się większe
potrzeby i możliwości rozwoju systemów ciepła scentralizowanego, skojarzonego
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz przesyłania kablowego.
Na poziomie regionalnym i lokalnym należy przede wszystkim dbać o ograniczenie zużycia, które przyczynia się do zmniejszenia wpływu ewentualnych podwyżek
na sytuację budżetu. Dotyczy to w takim samym stopniu budżetu samorządowego,
jak i domowego. W regionach polskich znaczna poprawa racjonalności wykorzystania energii w krótkim okresie wydaje się niemożliwa. Dodatkowo jej realizacja
wymaga ogromnego zaangażowania politycznego, chęci dokonania zdecydowanych
zmian i dużych nakładów inwestycyjnych.

4. Zróżnicowanie zużycia energii w regionach Polski
W Polsce zużycie energii nie zwiększa się wraz ze wzrostem gospodarczym,
co oznacza, że modernizacja istniejącej infrastruktury energetycznej oraz wdrażanie
ekologicznych technologii wprowadzanych m.in. na skutek oddziaływania instrumentów prawnych i ekonomicznych powoduje spadek zużycia energii. Niemniej
jednak, w zależności od województwa, można zaobserwować znaczne rozbieżności
w zakresie stopnia wykorzystania energii. Przykładem może być zaprezentowane w
tab. 2 zużycie energii w poszczególnych województwach w przeliczeniu na PKB.
W przeliczeniu na jednostkę PKB najmniejsze zużycie odnotowano w 2005 r.
w województwie warmińsko-mazurskim (0,088 GWh/mln zł). Korzystne tendencje odnotowuje się także w województwie mazowieckim i wielkopolskim (w tych
województwach produkuje się ponad 30% PKB Polski). Najbardziej energochłonne
gałęzie gospodarki znajdują się w województwie śląskim (0,185 GWh/mln zł) oraz
w województwie opolskim (0,180 GWh/mln zł). W badanym okresie nastąpił także
wzrost PKB przy jednoczesnym spadku zużycia energii.
Bardzo zróżnicowane zużycie energii w poszczególnych regionach odnotowuje
się w gospodarstwach domowych (zob. tab. 3). Średnio w Polsce w 2006 r. gospodarstwa domowe zużyły 0,723 GWh na tysiąc mieszkańców. Najwięcej energii elektrycznej zużywają mieszkańcy województwa mazowieckiego (0,828 GWh na tysiąc
mieszkańców), województwa opolskiego (0,799 GWh na tysiąc mieszkańców) i
pomorskiego (0,788 GWh na tysiąc mieszkańców). Najmniej energii w gospodar-
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Tabela 2. Zużycie energii elektrycznej w stosunku do PKB

Jednostka terytorialna
Polska
Warmińsko-mazurskie
Mazowieckie
Podlaskie
Wielkopolskie
Lubuskie
Podkarpackie
Zachodniopomorskie
Lubelskie
Świętokrzyskie
Dolnośląskie
Łódzkie
Pomorskie
Kujawsko-pomorskie
Małopolskie
Opolskie
Śląskie

Zużycie energii
elektrycznej ogółem

PKB w mln zł
2004
924 538
26 839
189 565
21 737
87 448
21 821
35 410
38 079
36 694
24 121
71 353
57 712
51 784
44 710
67 287
21 895
128 078

2005
983 302
28 153
210 219
22 909
92 813
23 455
37 319
40 533
38 388
24 794
76 943
61 110
55 602
46 469
71 748
22 405
130 442

GWh
130 512
2 538
21 217
2 520
9 846
2 575
4 248
4 866
4 999
3 416
10 545
8 499
7 939
6 970
12 025
4 345
23 964

GWh
128 558
2 468
20 488
2 352
10 074
2 583
4 116
4 970
4 780
3 187
10 604
8 443
7 892
6 674
11 822
4 035
24 070

Zużycie energii
na jednostkę PKB
(GWh/mln zł)
2004
2005
0,141
0,131
0,095
0,088
0,112
0,097
0,116
0,103
0,113
0,109
0,118
0,110
0,120
0,110
0,128
0,123
0,136
0,125
0,142
0,129
0,148
0,138
0,147
0,138
0,153
0,142
0,156
0,144
0,179
0,165
0,198
0,180
0,187
0,185

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.
Tabela 3. Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych
Jednostka terytorialna
Polska
Podkarpackie
Świętokrzyskie
Lubelskie
Zachodniopomorskie
Warmińsko-mazurskie
Dolnośląskie
Podlaskie
Kujawsko-pomorskie
Lubuskie
Wielkopolskie
Łódzkie
Śląskie
Małopolskie
Pomorskie
Opolskie
Mazowieckie

Zużycie energii
w GWh
27 547,3
1 109,1
715,5
1 372,7
1 130,0
971,3
2 008,2
836,1
1 445,1
706,7
2 467,6
1 907,8
3 540,8
2 507,0
1 714,9
832,4
4 282,0

Liczba ludności
w tys.
38 125,5
2097,6
1279,8
2172,8
1692,8
1426,9
2882,3
1196,1
2066,4
1008,5
3378,5
2566,2
4669,1
3271,2
2203,6
1041,9
5171,7

GWh/liczba
ludności
0,723
0,529
0,559
0,632
0,668
0,681
0,697
0,699
0,699
0,701
0,730
0,743
0,758
0,766
0,778
0,799
0,828

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.
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stwach domowych w przeliczeniu na mieszkańca zużywa się w województwach
podkarpackim (0,529 GWh na tysiąc mieszkańców) i świętokrzyskim (0,559 GWh
na tysiąc mieszkańców).

5. Wnioski
Przy obecnym stanie zaawansowania rozwiązań technologicznych, dostępnych
środkach finansowych i uwarunkowaniach społecznych w żadnym z regionów Polski nie istnieją możliwości szybkiego przejścia na tańsze i bardziej ekologiczne źródła energii. Należy zatem dążyć do racjonalizacji zużycia energii i oszczędzania tej,
którą dysponujemy, przy stopniowym wprowadzaniu nowych, energooszczędnych i
ekologicznych źródeł energii. Stały wzrost efektywności użytkowania energii, czyli zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w przeliczeniu na jednostkę PKB, jest
istotnym elementem zrównoważonego rozwoju regionu. Mimo że w ostatnich latach
we wszystkich województwach osiągnięto już znaczny postęp w zakresie poprawy
efektywności energetycznej gospodarki, to potencjał w tym zakresie jest nadal bardzo duży. Zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki przewiduje się m.in.
poprzez: zmniejszenie energochłonności wyrobów (przy produkcji i eksploatacji),
zwiększenie sprawności wytwarzania energii, zmniejszenie energochłonności procesów przemysłowych, zmniejszenie strat energii w przesyle oraz wdrożenie systemów zarządzania popytem na energię. Racjonalna gospodarka energią pozwala
także na wolniejsze zużywanie zasobów, a tym samym jest przyjazna naturalnemu
środowisku.
W minionych latach odnotowano korzystne tendencje zachodzące w regionach
Polski, co świadczy o postępujących procesach racjonalizacji użytkowania energii.
Jednocześnie trzeba stwierdzić, że są one głównie wynikiem nowelizacji przepisów,
wykorzystania krajowego i unijnego wsparcia finansowego, a także zaistniałych
przemian gospodarczych. Niewątpliwą zasługą postępujących przemian gospodarczych jest poprawa efektywności produkcji dzięki obniżeniu jej materiałochłonności
i energochłonności.
Ponadto, jak wykazały zaprezentowane w pracy przykłady zróżnicowania zużycia energii elektrycznej w Polsce, korzystna struktura wykorzystania energii występuje w najbogatszych regionach. Natomiast regiony słabe ekonomicznie dysponują
gospodarkami energochłonnymi, o dużych perspektywach wzrostu zaopatrzenia w
energię wśród gospodarstw domowych. Niekorzystne proporcje wskazują, iż regiony słabe ekonomicznie mogą mieć, z powodu rosnących cen energii, coraz większe
problemy ze zmniejszaniem dysproporcji w rozwoju w stosunku do najsilniej rozwiniętych regionów UE.
W nadchodzących latach należy zatem poszukiwać nowych, innowacyjnych
rozwiązań, umożliwiających efektywniejsze wykorzystanie i produkowanie energii,
które pozwoli polskim regionom na osiąganie coraz lepszej pozycji konkurencyjnej,
a społecznościom je zamieszkującym − na poprawę standardów życia.
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THE PROBLEMS OF THE RATIONALIZATION
OF THE ENERGY CONSUMPTION IN POLISH REGIONS
Summary
At the present time the possibilities of efficient energy utilization become very important. Those
problems are both economic and social. The problems of the rationalization of the energy consumption are also important at the regional and local level. There can be udertaken a lot of activities aimed
at more efficient energy utilization and the improvement of the competitiveness of each region. The
author presents the possibilities of the rationalization of the energy consumption at the regional level
and analyzes the efficiency of the energy consumption in Polish voivodships.
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CZYNNIK POLITYCZNY I ADMINISTRACYJNY
W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM

1. Wstęp
Zarządzanie publiczne polega na wpływie władzy publicznej na pożądany przebieg spraw publicznych. Te ostatnie obejmują świadczenie usług publicznych, realizację zadań oraz rozwiązywanie problemów publicznych. Materią zarządzania
publicznego jest państwo, jako forma polityczna organizacji społeczeństwa i wielki,
złożony system (obejmujący zbiór instytucji publicznych). Aparatem zarządzania
publicznego (podmiotem zbiorowym) są władze publiczne na różnych poziomach
kierowania. W ich obrębie wyróżnia się segment (część) polityczny oraz segment
(część) administracyjny. Pierwszy obejmuje polityków pochodzących z wyborów
(parlamentarzystów, radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) oraz zajmujących stanowiska polityczne w procesie podejmowania decyzji publicznych.
Segment administracyjny odnosi się do sfery działalności urzędniczej, związanej z
uprawianiem polityki i z wykonywaniem zadań publicznych.
Celem opracowania jest próba ukazania roli i funkcji czynnika politycznego
i administracyjnego w procesie decyzyjnym, odnoszącym się do spraw i działalności publicznej. Problem polega na zarysowaniu wzajemnych zależności między
czynnikiem politycznym a administracyjnym. Kontekstem rozważań jest państwo,
w którym ośrodkiem władzy są politycy, a integralnym składnikiem administracja
publiczna. W istocie problem polega na określeniu granic między sferą polityczną
a administracyjną i postawieniu pytania o stopień zależności urzędników od polityków. Wiąże się z tym praktyczny postulat „odpolitycznienia” (niektórzy mówią:
„odpartyjnienia”) administracji publicznej, jako warunek poprawy sprawności państwa i rozwoju gospodarki.
Punktem wyjścia rozważań jest stwierdzenie, że każda z badanych sfer działalności publicznej charakteryzuje się odmienną filozofią zmian i postępowania [Domański 1998]. Domeną polityków jest sfera zarządzania publicznego (rządzenie),
domeną urzędników i specjalistów zaś – sfera zarządzania administracyjnego. Pro-
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blem ten analizuje szerzej B. Kudrycka, przytaczając argumenty za wyodrębnieniem
i zacieraniem różnic między polityką i administracją [Kudrycka 1998, s. 5-12]. Autorka mocno akcentuje kwestię lojalności i neutralności politycznej w odniesieniu
do administracji publicznej. W wymiarze praktycznym wysuwany jest postulat uniezależnienia administracji od bieżącej polityki z wyodrębnieniem wyraźnej granicy
między stanowiskami politycznymi a urzędniczymi.

2. Logika sfery politycznej
Działania w obszarze polityki odznaczają się wyraźnymi cechami, które nadają im wyjątkowy koloryt i wyraz. Mimo że pojedyncze cechy występują też w innych sferach aktywności człowieka, w polityce ma miejsce ich zespolenie, tworzące
szczególny charakter działania. Uczestnicy życia politycznego rzadko z własnej woli
podejmują decyzje o wycofaniu się. Wyjątkiem są ewidentne błędy, kompromitacje,
dowiedziony (lub domniemany) udział w aferach i w skandalach, w korupcji czy
widoczne działanie na szkodę interesu państwowego.
Powstaje zasadnicze pytanie: co jest takiego w polityce, że przyciąga niczym
magnes, roztacza i posiada trudny do precyzyjnego określenia czar, nakazujący brać
w niej udział bez żadnych warunków wstępnych? Ta magia może być tłumaczona
dwojako. Z jednej strony, jest to możliwość decydowania o losach innych ludzi,
warunkach ich egzystencji, stopniu zaspokajania potrzeb. Dążenie do sprawowania
władzy jest typowe dla natury ludzkiej. Z drugiej, uprawianie polityki daje szansę
zajęcia wysokiej pozycji w strukturze społecznej, a co za tym idzie – zdobycia relatywnie dużych dochodów oraz znajomości towarzyskich i biznesowych. Już to
połączenie możliwości i korzyści buduje wizerunek polityka jako osoby niezwykle
atrakcyjnej, a wykonywanie tej funkcji − jako warte zabiegów i wysiłków.
Cechą sfery polityki jest zmienność. Jedni politycy obejmują funkcje publiczne,
legitymując się mandatem wyborczym, inni natomiast obejmują stanowiska na zasadzie doboru ze strony gremiów rządzących. Inni wreszcie prowadzą działalność polityczną poza ośrodkami władzy publicznej, pełniąc swoją funkcję z woli wyborców
(opozycja), bądź są aktywni politycznie poza parlamentem czy organami samorządu
terytorialnego. W każdym przypadku dynamika życia publicznego i procedury wyborcze uzależniają bardzo istotnie polityka od jego oceny przez obywateli. Często
brak sukcesów w połączeniu z przegraną wyborczą usuwa nawet znaną osobę w
polityczny niebyt.
Prawie wszyscy politycy zapytani o motywację swojej pracy odpowiedzą szybko, że jest nią misja i powołanie. Uważają ją za gotowość do wykonywania bardzo
ważnych zadań, traktowanych w kategoriach posłannictwa. Bardzo lubią mówić
o przekształcaniu otaczającej ich rzeczywistości, naprawianiu państwa, rozwiązywaniu ważnych problemów i trosce o dobro publiczne itd. Na ogół politycy mają
niepełną wiedzę o elementach rządzenia, zabierają głos w wielu sprawach, wykazując się przy tym często powierzchownością i pośpiechem. To dlatego zmuszeni są
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korzystać z usług wyspecjalizowanego aparatu urzędniczego, znającego procedury
administracyjne i dysponującego lepszymi informacjami1.
Politycy, podejmując różne decyzje, preferują cele długofalowe. Uzasadnieniem
tego jest duży wymiar zmian, który wymaga odpowiednio dłuższego czasu. Stąd
w strukturze celów publicznych wiodące stają się cele strategiczne, charakteryzujące
podstawowe kierunki podejmowanych działań, ich uwarunkowania. Długi horyzont
czasowy, obejmujący efekty decyzji politycznych, jest bardzo wygodny dla ludzi
władzy, ponieważ wykracza często poza ramy kadencji ekip rządzących. W tej sytuacji niepowodzenia lub zaniechanie koniecznych działań są w sposób oczywisty
osłabiane. Niektóre posunięcia, a zwłaszcza ich fiasko, można wytłumaczyć tym,
że stanowią jedynie istotny element całościowej operacji, na której rezultaty trzeba
cierpliwie poczekać, gdyż ujawnią się z opóźnieniem.
Powinnością polityka jest kształtowanie polityki rozwoju na różnych poziomach
zarządzania publicznego2. Z tego powodu odgrywa on kluczową rolę w ustalaniu
celów rozwojowych i określaniu ich hierarchii, w wyborze priorytetów, w rozwiązywaniu konfliktów oraz wyznaczaniu zadań operacyjnych dla organów wykonawczych. Dobry polityk z autorytetem potrafi zrozumieć i identyfikować zagrożenia
nie tylko dzisiejsze, ale przyszłe (wybitny polityk jest wizjonerem) oraz uruchamiać
zaangażowanie obywatelskie, aby im sprostać. Jego rolą jest również wyjaśnianie
obywatelom sedna spraw publicznych i przekonanie ich do swoich racji. Jakość krajowego establishmentu powinna się objawiać w jego kwalifikacjach, a miarą tego
jest intelektualna aktywność wobec zachodzących procesów, zdolność ich ogarniania i zrozumienie ich istoty3.
Obserwacja życia politycznego dostarcza wielu przykładów, że łatwiej w nim
dzielić niż wytwarzać. Cechą działania ludzkiego jest logika podziału. Nic dziwnego, że tkwi ona również w obszarze sprawowania władzy i ujawnia się ze zdwojoną
siłą. Politycy poświęcają szczególną uwagę problematyce dzielenia, rozdysponowania owoców ciężkiej pracy, które stały się dziełem większości członków społeczeństwa. Rezultaty te, będące produktem krajowym i w całości finansami publicznymi,
są przedmiotem niezwykłego zainteresowania w pierwszym rzędzie właśnie polityków, gdyż stanowią fundament ich egzystencji i racji bytu. Można iść dalej i stwierdzić, że nie ma polityków bez pieniędzy publicznych, które stanowią ich naturalny
„pokarm”.
Dla przykładu burmistrz (wójt, prezydent miasta) nie powinien osobiście kierować urzędem,
gdyż zwykle mało się na tym zna. Do tego potrzebny jest profesjonalny kierownik urzędu.
2
Multi-level governance jest koncepcją wielosegmentowego zarządzania publicznego, która wychodzi z założenia, że trwałą konsekwencją procesu integracji jest zatarcie podziału na klasycznie
rozumiane funkcje zewnętrzne i wewnętrzne państwa. Odchodzi ona od tradycyjnego modelu zarządzania w państwie opartym na rządzie (government) na rzecz koordynacyjnego zarządzania sprawami
publicznymi (governance) przez struktury ponadnarodowe, samorządy terytorialne i organizacje obywatelskie oraz gospodarcze.
3
Bezpośredni wybór wójta, burmistrza i prezydenta miasta w Polsce od 2002 r. był m.in. odpowiedzią na brak silnego przywództwa w zarządzaniu publicznym.
1
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Wysoka aktywność polityków w procesie podziału wytworzonych środków wynika z dwóch zasadniczych przyczyn.
Po pierwsze, decyzje o wielkości i kierunkach zagospodarowania wspólnych
pieniędzy podejmuje się niezwykle łatwo. W istocie do tego nadaje się każdy, kto
posiada świadomość realnego postrzegania problemu. Abstrahujemy w tym miejscu
od zasadności dokonywanych wyborów. Nad wydatkami publicznymi należy panować, gdyż brak dostatecznej dyscypliny w ich wykorzystaniu prowadzi do zaburzeń,
a w ostatecznym rozrachunku nawet do kryzysu. Łatwość (lekkość) wydawania pieniędzy publicznych należy tłumaczyć mniejszym wysiłkiem, jaki należy ponieść w
procesie ich podziału (wobec trudu związanego ze zdobyciem i wytworzeniem).
Po drugie, kontrola nad finansami publicznymi jest „grą o życie” dla polityków,
gdyż dzięki osobistemu uczestnictwu w dzieleniu wydatków budują argument w
uznaniu i w poparciu ich przez wyborców. Niemal każdy polityk działający w kręgach formalnie wybranej władzy pragnie być wybrany raz jeszcze. Niektórzy z nich
są nawet dumni, że sprawują mandat posła czy radnego od kilku kadencji. Z kolei
politycy, którzy nie zasiadają w strukturach władzy, krytykę posunięć tych pierwszych traktują jako instrument zdobycia i utrzymania popularności oraz zaufania
wśród potencjalnych wyborców.
Dbałość o stronę dochodów budżetowych jest bardziej złożona. Dochody to
powiększanie istniejących środków i walka o pozyskanie nowych źródeł zasilania.
Wymaga to dużego wysiłku, przede wszystkim intelektualnego i koncepcyjnego.
W ciężkiej pracy, jaką jest pomnażanie dochodów, doniosłą rolę odgrywa wiedza
specjalistyczna i inżynieria finansowo-ekonomiczna. Poszukiwanie pozapodatkowych źródeł dochodów jest niezwykle trudne. Dla polityków zwiększenie podatków
jest zawsze decyzją niepopularną i wielce ryzykowną, choć najprostszą. W tej dziedzinie nie ma miejsca na bierność, powściągliwość czy lenistwo. Politycy, podejmując decyzję, często odwołują się do zaplecza, korzystając z usług różnego rodzaju
fachowców.
Struktura dochodów budżetowych jest wobec tego zawsze wypadkową wyobraźni i odwagi polityków oraz jakości pracy specjalistów. Obserwacja wielu budżetowych debat parlamentarnych wskazuje, że strona tworzenia dochodów w pewnym
momencie schodzi gdzieś na drugi plan. Przyjmuje się, że ich wielkość ma charakter
stały, a zatem główna uwaga skierowana jest na problem ich podziału. Rozdysponowanie ograniczonych przecież środków jest obszarem niezwykle silnie zdeterminowanym przez wielość interesów4. To z tych powodów każdy „rasowy” polityk
powinien korzystać z zaplecza (sztabu) profesjonalnego zajmującego się realizacją
jego programu. Można zatem powiedzieć, że polityka (zgodnie z rodowodem greckim) jest sztuką rządzenia państwem, a zarazem sztuką racjonalnego gospodarowania wspólnym dobrem, czyli budżetem.
Warto zauważyć, że polityka w dziedzinie podziału środków budżetowych ma charakter koordynacyjny i wynika z gry tych rozbieżnych interesów.
4

Księga1.indb 517

2009‑07‑10 11:54:16

518

Eugeniusz Wojciechowski, Marek Wojciechowski

3. Logika sfery administracyjnej
Administracja publiczna stanowi organiczny element państwa i sama w sobie jest
warunkiem jego sprawności oraz należytego wykonywania funkcji. Z tego względu
od administracji publicznej oczekuje się ciągłości, dobrego planowania i organizacji
pracy. Patrząc na nią od strony bezpośredniego odbiorcy, chcemy, by była otwarta,
przejrzysta i przyjazna. Z racji pełnionych funkcji wykonuje wiele różnych zadań −
od świadczenia usług poprzez regulację do kształtowania rozwoju. W pewnej mierze
administracja publiczna jest formą sprawowania władzy, wywiera bowiem przemożny wpływ na decyzje polityczne. Jest niejako swoistą „pamięcią” państwa i jego
urzędniczą infrastrukturą.
Charakter i sposoby postępowania w administracji publicznej są odmienne od
działania w obszarze polityki. W przeciwieństwie do zmienności politycznej, w sferze administracyjnej oczekuje się jej stabilności. Cecha ta decyduje o trwałości
struktur państwowych, a dalej sprawia, iż zatrudnienie w administracji publicznej
wymaga odpowiedniej ciągłości. Jest to podyktowane koniecznością zapewnienia
nieprzerwanego świadczenia usług publicznych i ciągłości funkcji państwa. Znajduje
to wyraz w różnych systemach organizacji administracji publicznej, silnie determinowanej również kulturowo i związanej z wartościami oraz etosem pracy. Najpełniej
postulat stabilności i ciągłości wypełnia idea (koncepcja) służby cywilnej, traktowana jako filar demokracji i silnego państwa5. Konkretyzuje się ona w tworzeniu
korpusów urzędniczych, jako apolitycznej, wyspecjalizowanej grupy zawodowej,
świadczącej niezawodnie (pewnie) i profesjonalnie usługi publiczne wysokiej klasy,
podejmującej decyzje w sprawach żywotnych dla państwa, bez względu na zmiany
polityczne.
Od początku swego istnienia aparat administracyjny postrzegany był jako służebny przez gremia polityczne, które traktowały go na ogół instrumentalnie, używając do realizacji zadań publicznych i rozwiązywania problemów6. Dotychczasowa
rola administracji publicznej polegała na uczestnictwie w czterech grupach działań:
• obsłudze administracyjnej czynnika politycznego,
• przygotowaniu przesłanek, projektów decyzji i dokumentacji administracyjnej,
• wykonywaniu decyzji podjętych przez czynnik polityczny − bezpośrednio lub
poprzez kształtowanie warunków ich realizacji,
• świadczeniu specjalistycznych usług.
Jak widać, administracja publiczna pełni funkcję regulacyjną i organizowania
praktycznych działań dla osiągnięcia celów i zadań politycznych, podnoszących
Za tradycyjne wartości (i obowiązki) w administracji publicznej uznaje się: odpowiedzialność,
sprawność, legalizm (umiejętność stosowania prawa), uczciwość, lojalność (wobec państwa i prawa),
sumienność, rzetelność i solidność. Są to również kryteria oceny pracy urzędników wyznaczające standardy działania. Wiele z nich znalazło się w siedmiu zasadach Komisji Nolana, stanowiących standard
działania w sektorze publicznym.
6
Najpełniej zależność ta ujawnia się w amerykańskim systemie „podziału” łupów (spoils system).
5
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sprawność funkcjonowania sektora publicznego. Tym samym jej powinnością jest
poszukiwanie (zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami) najlepszych sposobów osiągania celów strategicznych, kierunkowych, formułowanych w sferze polityki. Administracja publiczna skupia uwagę na osiąganiu celów operacyjnych,
uszczegóławiających cele długofalowe, i zajmuje się doborem odpowiednich narzędzi realizacyjnych. W istocie administracja publiczna jest systemem otwartym,
stanowiącym zaplecze profesjonalne i intelektualne dla polityków. Oczekuje się, że
dzięki temu tworzenie i egzekwowanie prawa oraz prowadzenie polityki gospodarczej, programów rządowych będzie czynione kompetentnie i sprawnie.
Sfera administracyjna zajmuje się również doradztwem politycznym i generalnie
pracuje na rzecz sprawnego funkcjonowania i rozwoju państwa (udział w budowie
strategii rozwojowej i polityk publicznych). Tak jak politycy, także administracja ma
swoją misję i pamięć organizacyjną7. Wspomniany wcześniej wymóg ekonomiczności wiąże się ze stosowaniem rachunku i procedur ekonomicznych w kierowaniu
się zasadami efektywności i gospodarności. Te dwa oczekiwania, tj. racja społeczna
i racja ekonomiczna, pozostają w założeniu w sprzeczności, chyba że te ostatnie
traktujemy jako sposób realizacji celów politycznych.
Coraz widoczniej punkt ciężkości w funkcjonowaniu administracji publicznej
przesuwa się od jej tradycyjnych funkcji, tj. porządkowo-reglamentacyjnej i świadczenia usług publicznych – w kierunku przejmowania nowych obowiązków i ról
związanych z oddziaływaniem na życie społeczne i gospodarcze. W tym sensie
mówi się coraz częściej o wzroście znaczenia administracji publicznej w systemie
podejmowania decyzji. W literaturze przedmiotu istotność tego procesu opisywana
jest przez model inkrementalizmu, który zakłada, że czynnikiem determinującym
zróżnicowanie polityki lokalnej jest proces podejmowania decyzji, i wskazuje na
dominującą rolę administracji w tym procesie [Swianiewicz 1993, s. 3-17]. Zjawisku temu towarzyszy wzrost rangi ciał niewybieralnych, obejmujących różne grupy
doradców, ekspertów, konsultantów oraz struktur świadczących usługi publiczne.
Wspólnym elementem dla sfery polityki i administracji jest kategoria interesu
publicznego, traktowana jako wartość nadrzędna. W swoim działaniu administracja
z założenia powinna się stawać jego obrońcą. Jednocześnie administracja publiczna
dysponuje zasobami gospodarczymi (budżet, majątek, zasoby pracy), którymi należy dobrze gospodarować w szeroko pojętym interesie państwa i obywateli. Przynależy ona w całości do dobra publicznego szeroko pojmowanego.
W Europie kontynentalnej często występuje model, w którym omawiane sfery
(polityki i administracji) przenikają się w systemie służby cywilnej8. Jest to model
7
W. Kieżun pisze, że administracja publiczna jest zespołem ludzi wykonujących usługi na rzecz
i w imieniu społeczeństwa, a usługi administracji publicznej są związane z motywami typu „powołanie”.
8
W Polsce regulacje prawne ograniczają korpus służby cywilnej jedynie do pracowników administracji rządowej (państwowej). Wysuwane są postulaty, aby objąć nią również sektor samorządowy.
Wydaje się, że jest to zbyt daleko idące ujednolicenie, zwłaszcza że wiele rozwiązań organizacyjno-kadrowych (zasady rekrutacji, kryteria oceny) dotyczy także pracowników samorządowych.
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tradycyjnie zamknięty z mocną gwarancją stabilności kadry urzędniczej. Z kolei
w krajach anglosaskich mamy do czynienia z ich coraz wyraźniejszym rozgraniczeniem i wyraźną elastycznością rozwiązań (np. kontrakty, systemy motywacyjne
uzależniające płace od wyników). W wielu krajach obserwuje się tendencję odchodzenia od ścisłej kontroli politycznej na rzecz delegowania na szczebel administracji wielu uprawnień i obowiązków. Na tym ma polegać proces odpolitycznienia
usług publicznych. Praktycznie jego wyrazem jest powierzanie wykonania zadań
publicznych przedsiębiorstwom, zarządom i agencjom wykonawczym (executive
agencies).
Kierunki zmian wskazują, że na świecie służba cywilna ewoluuje w stronę większej specjalizacji i mniejszej zależności od władzy politycznej. Reformy zachodzące
w administracji publicznej wymagają zmiany sposobu myślenia. Pracownik administracji nie może być skoncentrowany tylko na załatwianiu zwykłych, bieżących, codziennych spraw urzędowych, ale powinien podejmować kroki wykraczające poza
obowiązujący standard i rutynę. Chodzi tutaj o sprawne, szybkie podejmowanie decyzji, inicjatywę i kreatywność oraz poszukiwanie niekonwencjonalnych rozwiązań,
korzystnych dla obywatela. Jego rolą jest pomagać i ułatwiać funkcjonowanie innych, zamiast opowiadać o trudnościach, złożoności i braku możliwości.

4. Zakończenie (separacja czy przenikanie?)
Jak już podkreślono, politycy i administracja publiczna tworzą obszar władzy
kształtujący przebieg spraw publicznych na różnych poziomach kierowania i organizacji terytorialnej. Razem stanowią wiodący podmiot w systemie rządzenia, który
ulega zmianom określanym mianem modernizacji. Jakość administracji publicznej
wynika z siły państwa i odwrotnie.
Problem zależności (lub nie) administracji od polityki ma charakter strukturalny
i funkcjonalny, gdyż dotyczy ich pozycji w procesie podejmowania decyzji publicznych w państwie i w gospodarce. Rozdzielenie tych sfer leży u podstaw systemu menedżerskiego (postulowanego w zarządzaniu publicznym) polegającego na separacji
funkcji politycznych od funkcji administracyjnych [Rabska 2001]. Konsekwencją
dążenia do efektywności wykorzystania zasobów w przedsiębiorstwie rynkowym
było oddzielenie funkcji własności od funkcji zarządzania i powierzenie tej ostatniej wyspecjalizowanym w tym osobom. Przeciwstawianie polityki i fachowości jest
jednak błędne, gdyż zakłada z góry brak profesjonalizmu w polityce, a nadto grozi
dominacją jednej ze sfer [Wekselberg, Śmiałkowski 2000]. Nic nie stoi na przeszkodzie, by również aktywni w sferze polityki dbali o jak najlepsze wykonywanie swej
pracy (łączyli politykę z profesją) [Wojciechowski 2006, s. 641-650; Jeżowski 2001;
Jerzmanowski 2005, s. 49-50]. Nawet jeśli nie posiadają pełnej wiedzy, mogą się
otaczać specjalistami i korzystać z ekspertyz oraz doradztwa.
Wbrew niektórym poglądom ustalenie precyzyjnej granicy między sferą polityki
a sferą administracji jest trudne. Wydaje się, że dążenia do wyraźnego oddziele-
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nia tych sfer, jak też ich połączenia są zbyt jednoznacznymi podejściami, które nie
prowadzą do zadowalającego rozwiązania. Nie ma potrzeby ich oddzielać, mimo
dostrzegania ich pozycji, jakie zajmują w systemie sprawowania władzy.
W istocie mamy do czynienia z wzajemną zależnością i przenikaniem elementów z obydwu sfer [Simon 1976, s. 140-148]. Chyba nie uda się zaznaczyć wyraźnej linii między tymi sferami, ze względu na jej płynność. Dobrze jednak mieć
na względzie odrębną logikę i świadomość wspólnych elementów. Bez wątpienia
elementem takim jest kierowanie się dobrem publicznym. Warto raz jeszcze przypomnieć, że politycy i urzędnicy z istoty pełnią funkcję służebną wobec państwa
i jego obywateli, a wynikająca z tego zasada służby publicznej staje się nadrzędna.
W swoim działaniu administracja publiczna z założenia powinna być obrońcą interesu publicznego, służąc państwu i przestrzegając prawa.
Kolejnym wspólnym elementem jest profesjonalizm osób (bądź profesjonalizacja działania). Politycy oraz urzędnicy powinni dbać o podnoszenie kwalifikacji
i kompetencje. Fachowcem powinno się być zawsze i wszędzie. Stawianie pytania:
profesjonalizm czy polityka? – jest fałszywym dylematem. Polityk to osoba wykonująca też zawód, tym razem zaufania publicznego. Tendencją jest zatem wzmocnienie czynnika fachowości w zarządzaniu publicznym − tak w polityce, jak i w administracji. Można być dobrym politykiem i jednocześnie znawcą zagadnień (nawet
wąskich) związanych ze sprawami publicznymi. Ilustracją ewolucji w kierunku poprawy profesjonalizmu jest przekształcanie sposobów działania władzy publicznej
od powszechnego niedawno modelu tradycyjnej administracji poprzez model rynkowy (new public management) do governance. Podejście przedsiębiorcze, menedżerskie podnosi elementy ekonomiczne. Trzeba dostrzec, że w zarządzaniu publicznym
racje społeczne i racje ekonomiczne pozostają w założeniu w sprzeczności, chyba że
te ostatnie traktujemy jako metodę realizacji celów politycznych. Profesjonalizacja,
obok sumienności, rzetelności i solidności, wymusza wobec tego pragmatyzm i dokonywanie wyborów opartych na kalkulowaniu zysków i strat.
Wspólnym elementem jest też sprawność, rozumiana w sensie biegłości, co do
realizacji tym razem różnych celów. W sektorze publicznym pomiar celów jest bardzo trudny, gdyż wiele z nich ma charakter polityczny, jakościowy i opisowy. Mimo
tego podejmuje się coraz więcej prób kwantyfikacji tych celów. Każdy wysiłek w tej
mierze jest godny uwagi, gdyż tylko tą drogą można się pokusić o efektywne działania. W polityce najważniejszą rzeczą jest jednak skuteczność jako miara realizacji
celów, natomiast w sektorze administracji – efektywność i gospodarność.
W sferze politycznej i − szerzej − publicznej logika podziału poprzedzona jest
działaniami nastawionymi na budowanie koncepcji, wizji, planów oraz wysiłków
związanych ze zmianami w otaczającej rzeczywistości. Z punktu widzenia szczegółowości decyzje mają charakter ogólny i kierunkowy, podczas gdy w sferze administracyjnej aktywność skupiona jest na poszukiwaniu techniczno-ekonomicznych
rozwiązań celów politycznych, co siłą rzeczy powoduje, że decyzje nabierają bardziej konkretnego wymiaru. Specyfikę tych sfer wyodrębnia A. Kroeger, pisząc, że
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proces rządzenia stanowi stałą interakcję między „logiką polityczną a logiką funkcjonalną” [Kroeger 1996, s. 36]. Według M. Kuleszy profesjonalizacja rządzenia
łączy się nie tylko z poziomem wiedzy merytorycznej, posiadanym doświadczeniem
zawodowym i stosowanymi umiejętnościami praktycznymi, lecz także z koniecznym w tym zawodzie czytelnym profilem etycznym [Kulesza 2005, s. 39].
Rozważania kończymy konstatacją, że w sferze zarządzania publicznego możliwe jest harmonijne połączenie elementów politycznych, ekonomicznych i fachowości dla zapewnienia wyższej jakości (wartości) działania.
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POLITICAL AND ADMINISTRATION FACTOR
IN THE PUBLIC MANAGEMENT
Summary
The content of the paper are comments and remarks related to the chosen part of public management process. Deliberations carried out in the paper refer to the analysis of the role of political and
administration factor in the public management. The subject of the article is an attempt to carry out
an analysis of the profile of public authorities through a prism of similarities and differences between
politics and administration in the process of making decisions. As the whole the article underlines some
problems and provokes to take up the discussions on this topic.
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ROLA STRUKTURY ADMINISTRACYJNEJ KRAJU
W ROZWOJU HISZPAŃSKICH WSPÓLNOT
AUTONOMICZNYCH

1. Wstęp
Dzisiejsza Hiszpania zawdzięcza swój kształt administracyjny w równej mierze
obawom związanym z dramatycznymi epizodami w swej historii XX wieku – z wojną domową i dyktaturą frankistowską – jak i nowoczesnym metodom rządzenia państwem. Przywrócenie demokracji po śmierci Francisco Franco w 1975 r. niosło ze
sobą niebezpieczeństwo rozpadu państwa na liczne organizmy polityczne. Zapobiec
temu miała konsolidacja struktury państwa przy równoczesnej decyzji o stopniowej
decentralizacji jego funkcji pomiędzy nowo powstające regiony. Działania te doprowadziły do utworzenia nowej struktury terytorialnej i do wprowadzenia demokracji
na różnych jej poziomach.
Proces uzyskiwania kompetencji oraz autonomii fiskalnej odgrywał i wciąż odgrywa istotną rolę w rozwoju społecznym i ekonomicznym hiszpańskich wspólnot
autonomicznych. Dlatego celem pracy jest analiza zależności pomiędzy poziomem
uzyskanych kompetencji a poziomem rozwoju gospodarczego i sytuacją na rynku
pracy. Przemiany dokonujące się w tym iberyjskim państwie są, z punktu widzenia
Polski, szczególnie ważne, gdyż to właśnie Hiszpanię podaje się najczęściej jako
przykład kraju, z którego doświadczeń należy korzystać. W okresie wprowadzania
w życie omawianych w artykule reform, trwającym równolegle do akcesji Hiszpanii do UE, poziomem rozwoju gospodarczego kraj ten zbliżony był do dzisiejszej
Polski. Jednak w ciągu minionych trzydziestu lat poszczególne regiony z ekonomicznie zacofanych stały się nowoczesnymi i konkurencyjnymi obszarami Unii Europejskiej. Dzisiejsza znacząca rola Hiszpanii w UE wskazuje dobitnie, że przyjęty
kierunek przemian przyniósł pozytywne efekty.
W artykule analizą objęto hiszpańskie wspólnoty autonomiczne, czyli jednostki terytorialne noszące w nomenklaturze Unii Europejskiej symbol NTS-2. Artykuł
oparty jest zarówno na analizie publikacji instytucji hiszpańskich, jak i unijnych.
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Wykorzystano w nim bazy danych statystycznych Instituto National de Estadistica oraz Eurostatu. Analiza obejmuje okres ostatnich trzydziestu lat, od momentu
przywrócenia demokracji i uchwalenia konstytucji Hiszpanii w 1978 r. do chwili
obecnej.

2. Proces decentralizacji władzy w Hiszpanii
i źródła finansowania wydatków władz regionalnych
Proces decentralizacji władzy w Hiszpanii, trwający od momentu uchwalenia
konstytucji w 1978 r., można dziś traktować jako próbę złagodzenia tendencji nacjonalistycznych poprzez wprowadzenie szerokiej autonomii. Represje reżimu Franco
wobec ugrupowań separatystycznych doprowadziły do powstania i umocnienia się
nacjonalistycznych partii regionalnych, mających silne zaplecze w lokalnych społecznościach. Z tymi ugrupowaniami w szczególny sposób musiały liczyć się siły
polityczne, które od momentu śmierci dyktatora odgrywały ważną rolę w przejściu
do demokracji. W wielu regionach, w tym przede wszystkim historycznych, mieszkańcy bardzo często wymieniali jako równie ważne lub nawet najważniejsze więzi
łączące ich z regionem, a nie z Hiszpanią jako całym państwem (tab. 1). Zatem
rozwiązanie regionalne, często traktowane jako quasi-federalne, zostało uznane jako
jedyny możliwy sposób realizacji żądań części regionów, dotyczących wzrostu ich
kompetencji przy jednoczesnym funkcjonowaniu systemu zarządzanego na poziomie centralnym.
Tabela 1. Udział mieszkańców identyfikujących się z Hiszpanią lub wspólnotą autonomiczną (WA)
w latach 1980-2002
Wyszczególnienie
Tylko Hiszpania
Bardziej Hiszpania niż WA
Tak samo Hiszpania jak WA
Bardziej WA niż Hiszpania
Tylko WA
Brak odpowiedzi

1980
31,6
–
37,6
23,8
–
6,7

1989
24,6
–
47,9
22,7
–
4,8

1992
15,6
9,5
50,8
13,0
6,5
4,5

1996
15,6
11,4
50,1
16,3
4,8
1,9

1998
14,3
8,1
53,1
15,5
6,2
2,7

2002
14,2
8,5
53,6
13,8
6,4
3,5

Źródło: [Schrijver 2006, s. 97].

Dzisiejsza Hiszpania posiada pewne cechy państwa federalnego – wolność autonomiczną przyznaną regionom – a jednocześnie przyjmuje, na mocy konstytucji,
zasadę nierozerwalnej jedności państwa hiszpańskiego. Pozwala to historycznym
regionom na korzystanie ze specjalnego statusu w ramach nowego państwa, studząc
częściowo tendencje separatystyczne, przy jednoczesnym zachowaniu państwa w
dotychczasowym kształcie [Oyhamburu 2001, s. 107-112].
Uchwalona 27 grudnia 1978 r. Konstytucja Hiszpanii wprowadziła system pionowego podziału władzy, który uznał istnienie wspólnot autonomicznych obok
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struktur państwa scentralizowanego. Konstytucja ograniczyła się jedynie do sformułowania prawa poszczególnych narodowości i regionów do autonomii terytorialnej.
Natomiast pozostawiła ich inicjatywie podjęcie decyzji o uzyskaniu autonomii, o
granicach terytorium, a także o nadaniu nowej nazwy wspólnocie autonomicznej.
Konstytucja przewidziała także pewien wspólny zakres kompetencji nowo tworzonych wspólnot autonomicznych, przy czym dla części regionów był to zakres
minimalny, natomiast dla pozostałych stanowił maksimum kompetencyjne.
Ustanowienie w konstytucji szerokich ram procesu kształtowania przyszłych
wspólnot autonomicznych wynikało przede wszystkim z braku pewności, jak w jego
efekcie rzeczywiście wyglądać będzie regionalna mapa Hiszpanii. Dlatego postawiono przed procesem decentralizacji ważne cele. Pierwszym z nich było osiągnięcie niezbędnego poziomu samorządności przez wspólnoty historyczne w jak najkrótszym czasie. Pozostałe regiony musiały udowodnić, że zarówno ich prowincje,
jak i gminy chcą być częścią tworzonej wspólnoty autonomicznej. Te regiony uzyskały w początkowej fazie procesu decentralizacji znacznie mniejsze kompetencje
niż regiony historyczne [Vinuela 2000, s. 3].
Powstające wspólnoty autonomiczne miały więc dwie możliwości osiągnięcia
autonomii regionalnej. Pierwszą z nich wyznaczał art. 143 konstytucji. Określa się
ją jako powolną drogę osiągania autonomii, a regiony korzystające z tego sposobu
charakteryzował początkowo niski poziom uzyskanych kompetencji (tab. 1)1. Drugi
sposób wskazywał natomiast art. 151. Można określić go jako szybką drogę do autonomii, a regiony, które skorzystały bezpośrednio z art. 151, otrzymały natychmiast
szeroki zakres kompetencji, z którego wyłączono uprawnienia przynależne jedynie
państwu2.
Do połowy lat 90., pomimo trwającego już kilkanaście lat procesu decentralizacji władzy, brak było działań zmierzających do zwiększenia uprawnień finansowych wspólnot autonomicznych. Władze państwowe, pomimo przekazania części
kompetencji, praktycznie samodzielnie dysponowały zasobami finansowymi kraju,
a wydatki regionalne były w olbrzymim stopniu finansowane z dotacji rządu centralnego.
Ta niekorzystna z punktu widzenia wspólnot autonomicznych sytuacja uległa
częściowej zmianie w połowie lat 90., wraz z pierwszymi reformami narodowego
systemu finansowego. Tym samym rozpoczął się proces przekazywania wspólnotom autonomicznym znacznych uprawnień fiskalnych, czego przejawem stała się
częściowa samodzielność w pobieraniu podatków. Działania te miały na celu doNajważniejsze kompetencje dotyczyły organizacji instytucji samorządowych, planowania przestrzennego, prac publicznych, infrastruktury i transportu, rolnictwa, uprawnień w zakresie ochrony
środowiska, wspierania rozwoju kultury, turystyki oraz pomocy społecznej. Zmiany zakresu uprawnień
mogły nastąpić dopiero po upływie pięciu lat [Laborda, Escudero 2006, s. 5].
2
W art. 149 ust. 1 ustawodawca wymienił te dziedziny, które miały pozostać wyłącznie w gestii
państwa hiszpańskiego i w rezultacie nie mogły być przejęte przez regiony. Należą do nich: obrona
narodowa, stosunki międzynarodowe, handel zagraniczny, opieka socjalna oraz kształtowanie polityki
gospodarczej kraju [Molero 2001, s. 506-507].
1
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stosowanie przychodów budżetowych wspólnot do ich rosnącej odpowiedzialności
finansowej, która związana była przede wszystkim z uzyskiwaniem szerszych kompetencji w zakresie służby zdrowia oraz edukacji.
W chwili obecnej wspólnoty autonomiczne podlegają dwóm rodzajom systemów finansowych (tab. 2). Pierwszy, który dotyczy piętnastu z siedemnastu regionów, oparty jest na wspólnym systemie finansowym (régimen común), regulowanym przez ustawę zasadniczą o finansowaniu wspólnot autonomicznych (LOFCA).
Przez lata charakteryzował się on silną zależnością od transferów finansowych z
budżetu państwa. Wyliczenia Międzynarodowego Funduszu Walutowego pokazują,
że do 1994 r. dotacje rządu centralnego stanowiły 96% rocznego dochodu wspólnot.
Jednak poczynając od połowy lat 90., finansowa pozycja wspólnot autonomicznych
funkcjonujących w ramach tego systemu stale się poprawia. Wprowadzane zmiany
zwiększają finansową niezależności regionów od władz centralnych. Ich celem było
przekazanie pod bezpośrednią kontrolę wspólnot autonomicznych, obok funkcjonujących uprawnień w zakresie mniej istotnych podatków (takich jak podatek majątkowy, spadkowy, podatek od nieruchomości czy hazardu), znacznej części państwowych dochodów z podatku bezpośredniego. Nowe źródła dochodów zastąpiły
funkcjonujący do tej pory udział każdej wspólnoty w dotacjach państwowych.
Natomiast dwie wspólnoty autonomiczne – Kraj Basków oraz Nawarra – funkcjonują w ramach specjalnego systemu finansowego o bardzo szerokich kompetenTabela 2. Zakres kompetencji i system finansowy hiszpańskich wspólnot autonomicznych
Wspólnota
autonomiczna
Nawarra
Kraj Basków
Andaluzja
Wyspy Kanaryjskie
Katalonia
Walencja
Galicja
Aragonia
Asturia
Baleary
Kantabria
Kastylia La Mancha
Kastylia i León
Estremadura
La Rioja
Madryt
Murcja

Rok przyznania
statusu wspólnot
autonomicznych
1982
1979
1981
1982
1979
1982
1981
1982
1981
1983
1981
1982
1983
1983
1982
1983
1982

Początkowy
poziom
kompetencji
wysoki
wysoki
wysoki
wysoki
wysoki
wysoki
wysoki
niski
niski
niski
niski
niski
niski
niski
niski
niski
niski

System
finansowy
régimen especial
régimen especial
régimen común
régimen común
régimen común
régimen común
régimen común
régimen común
régimen común
régimen común
régimen común
régimen común
régimen común
régimen común
régimen común
régimen común
régimen común

Źródło: [Laborda, Escudero 2006].
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cjach (régimen especial) [Council of Europe 1997, s. 49]. Opiera się on na historycznych kartach praw miejskich (fueros) oraz porozumieniach (convienios) związanych
z terytorium obu wspólnot autonomicznych, które zostały uznane przez konstytucję
[Gordo, Hernández de Cos 2000, s. 25]. Państwo przyznało im wyłączną moc prawną regulowania różnych podatków, co pozwoliło na ujednolicenie ich systemów finansowych. Wyjątkiem pozostały jedynie podatki związane z konsumpcją alkoholu
i tytoniu. Ponadto w gestii tych dwóch regionów nie znajdują się podatki importowe.
W pełni odpowiada za nie, nakłada je, reguluje i korzysta z nich rząd centralny.
Zarówno Kraj Basków jak i Nawarra odprowadzają część dochodów do budżetu
centralnego w celu pokrycia kosztów państwowych, takich jak obrona narodowa czy
sprawy zagraniczne (tzw. cupo). Podstawowym kryterium wyznaczania wielkości
tych opłat jest udział wspólnoty autonomicznej w wytwarzaniu PKB całego kraju
[IMF 2000, s. 13].

3. Ewolucja sytuacji społecznej i ekonomicznej w hiszpańskich
wspólnotach autonomicznych
w świetle procesu decentralizacji władzy
Jak przedstawiono powyżej, hiszpańskie wspólnoty autonomiczne można podzielić na trzy grupy w zależności od poziomu uzyskanych przez nie kompetencji.
Grupę regionów charakteryzujących się niskim poziomem kompetencji i funkcjonujących w systemie finansowym régimen común tworzą: Aragonia, Asturia, Baleary,
Kantabria, Kastylia La Mancha, Kastylia i Leon, Estremadura, La Rioja, Madryt i
Murcja. Grupa regionów o wysokim poziomie uzyskanych kompetencji, również
funkcjonujących w systemie régimen común składa się z Andaluzji, Wysp Kanaryjskich, Katalonii, Walencji oraz Galicji. Natomiast grupę regionów o wysokim poziomie kompetencji, funkcjonujących jednocześnie w ramach specjalnego systemu finansowego régimen especial tworzy Kraj Basków i Nawarra. Poniżej przedstawiona
została analiza zależności pomiędzy poziomem uzyskanych kompetencji i funkcjonującym systemem finansowym w poszczególnych grupach regionów hiszpańskich
a tempem ich rozwoju społecznego i ekonomicznego, mierzonego poziomem PKB
per capita i wysokością stopy bezrobocia.
Rysunek 1 przedstawia ewolucję poziomu wskaźnika PKB per capita w poszczególnych grupach hiszpańskich wspólnot autonomicznych w latach 1986-2005.
Przedstawione dane wyraźnie wskazują na sukces ekonomiczny Kraju Basków i Nawarry. Oba regiony, funkcjonujące w oparciu o régimen especial osiągnęły w roku
2005 najwyższy poziom PKB per capita względem wartości średniej dla UE liczącego 15 dotychczasowych państw członkowskich. Wyniósł on 116,1% średniej UE dla
Kraju Basków i 114,6% dla Nawarry. Uwzględniając efekt statystyczny, związany
z akcesją w ostatnich latach 12 nowych państw członkowskich, wartość wskaźnika
PKB per capita była w obu przypadkach o ok. 15 punktów procentowych wyższa
i w roku 2005 wyniosła odpowiednio 130,8% i 129,2% średniej dla UE liczącej 27
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państw. Należy także dodać, iż w ciągu ostatnich dwudziestu lat oba regiony należały do najszybciej rozwijających się wspólnot autonomicznych. Wzrost PKB per
capita od roku 1986 wyniósł w Nawarze blisko 30 punktów procentowych, natomiast w Kraju Basków wartość ta była wyższa o 26,6 punktu procentowego. Wśród
wszystkich regionów hiszpańskich jedynie Madryt rozwijał się w tempie szybszym
niż obie wspólnoty autonomiczne.

Rys. 1. Wartości wskaźnika PKB per capita w grupach regionów o różnym zakresie kompetencji
w latach 1986-2005
Źródło: [Commission of the European Communities 1998; 2001].

Analiza porównawcza zmian poziomu PKB per capita pozwala stwierdzić, iż
dystans w rozwoju ekonomicznym pomiędzy obu regionami funkcjonującymi w
ramach systemu finansowego régimen especial a pozostałymi grupami regionów
systematycznie wzrasta. Sytuacja ta z jednej strony akcentuje korzyści płynące z
daleko posuniętej decentralizacji władzy publicznej, popartej wzrostem dochodów
regionów, a z drugiej wskazuje na istotne problemy w realizacji głównych założeń
polityki spójności Unii Europejskiej, zmierzających do zmniejszenia dysproporcji w
rozwoju społecznym i gospodarczym pomiędzy regionami państw członkowskich.
Dochodzi bowiem do wzrostu dysproporcji pomiędzy analizowanymi regionami,
pomimo że przez lata słabiej rozwinięte wspólnoty autonomiczne uzyskiwały olbrzymią pomoc w ramach funduszy strukturalnych i funduszu spójności UE. Dodatkowo uzyskiwały one pomoc finansową w ramach Funduszu Kompensacji Mię-
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dzyterytorialnej, którego celem jest redystrybucja zasobów i dochodów pomiędzy
bogatymi i biednymi regionami hiszpańskimi3.
Różnice w poziomie PKB per capita pomiędzy dwoma pozostałymi grupami
regionów są już znacznie mniejsze. Charakterystyczne i jednocześnie zastanawiające jest jednak to, że sytuacja regionów funkcjonujących w ramach systemu régimen
común i posiadających przez lata niski poziom kompetencji jest w kategoriach osiągniętego poziomu rozwoju gospodarczego lepsza niż regionów o wysokich kompetencjach. Wysoki poziom kompetencji powinien przecież sprzyjać dynamicznemu
rozwojowi gospodarczemu. Okazuje się jednak, że brak równowagi pomiędzy uzyskanymi dzięki konstytucji uprawnieniami a możliwościami ich finansowania istotnie
ogranicza korzyści płynące z decentralizacji władzy publicznej. Wyższe przeciętne
tempo rozwoju regionów funkcjonujących w ramach tego samego systemu finansowania, lecz posiadających niższe kompetencje, wskazuje na istotne mankamenty
procesu decentralizacji, w którym władza centralna oddaje część swych kompetencji, zatrzymuje jednak dla siebie kontrolę nad zasobami finansowymi, umożliwiającymi realizację owych uprawnień. Natomiast pozycja ekonomiczna Kraju Basków i
Nawarry wśród wszystkich hiszpańskich wspólnot autonomicznych pozwala stwierdzić, iż proces przenoszenia kompetencji ze szczebla władzy centralnej na niższe
poziomy władzy publicznej, poparty istotnymi prawami do przystosowania systemu
finansowego do indywidualnych potrzeb, sprzyja dynamice rozwoju regionalnego.
Sytuacja na hiszpańskim rynku pracy jest dziś stabilna, a poziom stopy bezrobocia dla wszystkich grup wspólnot autonomicznych jedynie nieznacznie przewyższa wartość średnią dla całej Unii Europejskiej. O ile w połowie lat 90., w okresie
największego natężenia problemów na rynku pracy, stopa bezrobocia osiągnęła w
Hiszpanii poziom przekraczający 24% zasobu siły roboczej, o tyle w roku 2007 była
już trzykrotnie niższa.
Sukces w tworzeniu miejsc pracy i w walce z bezrobociem Hiszpania zawdzięcza dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu, związanemu z integracją europejską, uczestnictwem w jednolitym rynku europejskim i unii monetarnej. Różnice w
poziomie stopy bezrobocia wśród poszczególnych grup wspólnot autonomicznych
nie są duże. Jednak to właśnie w regionach z systemem finansowym régimen especial osiągnięta została w roku 2006 najniższa wartość tego wskaźnika. Poziom bezrobocia wyniósł 6,2% zasobu siły roboczej i był blisko trzykrotnie niższy w porównaniu z połową lat 90. (rys. 2). Stopa bezrobocia w grupie regionów z systemem
finansowym régimen común oraz o wysokim poziomie kompetencji była o blisko
połowę wyższa i wyniosła w 2006 r. 9,6%. Pomiędzy tymi granicznymi wartościami
znalazły się regiony régimen común z niskimi kompetencjami. Wartość wskaźnika
stopy bezrobocia ukształtowała się w tej grupie regionów na poziomie 7,9% zasobu
siły roboczej.
3
Fundusz FCI (Fondo de Compensación Interterritorial) został powołany do życia na mocy konstytucji i od roku 1982 jego środki trafiają do wspólnot autonomicznych w celu złagodzenia międzyterytorialnych nierówności rozwoju i zapewnienia działania zasady solidarności pomiędzy regionami.
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Rys. 2. Stopa bezrobocia w grupach regionów o różnym zakresie kompetencji w latach 1985-2006
Źródło: [Commission of the European Communities 1998; 2001].

Zmiany dokonujące się na rynku pracy w analizowanych regionach ponownie
potwierdzają założenie o przewadze, jaką daje decentralizacja władzy wraz z idącymi za nią odpowiednimi źródłami finansowania wydatków. Zarówno Kraj Basków, jak i Nawarra osiągają najwyższy poziom rozwoju gospodarczego spośród
hiszpańskich regionów, jak i najlepiej radzą sobie z problemami występującymi na
rynku pracy. Należy oczywiście pamiętać, że analizowane przemiany następowały
równolegle do procesu integracji ze strukturami Unii Europejskiej. Dlatego trudno
jest oddzielić korzyści wynikające z prowadzonego procesu decentralizacji władzy
od innych czynników determinujących rozwój gospodarczy i pozytywne przemiany
na rynku pracy, a związanych z uczestnictwem we wspólnym rynku, unii monetarnej czy korzystaniu z pomocy strukturalnej UE. Jednak uzyskany stopień rozwoju
dobitnie wskazuje, iż wysoki poziom kompetencji oraz własny system finansowy
faworyzuje obie wspólnoty autonomiczne. Można wymienić kilka najważniejszych
atutów wynikających z własnego systemu finansowego, pozwalających na uzyskanie tak dużej przewagi Krajowi Basków i Nawarze nad pozostałymi wspólnotami
autonomicznymi. Po pierwsze pobierane na obszarze obu regionów podatki nie
trafiają do wspólnego budżetu państwa i nie są następnie wraz z innymi środkami
dzielone pomiędzy wszystkie hiszpańskie wspólnoty według kryterium wielkości
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populacji. Drugim atutem dającym przewagę nad pozostałymi regionami jest możliwość dopasowania wysokości pobieranych podatków do swych specyficznych
potrzeb związanych z prowadzoną polityką rozwoju gospodarczego oraz uzyskanymi od państwa szerokimi kompetencjami. I wreszcie władze regionalne w obu
wspólnotach autonomicznych udoskonalają swe umiejętności administracyjne, co
skutkuje korzyściami płynącymi ze sprawnie prowadzonego i efektywnego procesu
zarządzania regionem.

4. Wnioski
Proces przekazywania kompetencji z poziomu centralnego na rzecz wspólnot
autonomicznych odgrywa olbrzymią rolę w rozwoju społecznym i ekonomicznym
hiszpańskich regionów. Asymetria tego procesu pozwala wskazać na zależności występujące pomiędzy poziomem uzyskanych kompetencji a osiągniętym rozwojem
gospodarczym i sytuacją na rynku pracy w poszczególnych grupach wspólnot autonomicznych. Należy jednak podkreślić, że ze względu na uwarunkowania historyczne oraz społeczne i ekonomiczne ograniczenia, istniała niepewność i ryzyko, jak
w efekcie procesu decentralizacji rzeczywiście wyglądać będzie regionalna mapa
Hiszpanii. Obserwując dzisiejszą Hiszpanię, jednoznacznie można stwierdzić, iż
proces ten zakończył się dużym sukcesem. Hiszpania pozostała w dotychczasowych
granicach, a jednocześnie dokonała olbrzymiego skoku cywilizacyjnego.
Analiza przeprowadzona w artykule pozwala stwierdzić, iż w największym stopniu na procesie decentralizacji władzy skorzystały te regiony, które bezpośrednio
na mocy konstytucji uzyskały największy zakres kompetencji oraz szeroką autonomię fiskalną – Kraj Basków i Nawarra. Obie wspólnoty autonomiczne charakteryzują się najwyższym poziomem rozwoju ekonomicznego wśród hiszpańskich
regionów, znacznie przekraczającym wartość średnią dla wszystkich regionów Unii
Europejskiej. Dzięki możliwości samodzielnej adaptacji systemu podatkowego do
regionalnych potrzeb oba regiony funkcjonujące w ramach systemu finansowego
régimen especial osiągnęły także sukces na rynku pracy. Należy jednak podkreślić,
iż pozostałe hiszpańskie regiony także rozwijają się dynamicznie, zarówno dzięki
decentralizacji władzy, jak i uczestnictwu we wspólnym rynku, unii monetarnej oraz
pomocy strukturalnej UE.
Przedstawione w artykule hiszpańskie doświadczenia są szczególnie ważne dla
Polski, państwa znajdującego się obecnie w trakcie reformy samorządowej, której
dokończenie deklaruje obecny rząd. Pomimo istotnych różnic między Polską i Hiszpanią: ekonomicznych, kulturowych, a przede wszystkim polegających na jednolitym charakterze naszego państwa z jednej strony oraz silnie zróżnicowanej narodowościowo Hiszpanii – z drugiej, przedstawiony proces decentralizacji władzy i
sukcesy z nim związane powinny być wzięte pod uwagę także w Polsce.
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THE ROLE OF THE ADMINISTRATIVE STRUCTURE
IN SPANISH AUTONOMOUS COMMUNITIES DEVELOPMENT
Summary
The shape of present-day Spain is determined by actions heading towards prevention of the country’s disintegration into a large number of small political formations. In accordance with the Constitution, State of Autonomies was designed to consolidate the country, with a simultaneous decision
to gradually decentralize and delegate power among newly created Autonomous Communities. As a
result, the so-called “asymmetry” may be observed in the process of transferring responsibilities and
fiscal entitlements to regional governments. Some regions, namely those with more experience in selfgoverning, obtained immediately a high level of responsibilities, while others gradually increased them
for years. The process of public power devolution between regions in Spain provides an excellent
example for Poland.
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Rola oraz zadania urzędu marszałkowskiego
i wojewódzkiego w realizacji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego w latach 2007-2013
1. Wstęp
Integracja Polski z Unią Europejską przyspieszyła procesy rozwojowe w skali
zarówno całego kraju, jak i poszczególnych regionów. Środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wraz z wkładem własnym poszczególnych beneficjentów oraz budżetu państwa pozwoliły zrealizować wiele inwestycji niezbędnych
dla poszczególnych społeczności (zarówno lokalnych, jak i regionalnych). Nowy
okres programowania 2007-2013 otwiera przed Polską nowe perspektywy na dynamiczny i równomierny rozwój poszczególnych regionów. Zapewnione w budżecie
Unii Europejskiej środki finansowe dla Polski mogą zbliżyć nasz kraj do państw
członkowskich Wspólnoty Europejskiej.
Celem artykułu jest przedstawienie roli i zadań nałożonych na administrację publiczną (rządową i samorządową) szczebla regionalnego, związanych z procesem
realizacji regionalnego programu operacyjnego na przykładzie województwa łódzkiego. Zgodnie z przepisami, na obszarze województwa zadania związane z wdrażaniem i obsługą regionalnego programu operacyjnego realizują Urząd Marszałkowski
w Łodzi (samorząd województwa) i Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (administracja rządowa).

2. Fundusze strukturalne w okresie programowania 2007-2013
Bieżący okres programowania Unii Europejskiej jest poważnym wyzwaniem dla
polskiej administracji publicznej. Polska, aby móc ubiegać się o środki z budżetu
Unii Europejskiej, zobowiązana była opracować stosowną strategię rozwoju. Wraz z
tą strategią Polska musiała opracować i zatwierdzić szczegółowe plany operacyjne,
w ramach których beneficjenci będą mogli ubiegać się o środki finansowe Wspólno-
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ty Europejskiej. Programy operacyjne powinny być spójne z opracowaną strategią
spójności i przyczyniać się do osiągnięcia założonych w niej celów rozwojowych.
Polska opracowała w tym celu Narodową Strategię Spójności 2007-2013 – Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia.
„Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla
Polski jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej
na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej” [Narodowe Strategiczne
Ramy… 2007, s. 49]. Polska będzie osiągać założony cel strategiczny za pomocą
szczegółowych programów operacyjnych.
We wspólnym budżecie Unii Europejskiej w latach 2007-2013 zapewniono dla
Polski środki w wysokości 66 553 157 091 euro (z przeszło 347 mld euro przeznaczonych w budżecie Unii Europejskiej na realizację polityki spójności gospodarczo-społecznej). W efekcie podziału środków Polska będzie największym beneficjentem
obecnego okresu programowania. Łączna dostępna kwota dofinansowania (wraz ze
środkami z budżetu państwa) zamknie się w kwocie 85,6 mld euro. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, rocznie ze wszystkich programów realizowanych do roku
2015 (2007-2013 plus 2 lata zgodnie z zasadą n+2) średniorocznie będzie wydatkowane około 9,5 mld euro. Na wymienioną łączną kwotę 85,6 mld euro (łączna kwota
zaangażowania Wspólnoty wyniesie 67,3 mld euro) składać się będzie:
–– ponad 66,5 mld euro z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczonych na cel „Konwergencja”,
–– ponad 557,7 mln euro z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczonych na realizację
programu celu „Europejska współpraca terytorialna”,
–– ponad 173,3 mln euro z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczonych na realizację
programów współpracy transgranicznej w ramach Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa i Partnerstwa z udziałem Polski,
–– 11,9 mld euro z krajowych środków publicznych (w tym około 5,9 mld euro z
budżetu państwa),
–– ok. 6,4 mld euro powinien wynieść wkład podmiotów prywatnych.
Realizacja zadań związanych z celem „Konwergencja” będzie finansowana w
67% ze środków funduszy strukturalnych (52% ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 15% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego), pozostałe zaś 33% środków zostanie wygospodarowane z Funduszu Spójności
[Narodowe Strategiczne Ramy… 2007, s. 117].
Wymienione wyżej programy operacyjne (tab. 1), realizowane w ramach przyjętej przez Polskę strategii rozwojowej, powinny dać istotny impuls do zmian w całym kraju. Należy jednak pamiętać, że wiele oczekiwanych inwestycji, które zostaną
zrealizowane w najbliższych latach, będzie miało charakter lokalny bądź regionalny, dlatego bardzo dużego znaczenia nabierają inwestycje w ramach regionalnych
programów operacyjnych, za których realizację odpowiadają samorządy 16 województw.
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Tabela 1. Udział poszczególnych programów operacyjnych w całości alokacji środków polityki
spójności dla Polski wraz ze źródłem finansowania
Udział programu
w całkowitej alokacji środków
„Infrastruktura i środowisko” 41,9% całości środków (27,9 mld euro)
16 regionalnych programów
operacyjnych (RPO)
24,9% całości środków (16,6 mld euro)
„Kapitał ludzki”
14,6 % całości środków (9,7 mld euro)
„Innowacyjna gospodarka”
12,4% całości środków (8,3 mld euro)
„Rozwój Polski wschodniej” 3,4% całości środków (2,3 mld euro)
Program operacyjny

„Pomoc techniczna”

0,8% całości środków (0,5 mld euro)

Źródło finansowania
EFRR, Fundusz Spójności
EFRR
EFS
EFRR
EFRR (w tym dodatkowe
992 mln euro przyznane
przez Radę Europejską)
EFRR

Źródło: [Narodowe Strategiczne Ramy… 2007, s. 117].

Każde województwo samorządowe opracowywało swój odrębny plan rozwoju,
który jednakże powinien być spójny z przyjętą przez Komisję Europejską Narodową
Strategią Spójności 2007-2013 opracowaną dla całego kraju [Rozwój regionalny…
2007, s. 106-109].

3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
2007-2013
Zgodnie z Narodową Strategią Spójności 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wesprze województwo łódzkie kwotą 1006,38 mln euro. Łączna kwota wraz z obowiązkowym wkładem poszczególnych beneficjentów wyniesie
ogółem 1282,34 mln euro.
Samorząd województwa łódzkiego, zachowując zasady i wytyczne Rozporządzenia Wspólnot Europejskich nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5 lipca 2006 r. [Rozporządzenia Wspólnot Europejskich… 2006] opracował spójny
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 [Regionalny Program Operacyjny… 2007]. Osie priorytetowe programu operacyjnego
pozostają w zgodzie z zapisami wymienionego rozporządzenia nr 1080/2006. Zawarte w programie operacyjnym założenia, cele oraz obszary wsparcia wynikają
z przyjętej przez samorząd wojewódzki strategii rozwoju na lata 2007-2020 [Strategia rozwoju województwa… 2006]. Realizacja programu operacyjnego powinna
prowadzić do osiągnięcia założonego celu strategicznego. Strategicznym celem województwa łódzkiego w okresie programowania 2007-2013 jest „integracja regionu
z europejską i globalną przestrzenią społeczno-gospodarczą, jako środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce oraz dążeniu
do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsc”
[Regionalny Program Operacyjny… 2007, s. 43]. Osiągnięcie przez województwo
łódzkie tego celu strategicznego będzie możliwe w efekcie realizacji zadań szcze-

Księga1.indb 535

2009‑07‑10 11:54:19

536

Cezary Szydłowski

gółowych, zapisanych w programie operacyjnym. Owe cząstkowe cele strategiczne
zostały zapisane w programie operacyjnym w formie osi priorytetowych. W regionalnym programie operacyjnym województwa łódzkiego (RPO WŁ) wyodrębniono
następujące osie priorytetowe (wraz z celami szczegółowymi):
I. Infrastruktura transportowa, cel szczegółowy: poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego.
II. Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, cel szczegółowy: poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego.
III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, cel szczegółowy: rozwój
innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki w województwie.
IV. Społeczeństwo informacyjne, cel szczegółowy: rozwój społeczeństwa informacyjnego.
V. Infrastruktura społeczna, cel szczegółowy: zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju zasobów ludzkich.
VI. Odnowa obszarów miejskich, cel szczegółowy: ożywienie gospodarcze
i społeczne na terenach zdegradowanych w obszarach miejskich.
VII. Pomoc techniczna, cel szczegółowy: zwiększenie zdolności absorpcji środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego [Regionalny Program Operacyjny… 2007, s. 43].
RPO WŁ jako dokument o charakterze operacyjnym określa podstawowe kierunki rozwojowe regionu. Określone w nim kierunki powinny przyczynić się do:
–– „poprawy konkurencyjności gospodarczej województwa łódzkiego,
–– promowania zrównoważonego rozwoju regionu,
–– zapewnienia większej spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej regionu [Szczegółowy opis osi… 2007, s. 3].
Tabela 2. Alokacja środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poszczególne
priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Osie priorytetowe Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego
I – Infrastruktura transportowa
II – Ochrona środowiska, zapobieganie
zagrożeniom i energetyka
III – Gospodarka, innowacyjność,
przedsiębiorczość
IV – Społeczeństwo informacyjne
V – Infrastruktura społeczna
VI – Odnowa obszarów miejskich
VII – Pomoc techniczna
Ogółem środki z EFRR

Alokacja z Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego (w euro)
241 531 418

Udział poszczególnych
priorytetów (w %)
24

171 084 755

17

271 722 486
70 446 664

27
7

120 765 709

12

100 638 091
30 191 427
1 006 380 910

10
3
100

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Regionalny Program Operacyjny… 2007, s. 103].
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Zestawienie środków finansowych Wspólnoty Europejskiej przeznaczonych na
realizację poszczególnych priorytetów RPO WŁ przedstawia tab. 2.
Zrealizowanie założeń RPO WŁ nie będzie możliwe bez efektywnego wkładu
poszczególnych jednostek administracji publicznej, odpowiedzialnych za ich właściwe wydatkowanie.

4. Rola i zadania urzędu marszałkowskiego w realizacji RPO WŁ
Zgodnie z zapisami Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 – Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia, nadzór nad realizacją wszystkich programów operacyjnych wchodzących w jej skład prowadzi minister właściwy do spraw rozwoju
regionalnego. Za zarządzanie RPO WŁ odpowiada samorząd województwa, którego
zadania ustawowe realizuje Urząd Marszałkowski w Łodzi. Urząd ten pełni funkcję
instytucji zarządzającej RPO WŁ, co jest zgodne z zapisami art. 3 Ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Urząd Marszałkowski w Łodzi, jako instytucja zarządzająca RPO WŁ w myśl
zapisów Rozporządzenia Wspólnot Europejskich nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
zobowiązany jest do realizacji programu operacyjnego zgodnie z zasadą należytego
zarządzania finansami, co sprowadza się do:
–– zapewnienia, że operacje są wybierane do finansowania zgodnie z kryteriami
mającymi zastosowanie do programu operacyjnego oraz że spełniają one zasady
wspólnotowe i krajowe przez cały okres ich realizacji,
–– weryfikacji w takim zakresie, że współfinansowane towary i usługi są dostarczone oraz że wydatki zadeklarowane przez beneficjentów na operacje zostały
rzeczywiście poniesione i są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi,
–– weryfikacji na miejscu poszczególnych operacji na podstawie badania próby
zgodnie z zasadami przyjętymi przez Komisję i zgodnie z przyjętą w tym zakresie procedurą,
–– zapewnienia istnienia informatycznego systemu rejestracji i przechowywania
zapisów księgowych dla każdej operacji w ramach programu operacyjnego oraz
zapewnienia, że dane na temat realizacji, niezbędne do celów zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny, są gromadzone,
–– zapewnienia utrzymywania przez beneficjentów i inne podmioty uczestniczące
w realizacji operacji odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu
księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją, bez uszczerbku
dla krajowych zasad księgowych,
–– ustanowienia procedur zapewnienia, że wszystkie dokumenty dotyczące wydatków i audytów, wymagane do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, są przechowywane zgodnie z przyjętymi wymogami w tym zakresie,
–– zapewnienia otrzymywania przez instytucję certyfikującą wszystkich niezbędnych informacji o procedurach i weryfikacjach prowadzonych w odniesieniu do
wydatków na potrzeby poświadczania,
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–– kierowania pracą komitetu monitorującego i dostarczania mu dokumentacji wymaganej w celu umożliwienia monitorowania jakościowego realizacji programu
operacyjnego w świetle jego szczegółowych celów,
–– opracowywania i przedkładania Komisji Europejskiej rocznych i końcowych
sprawozdań z realizacji, po ich uprzednim zatwierdzeniu przez komitet monitorujący,
–– zapewnienia przestrzegania wymogów w zakresie informacji i promocji,
–– dostarczania Komisji Europejskiej informacji umożliwiających jej dokonanie
oceny dużych projektów [Rozporządzenie Rady Wspólnot… 2006, art. 60].
Wprowadzona przez Zarząd Województwa Łódzkiego struktura organizacyjna
urzędu marszałkowskiego wyodrębniła komórki uczestniczące w procesie zarządzania RPO WŁ oraz ustaliła pomiędzy nimi podział kompetencji w ramach całego
procesu:
1) Departament Rozwoju Regionalnego odpowiada za opracowanie i przygotowanie dokumentacji do RPO WŁ, monitoring oraz ewaluację,
2) Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego odpowiada za
nabór i ocenę wniosków, weryfikację wniosków beneficjentów o płatność oraz za
kontrolę realizacji projektów,
3) Departament Finansów odpowiedzialny jest za dokonywanie płatności środków dla poszczególnych beneficjentów w ramach obowiązków przypadających w
tym zakresie na instytucję zarządzającą RPO WŁ,
4) Biuro Audytu Wewnętrznego odpowiada za realizację ustawowych zapisów
w zakresie weryfikacji i oceny procesów zarządzania funduszami strukturalnymi
w jednostce, dostarczanie kierownikowi jednostki racjonalnego zapewnienia o skuteczności stosowanych przez jednostkę mechanizmów kontrolnych w tym zakresie,
wykonuje również czynności doradcze stosownie do potrzeb kierownictwa urzędu
[Regulamin organizacyjny Urzędu… 2008].
Urząd marszałkowski będzie w nowym okresie programowania realizował wiele
zadań wynikających z RPO WŁ. Na nim będzie spoczywał cały proces naboru wniosków, ich analiza, ocena oraz ostateczny wybór beneficjentów. Będzie odpowiadał za
realizację wszystkich priorytetów programu operacyjnego, ich kontrolę i ewaluację. Od
poziomu i kwalifikacji kadr zależeć będzie powodzenie i sukces całego regionu. Bardzo ważne jest dotarcie z rzetelną informacją o programie i dostępnych w jego ramach
środkach finansowych do potencjalnych beneficjentów, gdyż bez dobrych projektów
i właściwej ich realizacji trudno będzie wykorzystać przyznane środki z funduszy
strukturalnych. Prowadzenie rzetelnej i obiektywnej kontroli pozwoli weryfikować
zasadność ponoszonych przez beneficjentów kosztów i przeciwdziałać potencjalnym nadużyciom. Monitorowanie programu będzie na bieżąco dostarczać informacji
o poziomie wykorzystania środków w odniesieniu do poszczególnych priorytetów
programu.
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5. Rola i zadania urzędu wojewódzkiego w realizacji RPO WŁ
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego (jako instytucji certyfikującej Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013), będzie pełnił w ramach RPO WŁ funkcję instytucji pośredniczącej
w certyfikacji. Podstawą do przydzielenia urzędom wojewódzkim funkcji instytucji
pośredniczącej w certyfikacji jest z art. 35 ust. 9 ustawy o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju, mówiący, że zadania ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wynikające z art. 35 ust. 2, pkt 7 powyższej ustawy mogą zostać przekazane
wojewodzie na mocy odrębnego porozumienia [Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach…, 35 ust. 9; art. 35 ust. 2, pkt 7] . Należy zauważyć, że delegowanie
uprawnień w zakresie certyfikacji do urzędów wojewódzkich nie zwalnia Ministra
Rozwoju Regionalnego od odpowiedzialności za cały proces certyfikacji. Certyfikacja wydatków ma na celu:
–– sporządzanie i przedkładanie Komisji Europejskiej poświadczonych deklaracji
wydatków i wniosków o płatność,
–– poświadczanie, że deklaracja wydatków jest dokładna, wynika z wiarygodnych
systemów księgowych i jest oparta na weryfikowalnej dokumentacji uzupełniającej,
–– poświadczenie, że zadeklarowane wydatki są zgodne z mającymi zastosowanie
zasadami wspólnotowymi i krajowymi oraz że zostały poniesione w związku z
operacjami wybranymi do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do programu i spełniają zasady wspólnotowe i krajowe,
–– dostarczenie zapewnienia, do celów poświadczenia, że otrzymała od instytucji
zarządzającej odpowiednie informacje na temat procedur i weryfikacji prowadzonych w związku z wydatkami zawartymi w deklaracjach wydatków,
–– uwzględnienie – do celów poświadczenia – wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez instytucję audytową (Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej) lub na jej odpowiedzialność,
–– zapewnienie utrzymywania w formie elektronicznej zapisów księgowych dotyczących wydatków zadeklarowanych Komisji Europejskiej,
–– prowadzenie ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania i kwot
wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu dla operacji [Wytyczne w
zakresie warunków… 2007, s. 5-6].
Wojewoda łódzki, stosownie do powyższych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego, powołał w ramach urzędu Wydział Instytucji Pośredniczącej. W skład
wydziału weszły następujące oddziały, które realizują poniższe działania w ramach
certyfikacji:
1. Oddział do spraw certyfikacji wydatków, do którego zadań należy m.in.:
–– weryfikacja poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność otrzymywanych od Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi będącego instytucją zarządzającą RPO WŁ,
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–– utrzymywanie bieżących kontaktów z urzędem marszałkowskim w celu wyjaśniania ewentualnych błędów w otrzymywanych dokumentach, zwracanie się
o korektę lub dodatkowe wyjaśnienia odnośnie do otrzymywanych poświadczeń
i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność,
–– sporządzanie poświadczenia instytucji pośredniczącej w certyfikacji do instytucji certyfikującej, zgodnie z obowiązującymi wymogami,
–– wnioskowanie do instytucji certyfikującej o wstrzymywanie procesu certyfikacji,
–– prowadzenie rejestru kwot podlegających procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych w oparciu o informacje przekazane przez instytucję zarządzającą RPO
(rejestru dłużników) oraz przekazywanie instytucji certyfikującej zbiorczego
zestawienia na temat kwot odzyskanych, wycofanych oraz pozostających do odzyskania,
–– udział w systemowych wizytach sprawdzających oraz wizytach sprawdzających
wnioski o płatność instytucji zarządzającej RPO lub w instytucjach jej podległych.
2. Oddział do spraw kontroli, do którego zadań należy m.in.:
–– sporządzanie rocznego planu systemowych wizyt sprawdzających, jego uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji instytucji certyfikującej,
–– przeprowadzanie systemowych wizyt sprawdzających oraz wizyt sprawdzających wnioski o płatność w instytucji zarządzającej RPO lub w instytucjach jej
podległych,
–– sporządzanie raportów z systemowych wizyt sprawdzających oraz wizyt sprawdzających wnioski o płatność, rozpatrywanie uwag zgłoszonych przez instytucje
poddawane wizytacjom sprawdzającym i sporządzanie zaleceń pokontrolnych,
–– monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych przez instytucje poddawane
wizytom sprawdzającym,
–– przekazywanie instytucji certyfikującej raportów z wykonanych w danym kwartale wizyt sprawdzających,
–– koordynacja realizacji rocznego planu wizyt sprawdzających i nadzór nad nią,
–– współpraca z instytucją certyfikującą w zakresie prac związanych z organizacją
wizyt sprawdzających.
3. Oddział do spraw systemu, do którego zadań należy m.in.:
–– opiniowanie instrukcji wykonawczych oraz zmian do instrukcji wykonawczych
zawierających wewnętrzne procedury instytucji zarządzającej RPO WŁ, w szczególności w zakresie zarządzania finansowego i kontroli w ramach programu,
–– pozyskiwanie dodatkowych informacji i dokumentów dotyczących nieprawidłowości w ramach RPO, stwierdzonych przez odpowiednie instytucje, oraz realizacji programów w ramach NSRO,
–– współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie prac koncepcyjnych i organizacyjnych związanych z tworzeniem systemu zarządzania i kontroli finansowej
funduszy strukturalnych,
–– koordynacja przygotowania w ramach wydziału instrukcji wykonawczej instytucji pośredniczącej w certyfikacji i dokonywanie jej okresowej aktualizacji,
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–– koordynacja w ramach wydziału prac związanych z przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie i wykorzystywaniem środków w ramach Programu Operacyjnego „Pomoc techniczna 2007-2013”,
–– współpraca z instytucją certyfikującą w zakresie wydawanych wytycznych,
–– występowanie o interpretacje i zalecenia do instytucji certyfikującej,
–– obsługa prac związanych z udziałem przedstawiciela instytucji pośredniczącej
w certyfikacji w komitecie monitorującym RPO na lata 2007-2013, przy współudziale innych oddziałów,
–– prowadzenie rejestru odstępstw od procedur [Zarządzenie nr 393/2007… 2007].
Rola urzędu wojewódzkiego w procesie zarządzania RPO WŁ sprowadza się
do czynności nadzorczo-kontrolnych. Wojewoda ma za zadanie przyglądać się samorządowi województwa czy stosownie do wytycznych realizuje swój program
operacyjny. To na samorządzie województwa spoczywa cała odpowiedzialność za
przygotowanie programu, jego realizację, kontrolę i ocenę. Samorząd województwa, jako gospodarz, nie powinien być ograniczany w procesie zarządzania regionem. Zastosowane rozwiązania w zakresie podziału kompetencji pomiędzy urzędem
marszałkowskim a wojewódzkim są dopiero na etapie wdrażania i dopracowywania
szczegółów organizacyjnych i proceduralnych. W związku z tym trudno w tej chwili
dokonać oceny skuteczności takiego rozwiązania. Prawdziwą weryfikacją efektywności działania systemu zarządzania RPO WŁ będzie proces naboru projektów, ich
ocena, realizacja i kontrola. Wówczas będzie możliwa rzeczywista ocena zasadności
i skuteczności rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnymi programami operacyjnymi na szczeblu województwa. Należy mieć tylko nadzieję, że przyjęte przez
Polskę rozwiązania w tym zakresie wydatnie wpłyną na rozwój poszczególnych
regionów i umożliwią maksymalne wykorzystanie dostępnych środków w ramach
programu RPO WŁ. Działania te będą wymagać ścisłej współpracy wymienionych
instytucji.

6. Podsumowanie
Pozyskiwanie i wykorzystywanie przez beneficjentów środków unijnych w okresie przedakcesyjnym oraz w latach 2004-2006 umożliwiło instytucjom rządowym
i samorządowym zdobycie cennego doświadczenia i wiedzy w zakresie zarządzania
funduszami strukturalnymi. Polska w okresie programowania 2000-2006 nie była
w pełni objęta pomocą, gdyż członkiem Wspólnoty jest dopiero od 1 maja 2004 r.
Środki finansowe przeznaczone dla Polski na bieżący okres programowania
2007-2013 dają ogromną szansę na wyrównanie zapóźnień, jakie dzielą nasz kraj
od państw Europy Zachodniej. Efektywne wykorzystanie przez Polskę dostępnych
środków będzie zależne od skuteczności, wiedzy i umiejętności poszczególnych
beneficjentów oraz jednostek organizacyjnych administracji publicznej zarządzających poszczególnymi programami operacyjnymi. To od niej będzie zależeć, czy
wykorzystamy naszą szansę na rozwój.
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W bieżącym okresie programowania adekwatnie do ustawowych zapisów podzielono kompetencje i rozłożono ciężar odpowiedzialności pomiędzy administrację
publiczną szczebla wojewódzkiego w zakresie realizacji RPO. Zgodnie z przepisami prawa, samorząd województwa prowadzi politykę regionalną, dlatego też urząd
marszałkowski odpowiada za wdrażanie RPO, zawieranie umów z beneficjentami,
kontrolę realizacji poszczególnych projektów oraz za monitorowanie jego realizacji.
Administracji rządowej w województwie (urzędowi wojewódzkiemu) wyznaczono
rolę organu nadzorczego nad realizacją RPO i weryfikującego jego zgodność z przyjętymi przez Wspólnotę Europejską zasadami i polityką unijną. Zadania obu urzędów w ramach RPO sprawiają, że mają one charakter komplementarny, co wymaga
ścisłej współpracy obu instytucji dla dobra regionu.
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THE ROLE OF MARSHAL OFFICE AND VOIVODSHIP OFFICE
IN REALIZATION OF THE REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMME
FOR THE ŁÓDZKIE VOIVODSHIP, 2007-2013
Summary
The author of the article takes up the problem of management of the Regional Operational Programme for the Łódzkie Voivodship, 2007-2013. The author focuses on two subjects participating
in the management process. Two institutions participate in the process of realization the Regional
Operational Programme, ��������������������������������������������������������������������������
the Voivodship Office�����������������������������������������������������
which represents government, and the Łódzkie Voivodship which is the Managing Authority in accordance with the Act on the rules of pursuing development
policy. The author presents basic tasks of these two institutions as well as basic foundations of the
Regional Operational Programme for the Łódzkie Voivodship for the years 2007-2013.
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Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
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WIELOLETNIE PLANOWANIE FINANSOWE
W POLSKIM SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

1. Istota i zakres planowania finansowego
w samorządzie terytorialnym
Samorząd terytorialny jest podmiotem władzy i gospodarki lokalnej, realizującym szeroki zakres zadań obejmujących bieżące usługi komunalne i społeczne oraz
podejmującym decyzje inwestycyjne kształtujące przyszłe warunki życia ludności
i kierunki rozwoju lokalnego. Wiele działań organów jednostek samorządowych
wykracza poza jeden rok budżetowy. W tych warunkach stosowanie jedynie metod planowania krótkookresowego (wynikającego z rocznego charakteru budżetu)
prowadzi częstokroć do spiętrzenia realizacji przyszłych zobowiązań, stawiając pod
znakiem zapytania możliwość wykonania zaplanowanych inwestycji. Organy gmin
stają przed koniecznością przyswojenia sobie metod planowania i wydatkowania
środków publicznych oraz stosowania instrumentów zarządzania strategicznego, w
tym wieloletniego planowania finansowego. Praktyka funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego wykazuje jednoznacznie, że niemożliwe jest efektywne gospodarowanie środkami publicznymi bez prowadzenie analiz obrazujących wpływ
zaciąganych na bieżąco zobowiązań na kondycję finansową gminy w przyszłości.
Finanse publiczne to nie tylko gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych, lecz także zarządzanie nimi. Planowanie finansowe jest ważnym elementem
zarządzania. Złożoność podejmowanych decyzji, które w swoich skutkach mają często wymiar długoterminowy, to podstawowa przyczyna konieczności poszukiwania
takich rozwiązań zarządczych, aby posiadane zasoby pozwoliły realizować więcej
zadań i usług na rzecz społeczności, a także uzyskiwać oczekiwaną przez nią jakość
(zob. [Dylewski 2007, s. 55]).
Planowanie finansowe jest elementem prowadzonej przez jednostkę samorządu
terytorialnego polityki finansowej. Jest to proces określania efektów finansowych
wynikających z czynności zaplanowanych w określonym czasie oraz porównywania
i uzgadniania tych zamierzeń z przewidywanymi środkami finansowymi. Przyjmu-
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jąc stosowane definicje, planowanie finansowe należy określić jako zespół działań
polegający na ustalaniu na przyszłość kształtowania się dochodów i wydatków pieniężnych oraz na nadawaniu im mocy wiążącej [Ruśkowski 1994, s. 21]. Traktując planowanie jako podstawowy element procesu zarządzania, należy poszukiwać
odpowiedzi na następujące pytania: co jednostka samorządu terytorialnego chce
osiągnąć, jak zamierza zrealizować plany, w jakim czasie chce uzyskać efekty. Planowanie finansowe może mieć różny zakres czasowy. Stosując kryterium czasowe,
wyróżnia się: plany krótkoterminowe (1 rok), plany średniookresowe (2-5 lat), plany
długookresowe ( 5-10 lat, a nawet więcej).
Wieloletnie planowanie finansowe należy rozumieć jako proces prognozowania
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego
w okresie średnio- i długoterminowym, przy zachowaniu odpowiednich prawnych
i ekonomicznych zasad konstrukcji budżetu. Następuje tu wzajemne dostosowanie
zakresu realizowanych zadań bieżących i inwestycyjnych z dostępnymi środkami finansowymi. Planowanie wieloletnie daje korzyści wynikające z analizowania skutków podejmowanych w danym okresie decyzji zmierzających do poprawy efektywności gospodarowania oraz do zapobiegania wystąpieniu niepożądanych zjawisk i
nie zaplanowanych uprzednio zmian budżetowych.
Wieloletnie planowanie finansowe stanowi jeden z elementów strategicznego
zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. Jego istotą jest wydłużenie horyzontu czasowego planowania, analiza skutków podejmowanych decyzji w różnym
horyzoncie czasowym, a także opracowanie wariantowych scenariuszy realizacji
zadań, na bazie analiz kosztów jednostkowych funkcjonowania obiektów i planowanych kosztów inwestycji – w ścisłym powiązaniu z zapisami strategii rozwoju,
wieloletnimi planami inwestycyjnymi oraz branżowymi programami gospodarczymi. Stanowią one podstawę podejmowania decyzji oraz wyboru najbardziej efektywnych rozwiązań (zob. [Nowe zarządzanie publiczne… 2007]).
Podstawy prawne wieloletniego planowania finansowego określa w Polsce ustawa o finansach publicznych, która w art. 166 dopuszcza możliwość finansowania
zadań inwestycyjnych w cyklu wykraczającym poza jeden rok budżetowy. Oprócz
limitów wydatków na okres roku budżetowego może ona zawierać limity wydatków
na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz na zadania wynikające
z kontraktów wojewódzkich zawartych między Radą Ministrów a samorządem województwa.
W procesie wieloletniego planowania finansowego zasadnicze znaczenie należy
przypisać:
–– określeniu własnego potencjału finansowego jednostki samorządu terytorialnego,
–– przyjęciu właściwych założeń wskaźników prognostycznych,
–– analizie zdolności kredytowej, przy założeniu wykorzystania instrumentów
dłużnych jako źródła finansowania programów inwestycyjnych,
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–– określeniu warunków utrzymaniu płynności finansowej w całym prognozowanym okresie.
Narzędziem realizacji wieloletniego planowania finansowego są prognozy finansowe. Mają one zastosowanie w budowie alternatywnych scenariuszy dochodów
i wydatków, a także w dokonywaniu oceny zdolności kredytowej i analizy płynności
finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

2. Własny potencjał finansowy i ocena zdolności kredytowej
W procesie wieloletniego planowania finansowego kluczowym problemem jest
prawidłowe oszacowanie przyszłych dochodów budżetu, jego wydatków bieżących,
określenie kosztów obsługi i spłaty zadłużenia oraz wyliczenie wolnych środków,
które mogą być przeznaczone na sfinansowanie inwestycji. W wyniku tak prowadzonych analiz powinno nastąpić wyznaczenie długookresowego własnego potencjału finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz określenie jej zdolności
kredytowej i warunków utrzymania płynności finansowej.
Skuteczność wieloletniego planowania finansowego zależy w dużym stopniu od
stosowanych metod i narzędzi planowania. Od umiejętności ich doboru i zastosowania zależy poprawność, a tym samym stopień realności prognoz. Ocena następuje
poprzez badanie zgodności założeń planistycznych z rzeczywistością, a miernikiem
jest stopień rozbieżności pomiędzy planem a faktycznym jego wykonaniem w każdym kolejnym roku okresu objętego prognozą. Niewłaściwe oszacowanie dochodów i wydatków może naruszyć równowagę budżetową. Umiejętne planowanie finansowe ma tym samym kluczowe znaczenie dla racjonalności budowy programów
społeczno-gospodarczych, w tym strategii rozwoju i wieloletnich planów inwestycyjnych jednostki samorządu terytorialnego.
Najprostszą, ale często stosowaną metodą planowania budżetu jest ekstrapolacja
(zob. [Kaleta 1982, s. 28]). Polega ona na planowaniu dochodów i wydatków budżetowych na podstawie wykonania budżetu lat poprzednich. Z przeprowadzonych
przez autora niniejszego artykułu badań ankietowych oraz wykonanych prognoz
budżetowych wynika, że skuteczność tej metody jest ściśle powiązana z modelem
zarządzania stosowanym w danej jednostce samorządu terytorialnego. W jednostkach samorządu terytorialnego praktykujących zarządzanie administracyjne przyjmuje się proste założenie przeliczania kwot realizacji budżetu roku poprzedniego,
w modelu strategicznym analizy obejmują okres kilku lat, dodatkowo prowadzone
są badania kosztów jednostkowych. Dużo wyższa efektywność zarządzania cechuje
drugie z wymienionych rozwiązań.
Podstawą opracowania założeń odnoszących się do prognozowania poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych są:
–– przeprowadzenie analiz historycznych wykonania budżetu,
–– wyznaczenie kierunków i tempa zmian poszczególnych kategorii dochodów i
wydatków budżetowych przy uwzględnieniu wskaźników makroekonomicznych oraz lokalnego potencjału społeczno-gospodarczego.
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W procesie konstrukcji założeń prognostycznych kluczowym elementem jest
przeprowadzenie analiz historycznych budżetu. Ich celem jest wyznaczenie długo- i
średniookresowych tendencji zmian poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych. Na tej podstawie, przy uwzględnieniu ogólnokrajowych wskaźników makroekonomicznych (takich jak wskaźnik wzrostu PKB czy wskaźniki
wzrostu cen) oraz lokalnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych, można określić kierunki i tempo zmian każdego planowanego dochodu i wydatku w przyszłości.
Zakres czasowy analiz historycznych powinien być na tyle długi, by możliwe było
wyeliminowanie jednorazowości historycznych zdarzeń budżetowych. Przeprowadzone badania empiryczne pozwalają stwierdzić, że powinien on obejmować okres
ostatnich czterech, pięciu lat (z wyszczególnieniem źródeł dochodów budżetowych
oraz kategorii wydatków budżetowych, np. podział na wydatki bieżące i inwestycyjne, osobowe czy koszty remontów).
Analizy historyczne powinny obejmować badanie relacji pomiędzy dochodami
a wydatkami, a także poszczególnymi kategoriami dochodów i wydatków. W części
dochodowej należy zwrócić szczególną uwagę na następujące relacje:
–– badanie dynamiki zmian dochodów ogółem i ich poszczególnych źródeł,
–– strukturę dochodów w ujęciu względnym (wartości procentowe) i bezwzględnym (wartości liczbowe),
–– badanie wzajemnych zmian poszczególnych kategorii dochodów (wg źródeł),
–– trwałość proporcji udziału dochodów własnych i dochodów uzupełniających,
–– badanie korelacji zmian poszczególnych źródeł dochodów.
W części wydatkowej analizy powinny obejmować:
–– kierunki i dynamikę zmian wydatków ogółem, wydatków bieżących i inwestycyjnych,
–– proporcje podziału budżetu pomiędzy wydatki bieżące a wydatki inwestycyjne i
zmiany w tym zakresie,
–– strukturę wydatków ogółem, strukturę wydatków bieżących, strukturę wydatków inwestycyjnych.
W części relacji dochodowo-wydatkowych analizy powinny obejmować:
–– badanie wzajemnych relacji – tempa ogólnych zmian dochodów i wydatków
budżetowych,
–– badanie relacji pomiędzy dynamiką zmian dochodów ogółem i dynamiką zmian
wydatków bieżących,
–– badanie relacji dochodowo-wydatkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej (np. badanie relacji dochody z subwencji oświatowej – koszty
bieżącego utrzymania szkół).
Własny potencjał finansowy stanowi podstawę opracowania założeń odnośnie
do kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w kolejnych
latach, w efekcie czego powstaje projekcja budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
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Ważnym elementem wieloletniego planowania finansowego jest ocena zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego i wyznaczenie bezpiecznego poziomu zadłużenia dla całego okresu podlegającego prognozie. Proces ten powinien
obejmować:
–– analizę i ocenę aktualnego poziomu zadłużenia,
–– określenie celów sięgania po instrumenty rynku dłużnego,
–– analizę i dobór instrumentów dłużnych,
–– określenie terminów spłat i kosztów obsługi zadłużenia, stosownie do potencjału
finansowego jednostki samorządu terytorialnego.
Wykorzystanie instrumentów dłużnych powinno służyć zintensyfikowaniu procesów rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, w tym głównie finansowaniu
inwestycji infrastrukturalnych. Służyć temu ma wyznaczenie maksymalnego poziomu zadłużenia, przy którym jednostka samorządu terytorialnego w całym prognozowanym okresie może utrzymać płynność finansową i spłacić zobowiązania dłużne.
Ważny jest także właściwy dobór instrumentów dłużnych, odpowiednio do sytuacji
finansowej danej jednostki samorządu terytorialnego. Wzajemny dobór celów, zadań i źródeł finansowania powinien zapewniać utrzymanie płynności finansowej w
całym okresie objętym procesem planowania wieloletniego.

3. Praktyka zastosowania wieloletniego planowania finansowego
w gminach w Polsce – wyniki badań ankietowych
i studia przypadków
Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych przez Katedrę Ekonomiki
i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej (obejmujących
ok. 200 gmin) można stwierdzić, iż w większości gmin nadal dominuje administracyjny model zarządzania, bazujący na planowaniu jednorocznym. Potwierdzają to
uzyskane wyniki (tab. 1).
Tabela 1. Odsetek gmin sporządzających wieloletnie prognozy dochodów i wydatków budżetowych
Wielkość gminy
Wszystkie gminy
Do 5 tys. mieszkańców
5-10 tys. mieszkańców
10-15 tys. mieszkańców
15-20 tys. mieszkańców
20-50 tys. mieszkańców
50-100 tys. mieszkańców
100-250 tys. mieszkańców
Ponad 250 tys. mieszkańców

Czy gmina sporządza wieloletnie prognozy
dochodów i wydatków budżetu?
57,9
36,2
47,8
43,6
49,9
56,3
77,2
86,9
100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.
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Z przedstawionych danych wynika, że prognozy dochodów i wydatków budżetu
gminy sporządza nieco więcej niż połowa ankietowanych gmin. Najbardziej niekorzystna sytuacja w tym względzie występuje w gminach do 5 tys. mieszkańców,
najlepsza zaś w gminach największych. Należy tu jednak zwrócić uwagę, że wiele
jednostek przez prognozy budżetowe rozumie opracowanie załączników budżetowych pod nazwą „wieloletnie programy inwestycyjne gminy”, zgodnie z przepisami
art. 166 ustawy o finansach publicznych. Oczywiście nie są to klasyczne prognozy
budżetu, brakuje w nich elementu badania zdolności kredytowej i płynności finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Z rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami władz wykonawczych badanych gmin wynika, że rzeczywiste prognozy
budżetowe opracowuje 55-60% jednostek deklarujących (w tab. 1) stosowanie metod planowania wieloletniego.
Wyniki badań ankietowych uwidoczniły, że stosowanie narzędzi wieloletniego
planowania finansowego odbiega znacznie od stanu pożądanego. Oznacza to, że
nadal wiele samorządów gminnych postrzega problemy zarządzania gminą jedynie
przez pryzmat działań bieżących. Są to pasywne postawy wobec problemów kształtowania procesów rozwojowych. Decyzje dotyczące skali i kierunków wydatkowania środków finansowych nie wynikają niestety z ustaleń o charakterze długookresowym. Jest to jednym z istotnych powodów nieracjonalnego wydatkowania tych
środków, a w dłuższym okresie – wystąpienia spadku własnego potencjału finansowego, a nawet zachwiania płynności finansowej.
W ramach prowadzonych przez autora badań empirycznych opracowanych zostało kilkadziesiąt prognoz finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego.
Poniżej zaprezentowane zostaną dwa przypadki, obrazujące odmienne modele zarządzania finansami – Gmina A – stosująca strategiczny model zarządzania oraz
Gmina B – zarządzająca finansami wg reguł modelu administracyjnego
Przykład 1. Gmina A (Zarządzanie strategiczne – aktywne)
Pierwszy przykład obrazuje gminę, w której od wielu lat stosowany jest model zarządzania strategicznego z wykorzystaniem takich instrumentów, jak strategia
rozwoju gminy, wieloletni plan inwestycyjny i wieloletni plan finansowy. Władze
Gminy A, prognozując finanse kolejnych lat, bazują na wyznaczeniu własnego potencjału inwestycyjnego, cyklicznie prowadzą rachunki kosztów mające na celu
racjonalizację gospodarki budżetowej, a zaciągając dług (wyłącznie na cele inwestycyjne), badają zdolność kredytową. Prognozę budżetu obrazującego własny potencjał finansowy i zdolność kredytową tej gminy przedstawiono na rys. 1 i 2.
Na rysunku 1 uwidacznia się stabilność polityki władz gminy, wyrażająca się
w dbałości o równowagę budżetową, racjonalności zaciągania i spłaty długu oraz
stałym i stopniowym wzroście własnego potencjału inwestycyjnego. Rysunek 2 obrazuje alternatywny przypadek polityki finansowej Gminy A, zakładający realizację
rozszerzonego zakresu zadań inwestycyjnych, na bazie wykorzystania instrumentów dłużnych. W latach 2008-2015 Gmina A zaciąga dług na cele inwestycyjne, co
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umożliwia podwyższenie ich wielkości o 20-30%. W obydwu scenariuszach w całym okresie gmina zachowuje płynność finansową i zdolność do zaciągania nowego
długu.

Rys. 1. Prognoza budżetu gminy A – scenariusz I
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych budżetowych Gminy A.

Rys. 2. Prognoza budżetu gminy A – scenariusz II
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych budżetowych Gminy A.

Analiza scenariuszy sytuacji finansowej Gminy A pozwala wyciągnąć następujące wnioski:
–– widoczna jest konsekwencja prowadzonej polityki finansowej, czego obrazem
są stabilne relacje dochodowo-wydatkowe, pozwalające utrzymać stały, wzrastający zasób własnych środków budżetowych, które mogą być wykorzystane na
cele inwestycyjne,
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–– notowany jest stabilny, stopniowo wzrastający własny potencjał inwestycyjny
gminy,
–– zaciągany dług przeznaczany na cele inwestycyjne nie stanowi nadmiernego obciążenia przyszłych dochodów gminy,
–– w całym analizowanym okresie jednostka samorządu terytorialnego utrzymuje
płynność finansową i zdolność do zaciągania nowych zobowiązań dłużnych.
Przykład 2. Gmina B (Zarządzanie administracyjne – pasywne)
Drugi przykład obrazuje sytuację finansową gminy, która w latach 2002-2006
prowadziła stabilną politykę finansową, bazując na własnych dochodach budżetowych oraz zaciąganych kredytach (w niewielkim stopniu). Jej własny potencjał
inwestycyjny w 2006 r. wynosił ok. 10 mln zł. Nowe, wybrane w 2006 r. władze
lokalne, planując budżet na rok 2007, dokonały istotnej zmiany polityki finansowej.
Utrzymując stawki podatkowe na poziomie roku poprzedniego, zaplanowano wzrost
wydatków bieżących o 24,6%. Skutkiem tego było obniżenie własnego potencjału
inwestycyjnego gminy do kwoty ok. 1 mln zł. Tymczasem Rada Gminy, uchwalając
budżet, ustaliła wysokość inwestycji na ok. 10 mln zł, jako źródło finansowania
wskazując kredyt w wysokości prawie 9 mln zł. Następstwo tak prowadzonej polityki obrazuje rys. 3. Widać na nim prawie całkowity brak środków budżetowych na
inwestycje w okresie trzech kolejnych lat, począwszy od roku 2009. Zatem nieracjonalny poziom wydatków w 2007 r. ma z punktu widzenia finansowania rozwoju
lokalnego niekorzystne skutki w wymiarze średniookresowym. Zagrożona jest także
płynność finansowa gminy.

Rys. 3. Prognoza budżetu gminy B – scenariusz I
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych budżetowych Gminy B.

Rysunek 4 obrazuje prognozę budżetu Gminy B – przygotowaną w związku z zamiarem realizacji szerokiego programu inwestycyjnego związanego z pozyskaniem
funduszy Unii Europejskiej. Aby zapewnić własny udział finansowy w kosztach re-
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alizacji projektu, zaplanowano emisję obligacji komunalnych w czterech transzach,
w łącznej wysokości ok. 20 mln zł. Skutkiem tego jest znaczne obniżenie własnego
potencjału inwestycyjnego, zwłaszcza w okresie spłaty zadłużenia.

Rys. 4. Prognoza budżetu gminy B – scenariusz II
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych budżetowych Gminy B.

Oceniając sytuacje finansową Gminy B, należy zwrócić uwagę na następujące
problemy:
–– władze gminy, podejmując bieżące decyzje finansowe, nie analizują skutków ich
podjęcia w okresie przekraczającym jeden rok budżetowy,
–– występuje brak analiz wskaźnikowych relacji: tempo wzrostu dochodów – tempo wzrostu wydatków bieżących, co prowadzi do niekorzystnych zjawisk związanych z zagrożeniem utratą płynności finansowej i zachwianiem zdolności kredytowej,
–– widoczne jest zjawisko okresowego przeinwestowania, w wyniku czego ma
miejsce wysoki poziom inwestycji w latach 2003-2007 oraz niemal zerowy poziom w kolejnych kilku latach,
–– gmina nie prowadzi analizy kosztów jednostkowych realizacji świadczenia bieżących usług komunalnych i społecznych, w wyniku czego nie występuje zjawisko racjonalizacji gospodarki budżetowej.
Przeprowadzone badania ankietowe, a także przedstawione przykłady prognoz
finansowych dają podstawę do sformułowania wniosku, że jednostki samorządu terytorialnego w Polsce wykazują częstokroć ograniczone możliwości zastosowania
metody wieloletniego planowania finansowego. Wśród występujących tu przyczyn
można wymienić:
–– niski potencjał społeczno-gospodarczy wielu jednostek terytorialnych, skutkujący niskim udziałem dochodów własnych w dochodach ogółem,
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–– niski poziom zarządzania finansami i zarządzania długiem komunalnym,
–– niedoskonałe przepisy ustaw, dotyczące granic zadłużenia jednostek samorządu
terytorialnego.
Jednak można w Polsce wskazać także wiele samorządów, w których planowanie wieloletnie stanowi jedno z najważniejszych narzędzi podejmowania decyzji
strategicznych i bieżących, służących poprawie efektywności funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

4. Podsumowanie
Wieloletnie planowanie finansowe stanowi jeden z elementów strategicznego
zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. Należy je rozumieć jako proces
prognozowania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego w okresie średnio- i długoterminowym, przy zachowaniu odpowiednich prawnych i ekonomicznych zasad konstrukcji budżetu. Planowanie wieloletnie daje korzyści wynikające z analizowania skutków podejmowanych w danym
okresie decyzji, zmierzających do poprawy efektywności gospodarowania oraz
zapobiegania wystąpieniu niepożądanych zjawisk i nie zaplanowanych uprzednio
zmian budżetowych. Skuteczność wieloletniego planowania finansowego zależy w
dużym stopniu od stosowanych metod i narzędzi planowania.
Praktyka funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce wykazuje częstokroć ograniczone możliwości zastosowania metody wieloletniego planowania
finansowego. Wynika to z jednej strony ze struktury dochodów budżetu jednostek
samorządu terytorialnego, z drugiej – z realizowanego modelu administracyjnego
zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. Są wszakże przykłady samorządów, w których planowanie wieloletnie stanowi jedno z najważniejszych narzędzi
podejmowania decyzji strategicznych i bieżących. Wieloletnie planowanie finansowe to także narzędzie upowszechniania polityki finansowej i programów społeczno-gospodarczych oraz istotne źródło informacji dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych.
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LONG-TERM FINANCIAL PLANNING
IN LOCAL GOVERNMENT IN POLAND
Summary
Long-term financial planning is one of the crucial elements of local government strategic management.
It should be understood as a mid- and long-term ongoing forecast of revenue, expenditure, income
and outlays of local government unit under the certain economic and law budget construction rules.
Long-term planning benefits result mainly from analyzing effects of particular decisions, taken in
particular period and aiming at improvement of management effectiveness, as well as from avoiding the
undesirable occurrences and unscheduled budget changes.
The effectiveness of a long-term financial planning is highly dependent on applied methods and
tools.
The practice of self-government functioning in Poland reveals limited possibilities of applying
long-term financial planning.
This phenomenon results from two factors: on one side from the structure of local government
budget revenues and on the other side from the implemented administrative model of management in
local government.
However, there are also many examples of local governments, in the case of which a long-term
planning is one of the basic instruments determining the current and strategic decisions.
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1. Wstęp
Rozwój lokalny i regionalny to pojęcia złożone. Stopień tej złożoności jest pochodną wielorakości celów, którym rozwój ma służyć, oraz różnorodności uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, które go kształtują [Brol 1998, s. 9]. W literaturze przedmiotu formułuje się liczne definicje rozwoju lokalnego i regionalnego
[Brol 2006, s. 13; Ziółkowski, Goleń 2003, s. 43-57; Wojtasiewicz 1996, s. 14-15].
Dokonując ich syntezy, można stwierdzić, iż rozwój lokalny/regionalny jest to trwały wzrost poziomu życia mieszkańców danego obszaru, jego konkurencyjności i potencjału gospodarczego, przyczyniający się do rozwoju społeczno-gospodarczego
kraju.
Wśród czynników (elementów) rozwoju w skali lokalnej i regionalnej wymienia
się m.in. dostępność i jakość usług medycznych, a szerzej – ochrony zdrowia [Filipiak i in. 2005, s. 33; Korenik, Korenik 2007, s. 37]. Te z kolei są zdeterminowane
finansowaniem, które jest jednym z najważniejszych problemów współczesnych
systemów opieki zdrowotnej. W Polsce wydaje się on szczególnie dotkliwy i aktualny. W ostatnich dwóch latach pracę wielu szpitali sparaliżowały wielomiesięczne
strajki personelu, żądającego podwyżek wynagrodzeń. W rezultacie doszło do zamknięcia oddziałów w niektórych szpitalach i pogorszenia i tak już trudnej sytuacji
finansowej większości z nich.
Nasuwa się zatem pytanie, czy jest aż tak źle. Jaki jest poziom finansowania
ochrony zdrowia w Polsce w porównaniu z innymi krajami? Naturalną płaszczyznę
do porównań stanowią kraje Unii Europejskiej. Celem niniejszego opracowania jest
właśnie analiza porównawcza wydatków na ochronę zdrowia w Polsce i w innych
krajach UE. Analizę skoncentrowano na dwóch podstawowych wskaźnikach obrazujących poziom finansowania ochrony zdrowia w danym kraju: udziale wydatków
na ochronę zdrowia w PKB oraz wydatkach na ochronę zdrowia per capita. Zbadano
również zależność pomiędzy wielkością wydatków na ochronę zdrowia a PKB w
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badanej grupie krajów. Podstawę analizy stanowiły informacje pochodzące z bazy
danych Światowej Organizacji Zdrowia oraz Banku Światowego1. Analizą objęto
lata 2000 i 2005. Wydatki na ochronę zdrowia oraz PKB per capita przedstawiono z
uwzględnieniem siły nabywczej (PPP – purchasing power parity).

2. Wydatki na ochronę zdrowia jako odsetek PKB
W tabeli 1 przedstawiono wydatki na ochronę zdrowia w dwudziestu siedmiu
krajach UE jako odsetek PKB w 2000 r. i w 2005 r. Na podstawie danych zawartych
w tab. 1 obliczono, iż średnia wielkość wydatków na ochronę zdrowia w relacji do
PKB stanowiła w badanej grupie krajów w 2000 r. 7,3%, a w 2005 r. – 8,2%. Wzrost
poziomu analizowanej relacji dotyczył większości krajów. Największy wzrost miał
miejsce w przypadku Luksemburga (o 32,8%), a następnie: Irlandii (30,2%), Słowacji (29,1%) i Bułgarii (24,2%). Jedynie w dwóch krajach nastąpiło zmniejszenie
wydatków na ochronę zdrowia w odniesieniu do ich PKB: w Estonii (o 5,7%) i na
Litwie (o 9,2%). W Polsce wskaźnik ten zwiększył się w analizowanym okresie o
12,7%, czyli nieco powyżej średniej dla krajów UE (12,5%).
Tabela 1. Wydatki na ochronę zdrowia w krajach UE jako odsetek PKB
Całkowite wydatki na ochronę zdrowia jako odsetek PKB
2000

Kraj

1
Austria
Belgia
Bułgaria
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
1

2008.
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2005

2005/2000

odsetek

pozycja wśród
krajów UE

odsetek

pozycja wśród
krajów UE

dynamika
(%)

2
10,0
9,1
6,2
5,7
6,5
8,3
5,3
6,6
9,6
9,3
7,2
8,0
6,3
6,5

3
2
5
18
21
16
8
23
15
3
4
12
11
17
16

4
10,2
9,6
7,7
6,1
7,1
9,4
5,0
7,5
11,2
10,1
8,2
9,2
8,2
5,9

5
3
5
13
18
15
6
21
14
1
4
11
7
11
19

6
102,0
105,5
124,2
107,0
109,2
113,3
94,3
113,6
116,7
108,6
113,9
115,0
130,2
90,8

World Health Organization, Statistical Information System 2008; World Development Indicators
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1
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

2

3

4

5

6

5,8
6,0
6,8
10,3
5,5
8,8
4,6
5,5
8,4
8,2
6,9
7,2
8,1

20
19
14
1
22
6
24
22
7
9
13
12
10

7,7
6,4
8,4
10,7
6,2
10,2
5,5
7,1
8,5
9,2
7,8
8,2
8,9

13
16
10
2
17
3
20
15
9
7
12
11
8

132,8
106,7
123,5
103,9
112,7
115,9
119,6
129,1
101,2
112,2
113,0
113,9
109,9

Źródło: World Health Organization, Statistical Information System (sierpień 2008).

W rankingu krajów UE, zestawionym według poziomu wydatków na ochronę
zdrowia w relacji do PKB, w 2000 r. pierwsze pozycje zajmowały Niemcy, Austria,
Francja, Grecja i Belgia. Wydatki na ochronę zdrowia wynosiły w tej grupie krajów
powyżej 9% ich PKB. W rankingu za 2005 r. pierwsze pięć pozycji ze wskaźnikiem
powyżej 10% PKB zajmowały: Francja, Niemcy, Austria, Portugalia i Grecja.
Najniżej w rankingu za 2000 r. znalazły się: Rumunia, ze wskaźnikiem poniżej
5% PKB, oraz Estonia, Polska, Słowacja, Cypr i Luksemburg, ze wskaźnikiem poniżej 6% PKB. W 2005 r. najniższe wydatki na ochronę zdrowia w relacji do PKB
zrealizowano w Estonii, Rumunii i na Litwie – poniżej 6% PKB – oraz na Cyprze, w
Polsce i na Łotwie – poniżej 7% PKB.
Rozpiętość pomiędzy najwyższym i najniższym poziomem analizowanego
wskaźnika w badanych latach nie zmieniła się. W 2000 r. najwyższa w badanej grupie krajów relacja wydatków na ochronę zdrowia do PKB (w Niemczech) stanowiła
około 224% najniższej (w Rumunii). Podobnie w 2005 r. najwyższy poziom analizowanej relacji (we Francji) stanowił 224% najniższego (w Estonii).

3. Wydatki na ochronę zdrowia per capita
W tabeli 2 przedstawiono wydatki na ochronę zdrowia w krajach Unii Europejskiej w latach 2000 i 2005, w przeliczeniu na mieszkańca. Jak wynika z zawartych w
tab. 2 danych, w 2005 r. we wszystkich krajach nastąpił wyraźny wzrost wydatków
na ochronę zdrowia w porównaniu z rokiem 2000. Najwyższy wzrost – ponad 90%
– miał miejsce w Bułgarii. Ponad 80% zwiększono wydatki na ochronę zdrowia w
przeliczeniu na mieszkańca Słowacji i Rumunii. W trzech krajach – na Łotwie, w
Luksemburgu i Irlandii – był to wzrost ponad 70%. Powyżej 60% wzrosły analizo-
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wane wydatki w Estonii i Słowenii, a powyżej 50% – na Węgrzech, na Litwie i w
Grecji. W pozostałych krajach miał miejsce wzrost w granicach 47,7% (Czechy) –
21,6% (Austria). W tej grupie znalazła się również Polska, ze wzrostem wydatków
na ochronę zdrowia per capita o 44,8%, czyli nieco poniżej średniej dla krajów UE
(49,4%).
W rankingu krajów UE zestawionym według poziomu wydatków na ochronę
zdrowia na jednego mieszkańca, zrealizowanych w 2000 r., pierwsze pięć pozycji
Tabela 2. Wydatki na ochronę zdrowia w krajach UE per capita (USD PPP)
Całkowite wydatki na ochronę zdrowia per capita
Kraj
Austria
Belgia
Bułgaria
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

2000
pozycja wśród
USD PPP
krajów UE
2867
3
2518
5
386
26
1074
18
980
19
2378
7
513
24
1688
14
2492
6
1966
11
1536
15
2336
8
1801
13
559
23
3137
1
482
25
1247
17
2671
4
583
22
1508
16
275
27
603
21
2930
2
2283
9
852
20
1846
12
2053
10

2005
pozycja wśród
USD PPP
krajów UE
3485
3
3071
9
734
26
1550
18
1447
19
3169
7
846
24
2299
14
3406
4
2949
11
2242
15
3187
6
3125
8
862
22
5521
1
860
23
1733
17
3250
5
844
25
2034
16
507
27
1130
21
4724
2
3012
10
1329
20
2598
12
2494
13

2005/2000
dynamika
(w %)
121,6
122,0
190,2
144,3
147,7
133,3
164,9
136,2
136,7
150,0
146,0
136,4
173,5
154,2
176,0
178,4
139,0
121,7
144,8
134,9
184,4
187,4
161,2
131,9
156,0
140,7
121,5

Źródło: World Health Organization, Statistical Information System (sierpień 2008).
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zajmowały: Luksemburg, Słowenia, Austria, Niemcy i Belgia, ze wskaźnikiem powyżej 2500 USD. W 2005 r. największe wydatki na ochronę zdrowia zrealizowały:
Luksemburg, Słowenia, Austria, Francja i Niemcy. Analizowany wskaźnik wynosił
w tej grupie krajów powyżej 3000 USD, przy czym klasę dla siebie stanowiły Słowenia z wydatkami 4724 USD i Luksemburg z wydatkami 5521 USD na mieszkańca.
Najniżej w rankingu za 2000 r. znalazły się Rumunia, Bułgaria i Łotwa, z wydatkami poniżej 500 USD, a tuż przed nimi – Estonia, Litwa i Polska, z wydatkami
nieco powyżej 500 USD. W 2005 r. najniższe wydatki na ochronę zdrowia w przeliczeniu na mieszkańca – poniżej 1000 USD – zrealizowano niezmiennie w następujących krajach: Rumunii, Bułgarii, Polsce, Estonii, na Łotwie i Litwie.
W obydwu badanych latach pierwsze szesnaście pozycji powyższego rankingu
zajmują kraje tzw. starej piętnastki (UE-15) i wśród nich wyjątek – na drugiej pozycji Słowenia, kolejne dziewięć pozycji to kraje „dziesiątki” (UE-10, bez Słowenii), które dołączyły do struktur unijnych w 2004 r.; dwie ostatnie pozycje zajmują
najmłodsi członkowie UE – Bułgaria i Rumunia. Niska pozycja Polski w rankingu,
względem krajów zarówno UE-15, jak i UE-10, uległa jeszcze pogorszeniu. O ile w
2000 r. za Polską było w rankingu pięć krajów, o tyle w 2005 r. już tylko Bułgaria i
Rumunia.
Zawarte w tab. 2 dane wskazują na znaczne zróżnicowanie krajów UE pod
względem poziomu wydatków na ochronę zdrowia w ujęciu per capita, a tym samym w dostępie mieszkańców tych krajów do dóbr i usług z zakresu ochrony zdrowia. W 2000 r., jak już wspomniano powyżej, w trzech krajach analizowane wydatki
wynosiły mniej niż 500 USD, w sześciu zawierały się w przedziale 501-1000 USD,
w dwóch 1001-1500 USD, w sześciu 1501-2000 USD, w pięciu 2001-2500 USD,
w czterech 2501-3000 USD i w Luksemburgu wynosiły 3137 USD.
W 2005 r., mimo wzrostu wydatków na ochronę zdrowia na jednego mieszkańca
we wszystkich krajach, w sześciu pozostał on na poziomie niższym niż 1000 USD,
w trzech zawierał się w przedziale 1001-1500 USD, w dwóch 1501-2000 USD,
w czterech 2001-2500 USD, w dwóch 2501-3000 USD, w ośmiu 3001-3500 USD,
w Słowenii wynosił 4724 USD, a w Luksemburgu 5521 USD.
W badanych latach nastąpiło nieznaczne zmniejszenie rozpiętości w poziomie
badanego wskaźnika. W 2000 r. najwyższy wskaźnik dla Luksemburga stanowił
1140% najniższego w Rumunii, a w 2005 r. 1088%.

4. Wydatki na ochronę zdrowia a PKB
Przedstawiony w tab. 2 ranking krajów UE według poziomu wydatków na
ochronę zdrowia per capita wskazuje na silny związek tego wskaźnika z poziomem
PKB danego kraju. Zależność tę zilustrowano na rys. 1. Jak wynika z tego wykresu,
w badanej grupie krajów istnieje ścisła zależność pomiędzy rozmiarami wydatków
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Legenda: ■ kraje UE-15; ○ kraje UE-10; ▲ Bułgaria i Rumunia
Rys. 1. Zależność między wielkością wydatków na ochronę zdrowia a PKB
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego (World Development Indicators
2008) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO Statistical Information System) – dostęp do
stron internetowych: sierpień 2008.

na ochronę zdrowia a poziomem PKB (współczynnik korelacji Pearsona r = 0,86).
Zaprezentowaną na wykresie linię regresji można uznać za granicę adekwatności
wydatków na ochronę zdrowia mieszkańców badanych krajów w odniesieniu do
możliwości finansowych wynikających z rozmiarów ich gospodarek mierzonych
wielkością PKB na mieszkańca. Z wyjątkiem Słowenii wszystkie nowe kraje członkowskie UE znajdują się pod linią regresji, co wskazuje na niższe, niż wynikałoby to
z możliwości ekonomicznych, wydatki na ochronę zdrowia mieszkańców. Nad linią
regresji znalazło się dziesięć spośród krajów UE-15.

Księga1.indb 560

2009‑07‑10 11:54:23

Wydatki na ochronę zdrowia w krajach Unii Europejskiej

561

5. Podsumowanie
Niniejsza analiza podstawowych wskaźników charakteryzujących poziom wydatków na ochronę zdrowia w krajach Unii Europejskiej w latach 2000 i 2005 pozwala na sformułowanie kilku wniosków.
Po pierwsze poziom wydatków na ochronę zdrowia zarówno w relacji do PKB,
jak i w przeliczeniu na mieszkańca był w badanych latach w krajach UE zróżnicowany. Dysproporcje w poziomie wydatków per capita pokazują, jak wielkie są różnice
pomiędzy badanymi krajami w dostępie mieszkańców do dóbr i usług z zakresu
ochrony zdrowia.
Wydatki na ochronę zdrowia krajów UE stanowiły w 2000 r. od 4,6 do 10,3%
PKB, a w 2005 r. od 5,5 do 11,2% PKB. W większości krajów w 2005 r. nastąpił
wzrost poziomu analizowanej relacji w stosunku do roku 2000. W Polsce ukształtował się on nieco powyżej średniej dla dwudziestu siedmiu krajów, co poprawiło
niską pozycję Polski w rankingu krajów UE – w 2000 r. niższe wydatki na ochronę
zdrowia w relacji do PKB miały tylko dwa kraje Estonia i Rumunia, a w 2005 r.
cztery – oprócz dwóch poprzednich jeszcze Cypr i Litwa.
W 2005 r. w porównaniu z rokiem 2000 we wszystkich krajach UE nastąpił
wzrost wydatków na ochronę zdrowia w ujęciu per capita. W Polsce był on nieco
niższy od średniej dla całej grupy, w rezultacie Polska spadła w rankingu krajów UE
z 22 na 25 pozycję.
Wydatki na ochronę zdrowia są silnie skorelowane z poziomem zamożności krajów. Stąd stosunkowo wysokie relacje do PKB w nowych krajach UE nie znalazły
odzwierciedlenia w rozmiarach środków wydatkowanych na mieszkańca. Na przykład zbliżony poziom relacji wydatków na ochronę zdrowia do PKB w 2000 r. dla
Litwy i Irlandii oznaczał w pierwszym przypadku 559 USD na mieszkańca, a w drugim 1801 USD. W 2005 r. wydatki na ochronę zdrowia w Bułgarii stanowiły – tak
samo jak w Luksemburgu – 7,7% PKB, co oznaczało w pierwszym przypadku 734
USD, a w drugim 5521 USD.
Odpowiadając na sformułowane we wstępie pytanie, należy stwierdzić, że jest
źle – finansowanie ochrony zdrowia w Polsce w porównaniu z innymi krajami UE
jest bardzo niskie, zarówno wskaźniki bezwzględne (wydatki per capita w USD),
jak i względne (udział w PKB) lokują nasz kraj na końcowych pozycjach wśród
krajów UE.
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HEALTH PROTECTION EXPENDITURES
IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES
Summary
The purpose of this paper is the comparative analysis of the health protection expenditures in
Poland and other EU countries. The analysis focuses on two basic indicators showing the level of the
health protection financing: total expenditures on health protection as percentage of GDP and per capita total expenditures on health protection. The analysis includes the period between 2000 and 2005.
The analysis shows that the levels of the health expenditures were very diversified in the examined
years. Especially large disproportions referr to dollars expenditures per capita.
Health protection expenditures rank Poland on the very low position among other EU countries.
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ROZWÓJ LOTNISK REGIONALNYCH – PRZYKŁAD ŁODZI

1. Wstęp
Przemiany społeczno-ekonomiczne, jakie dokonały się po przystąpieniu Polski
do Unii Europejskiej, spowodowały duże zmiany w organizacji transportu lotniczego. Szczególne znaczenie dla rozwoju regionalnych portów lotniczych w Polsce miało przyjęcie zasady „otwartego nieba”, a co za tym idzie – deregulacja i liberalizacja
transportu lotniczego w Polsce. Liberalizacja prowadzi do konkurencji, której ramy
wyznaczają przepisy w sprawie dopuszczalnych umów i porozumień między przewoźnikami, koncentracji (łączenia się) przedsiębiorstw lotniczych czy udzielania im
pomocy państwowej. Wolna konkurencja wymusza na przewoźnikach prowadzenie
działalności w sposób jak najbardziej efektywny, a to prowadzi do ciągłego szukania przez nich oszczędności. Nie może się to jednak w żadnym przypadku odbywać
kosztem obniżenia standardów bezpieczeństwa, kosztem pasażerów czy środowiska
naturalnego [Szymala 2002, s. 84].
Procesy te doprowadziły do powstania nowego rodzaju usług transportowych,
świadczonych przez przewoźników niskokosztowych, które to usługi zrewolucjonizowały rynek lotniczy. Konkurencja pomiędzy tanimi liniami doprowadziła do
znacznego spadku cen biletów lotniczych, czego naturalną konsekwencją jest wzrostu popytu na tego rodzaju usługi. Miało to niebagatelny wpływ na rozwój działalności lotnisk regionalnych. Warto zauważyć, że w latach 1998-2006 odnotowano
przeszło trzykrotny wzrost liczby odprawianych pasażerów: z 4970 tys. do ponad
15 350 tys.
Rozbudowa infrastruktury lotniskowej to jedna z najważniejszych dziedzin wpływających na rozwój gospodarki światowej. Jest to jednocześnie jeden z warunków
osiągnięcia celów ekonomicznych i dokonania się przemian społecznych w mieście i
regionie. Dobry dostęp do rynków, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, za
pomocą dogodnych połączeń transportowych jest uważany za podstawowy warunek
do podejmowania decyzji o lokowaniu nowych inwestycji.
Doniosłość problematyki rozwoju infrastruktury lotniczej została dostrzeżona
przez Komisję Europejską, która w swych wytycznych stwierdza, że infrastruktura
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lotniskowa stanowi jedną z możliwości, poprzez które władze centralne i samorządowe mogą oddziaływać na rozwój gospodarczy regionu, politykę zagospodarowania terenu, politykę transportową itp. [Wytyczne wspólnotowe dotyczące… 2005,
art. 56].
Celem niniejszego opracowania jest pokazanie znaczenia lotnisk regionalnych
w podnoszeniu konkurencyjności miast i regionów oraz roli władz lokalnych i regionalnych w rozwoju portów lotniczych. Powyższe kwestie zostaną omówione na
przykładzie Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta w Łodzi. Punktem wyjścia rozważań jest konstatacja, że władze samorządowe coraz częściej dostrzegają
potrzebę budowy nowych i modernizacji już istniejących lotnisk. Jest to nie tylko
kwestia zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej miast i regionów, ale jednocześnie
podniesienia ich prestiżu.

2. Rozwój Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta w Łodzi
Istotne dla funkcjonowania łódzkiego lotniska jest jego położenie. Łódź pod
względem liczby ludności jest trzecim co do wielkości miastem Polski, leżącym niemalże w jej geometrycznym środku. Lotnisko znajduje się 6 km od ścisłego centrum
miasta i 10 km od przyszłego skrzyżowania dwóch ważniejszych transeuropejskich
autostrad. W jego bezpośrednim otoczeniu mieszka ok. 1,4 mln ludzi, a w promieniu
150 km od lotniska – ok. 11 mln.
Łódzkie lotnisko wchodzi w skład systemu polskich lotnisk regionalnych. Ma
status lotniska cywilnego, międzynarodowego (od 1996 r.) z własnym przejściem
granicznym, spełnia standardy obsługi podobne do pozostałych polskich portów regionalnych. Dzięki istniejącej infrastrukturze port lotniczy może przyjmować większość samolotów pasażerskich i obsłużyć ok. 6-7 mln pasażerów rocznie.
Podobnie jak większość regionalnych portów lotniczych1, Port Lotniczy im.
Władysława Reymonta jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Została ona
zawiązana 29 czerwca 1993 r. i od tego momentu jej władzę stanowią Zgromadzenie
Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Założenie spółki uczyniło z Portu Lotniczego firmę zorientowaną kapitałowo i nastawioną prorynkowo, która aktywnie
zarządza infrastrukturą lotniska, mając wpływ jednocześnie na rozwój otaczających
ją terenów i sprawując bezpośrednią kontrolę nad własnymi finansami. Jej struktura
włas-nościowa przedstawia się, jak pokazuje to tab. 1.
Warto zwrócić uwagę, że udział miasta Łodzi w spółce wynosi 94,2%, a łódzkiego samorządu wojewódzkiego zaledwie 5,7%. Jest to niekorzystna sytuacja,
gdyż dominacja jednego z właścicieli, w tym przypadku miasta, może prowadzić do
zmniejszania skuteczności funkcji zarządczych i nadzorczych. Stąd też aby zapewnić stabilną strukturę kapitałową, władze samorządu województwa powinny konse9 spośród 12 regionalnych portów lotniczych to spółki prawa handlowego z udziałem kapitału
samorządowego – gminnego i wojewódzkiego.
1
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kwentnie zwiększać swoje udziały w spółce, tak jak ma to miejsce w innych portach
regionalnych [www.lotniskodlalodzi.org].
W 2004 r. opracowano Plan generalny lotniska Łódź Lublinek. Dokument ten
przedstawia koncepcję przestrzennego i funkcjonalnego rozwoju lotniska w perspektywie do 2025 r., z uwzględnieniem inwestycji w infrastrukturę lotniska oraz
inwestycji zewnętrznych na terenach okołolotniskowych. W planie przedstawiono także inwestycje zmierzające do podniesienia kategorii lotniska, a tym samym
zwiększenia bezpieczeństwa wykonywanych operacji lotniczych.
Szczególne znaczenie dla lotniska miał rok 2005, kiedy to rozpoczęto liczne
inwestycje, mające na celu poprawienie infrastruktury lotniska. Wydłużono pas startowy do 2100 metrów, poszerzono drogę kołowania, powiększono płytę postojową,
zakupiono wiele urządzeń do obsługi naziemnej samolotów. Uruchomiono drugi
terminal pasażerski, zdolny do odprawienia jednocześnie dwóch samolotów typu
Boeing 737.
Dwa istniejące terminale zapewniają wysoki poziom obsługi pasażerów w ruchu
krajowym i międzynarodowym. Terminal I o przepustowości do 50 pasażerów na
rejs, zmodernizowany w 1997 r., obsługuje połączenia regularne, general aviation,
biznesowe i VIP. Terminal II o przepustowości 2 razy 200 pasażerów na rejs, wybudowany w 2005 r., wyposażony w salon do obsługi pasażerów VIP (executive
lounge), obsługuje loty międzynarodowe, w tym niskokosztowe oraz czartery [www.
lotnisko.lodz.pl].
30 października 2005 r. irlandzki Ryanair, rozpoczął regularne loty z Łodzi do
Londynu, a następnie do Dublina, Nottingham oraz Shannon. Przywrócono regularne połączenie z Warszawą, a latem 2006 r. biura podróży po raz pierwszy zaproponowały możliwość wylotu z Łodzi czarterami do Tunisu i Hurghady.
W 2006 r. zrealizowano kolejne inwestycje, m.in. budowę nowej strażnicy Lotniskowej Straży Pożarnej oraz wydłużenie pasa do 2500 m i poszerzenie do 60 m,
dzięki czemu w Łodzi mogą obecnie lądować i startować wszystkie samoloty średniego zasięgu, z pełnym obciążeniem paliwem. Pod koniec 2006 r. Urząd Lotnictwa
Cywilnego przekazał władzom łódzkiego portu Certyfikat Lotniska Użytku Publicznego, który potwierdza, że lotnisko spełnia wymagania techniczne, zasady bezpieczeństwa i ochrony pożarowej.
Obecnie Port Lotniczy w Łodzi obsługuje połączenia do 9 miast w Polsce i Europie. Połączenia realizowane są przez 3 przewoźników: największą tanią linię lotniczą w Europie – irlandzki Ryanair (Londyn – 7 tygodniowo, Dublin – 3, Nottingham
– 3, Liverpool – 2), JetAir (Berlin – 2, Kopenhaga – 3, Wiedeń – 10, Bydgoszcz –
10) oraz Sun d’Or (Tel Awiw – 1). W okresie wakacji uruchamiane są również loty
czarterowe do Tunezji, Turcji, Egiptu i Izraela. W planach jest uruchomienie przez
Ryanair połączeń do kolejnych europejskich miast (Sztokholm – 2 od 29 października
2008 r., Edynburg – 2 od 23 września 2008 r. i Shannon – 2 od 3 listopada 2008 r.)
[www.lotnisko.lodz.pl].
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W 2007 r. port obsłużył ponad 310 tys. pasażerów, co daje dynamikę ponad
150% w stosunku do roku poprzedniego Średnie obłożenie w samolotach tanich
linii lotniczych kształtuje się na bardzo wysokim poziomie. W 2006 r. wskaźnik ten
wahał się pomiędzy 72 a 90%. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez władze
lotniska, wiek statystycznego pasażera mieścił się pomiędzy 21 a 30 rokiem życia
(53% badanych pasażerów). Zdecydowana większość badanych to osoby narodowości polskiej – ponad 94%. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem
średnim (49%) i wyższym (41%). Największa liczba pasażerów to mieszkańcy regionu łódzkiego (51%), w tym 25% osób pochodziło z Łodzi2.
Według przedstawionej w planie generalnym prognozy niezależnych ekspertów,
w najbliższych latach zakładany jest w Porcie Lotniczym Łódź dalszy wzrost ruchu,
choć nie tak dynamiczny jak obecnie. Największy przyrost wystąpi w latach 2007-2010. Do 2010 r. liczba przewiezionych pasażerów podwoi się i przekroczy 1 mln.
W kolejnych latach przyrosty te będą coraz niższe (w latach 2011-2015 – średnio
10% rocznie, 2016-2020 – 7%, 2021-2025 – 5%)3.
Należy również podkreślić, że w 2008 r. ruszyła budowa trzeciego terminalu
i nowych parkingów. Koszt tej inwestycji szacowany jest na blisko 200 mln zł.
W nowym terminalu ma być rocznie odprawianych 2 mln pasażerów. Pieniądze na
inwestycję pochodzić mają z budżetu miasta, które jest większościowym udziałowcem lotniska, z samorządu wojewódzkiego oraz z funduszy unijnych. Lotnisko
przygotowuje się również do obsługi lotów cargo m.in. na potrzeby koncernu Dell.
Koniecznością jest jednak stworzenie odpowiednich warunków umożliwiających lądowanie i obsługę dużych samolotów towarowych.
Warto równocześnie podkreślić, że łódzkie lotnisko nie należy do sieci transeuropejskich (Trans-European Network – TEN). Koncepcja sieci transeuropejskich
stanowi część koncepcji paneuropejskiej sieci transportowej. Podstawę prawną
funkcjonowania TEN stanowi tytuł XV – Sieci transeuropejskie (w ramach nowelizacji dokonanej Traktatem o Unii Europejskiej [Traktat ustanawiający Wspólnotę…
2002, art. 154-156]). Zgodnie z zawartymi tam postanowieniami, mając na względzie utworzenie rynku wewnętrznego oraz osiągnięcie spójności społeczno-gospodarczej, Wspólnota przyczynia się do ustanowienia i rozwoju sieci transeuropejskich
w infrastrukturach transportu, telekomunikacji i energetyki. W ramach systemu wolnych i konkurencyjnych rynków działania Wspólnota wspiera tworzenie wzajemnych połączeń oraz zapewnienie interoperacyjności sieci krajowych, uwzględniając
w szczególności potrzebę łączenia wysp, regionów zamkniętych i peryferyjnych z
regionami centralnymi.
Obecność lotniska w sieci TEN-T jest szczególnie istotna z finansowego punktu
widzenia. Środki z budżetu TEN-T są przeznaczone na projekty, które przyczynią się
do zrównoważenia rozwoju sieci transportowej na obszarze całej Wspólnoty, zapewNa podstawie dokumentów wewnętrznych Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta.
Materiały wewnętrzne: Port Lotniczy Łódź, Plan generalny lotniska Łódź Lublinek, Wrocław,
Łódź, czerwiec 2006.
2
3
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nią spójność oraz interoperacyjność transeuropejskiej sieci transportowej oraz dostęp do niej, będą integrować wszystkie rodzaje transportu, a także przyczynią się do
ochrony środowiska oraz podwyższenia standardów bezpieczeństwa uzgodnionych
w traktacie akcesyjnym [Transeuropejskie sieci transportowe…].
Komisja Europejska w 2010 r. ma podjąć decyzję o wpisaniu łódzkiego lotniska
do sieci. Dla władz miasta i województwa jest to sprawa priorytetowa, gdyż możliwość wykorzystania środków unijnych, a także nowa polityka UE, wspierająca
rozwój regionalnych portów lotniczych, jest szansą realizacji kapitałochłonnych inwestycji w najbliższych latach.

3. Znaczenie lotniska w rozwoju Łodzi i regionu
Lotniska regionalne wywierają określony wpływ na sukces gospodarki lokalnej
oraz utrzymanie lokalnych usług, takich jak nauczanie czy służba zdrowia. Odgrywają one również ważną rolę w integracji najbardziej oddalonych regionów Europy.
Przepływ pasażerów i obsługa ładunków lotniczych mają zasadnicze znaczenie dla
konkurencyjności i rozwoju regionów. Dobrze obsługiwane porty lotnicze działają
jak magnes na przedsiębiorstwa lotnicze i sprzyjają w ten sposób działalności gospodarczej, jak również spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej w ramach
Unii Europejskiej [Wytyczne wspólnotowe dotyczące… 2005, art. 9].
Transport lotniczy to jedna z najważniejszych dziedzin wpływających na rozwój gospodarki światowej. Tworzenie korzyści gospodarczych z reguły dzieli się na
cztery główne kategorie:
1. Korzyści bezpośrednie to miejsca pracy i przychód, będące w całości lub przeważającej mierze wynikiem funkcjonowania operacyjnego lotniska.
2. Korzyści pośrednie to miejsca pracy i przychód, wytworzone w gospodarce
regionu przez sieć dostawców towarów i usług dla lotniska.
3. Korzyści indukowane (wynikowe) to miejsca pracy i przychód, wytworzone
w gospodarce regionu poprzez wydawanie dochodów pracowników zatrudnionych
w firmach powstałych w wyniku oddziaływania bezpośredniego i pośredniego lotniska.
4. Korzyści to także miejsca pracy i przychód, wytworzone w gospodarce regionu poprzez szeroką rolę lotniska we wzmacnianiu produktywności przedsiębiorstw
i sprzyjaniu napływowi nowych inwestycji oraz zwiększeniu ruchu turystycznego
[Memorandum w sprawie inwestycji…].
Port lotniczy i firmy z nim powiązane tworzą miejsca pracy dla wielu wysoko
wykwalifikowanych fachowców, wpływając na ogólny poziom wykształcenia w regionie. Obszary wokół lotnisk cechują się niższą stopą bezrobocia w porównaniu
z terenami bardziej oddalonymi [Memorandum w sprawie inwestycji…]. Ocenia
się, że średnio 1 mln pasażerów obsłużonych w porcie lotniczym przyczynia się
do wykreowania 950 miejsc pracy w samym porcie, 1425 – w jego bliskim otoczeniu, 2000 w regionie i 2950 miejsc pracy w skali kraju. Bezpośredni wkład trans-
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portu lotniczego w dochód narodowy szacowany jest na 35-225 USD na pasażera,
a z uwzględnieniem efektów mnożnikowych na 130-1600 USD na pasażera [Marciszewska, Kaliński 2005].
Dostępność komunikacyjna miasta i regionu to dodatkowy impuls zachęcający
firmy do zakładania w nich swoich siedzib czy zakładów produkcyjnych. Do Łodzi
napłynęły w ostatnim czasie znaczące inwestycje, które zdecydowanie poprawiły
kondycję ekonomiczną miasta. Jednocześnie obserwujemy pozytywną tendencję
w zmianach wielkości podmiotów funkcjonujących na łódzkim rynku. Coraz więcej
firm i korporacji o światowej renomie otwiera tu swoje oddziały i prowadzi produkcję. Należy tu wspomnieć chociażby o ABB, AIG Lincoln, Amcor Polska, Bosch-Siemens, Coats, Carli Gry, Coca-Cola Beverages, Gillette, Legler-Polonia, Merloni
Indesit, PepsiCo, Royal Dutch Shell Group oraz V.F. International Wrangler. Ocenia
się, że inwestorzy zagraniczni ulokowali w Łodzi już ponad 1 mld USD. Przeważa
kapitał amerykański i niemiecki. W wyniku tych inwestycji Łódź stała się zagłębiem
produkcji sprzętu AGD.
Trudno oczywiście jednoznacznie wskazać wpływ funkcjonowania lotniska na
podjęcie przez wymienione firmy decyzji o umiejscowieniu swojej działalności.
Nieoficjalnie mówi się, że na decyzję Della duży wpływ miało uruchomienie połączeń z Łodzi do Shannon przez irlandzkiego przewoźnika Ryanair. Odległość od
Limerick, gdzie znajduje się europejska centrala tego koncernu komputerowego, do
Shannon wynosi zaledwie 20 km. Chociaż w Łodzi nie przeprowadzono do tej pory
odpowiednich badań, ocenia się, że opisana zależność jest bardzo wyraźna [Marciszewska, Kaliński 2005].

4. Podsumowanie
Postępujący proces liberalizacji rynku usług lotniczych powoduje, że regionalne
porty lotnicze coraz silniej konkurują między sobą. Głównymi elementami walki
konkurencyjnej są częstotliwość i koszt połączeń, dostęp komunikacyjny lotniska,
a także jakość obsługi pasażera. Nabiera to szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy
obszary ciążenia portów nakładają się. Ma to miejsce w przypadku Łodzi, która
znajduje się w obszarze ciążenia Warszawy.
Pomimo dominacji warszawskiego Okęcia pod względem liczby przewiezionych pasażerów w okresie ostatnich ośmiu lat, udział procentowy tego portu w obsłudze całości ruchu zmniejszył się (pod względem liczby obsłużonych pasażerów)
z 74,6 do 52,73%. Wyraźne zjawisko decentralizacji spowodowane zostało „otwarciem polskiego nieba” i w efekcie wejściem na polski rynek lotniczy wielu nowych
przewoźników, z dużym udziałem przewoźników niskokosztowych. Te zaś, szukając oszczędności, skierowały swoją uwagę na mniejsze porty, gwarantujące obsługę
na podobnym poziomie po niższych kosztach. Ponadto możliwości warszawskiego
Okęcia wyczerpują się. Nawet po rozbudowie nie jest ono w stanie obsłużyć więcej
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niż 15 mln pasażerów rocznie, co niewątpliwie zwiększa szansę szybkiego rozwoju
łódzkiego lotniska.
Prowadzone w porcie lotniczym w Łodzi inwestycje infrastrukturalne, w tym
budowa trzeciego terminalu, niewątpliwie zwiększą szansę lotniska w walce o klienta. Konkurencja pomiędzy lotniskami regionalnymi wymaga od władz lotniska oraz
jego głównych udziałowców podjęcia szeroko zakrojonych działań promocyjnych
oraz lobbingowych.
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THE DEVELOPMENT OF REGIONAL AIRPORTS
– THE EXAMPLE OF LODZ
Summary
The article focuses on the regional airports and their meaning in increasing the competitiveness
of cities and their regions. Detailed consideration is given to Wladyslaw Reymont Airport in Lodz.
Deliberation refers to an analysis of the role of regional airports in regional and local development.
Affirmed is the fact that airports have an influence on the success of economy and they can definitively
generate growth in regional investment.
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Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu
Nowości wydawnicze
Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, red.
Jan Skalik, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 49, Wrocław 2009
Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. Andrzej
Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 50, Wrocław 2009
Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. Bogumił Bernaś, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 48, Wrocław 2009
Przedsiębiorstwa i rynki – warunki gospodarowania, red. Barbara Iwankiewicz-Rak, Wrocław 2009
Nowoczesne zarządzanie finansami w zakładach opieki zdrowotnej, red. Marek Łyszczak,
Maria Węgrzyn, Dariusz Wasilewski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu nr 36, Wrocław 2008
Zbigniew Michna, Zastosowanie procesów α-stabilnych w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym, Wrocław 2009
Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki,
red. Zdzisław Pisz, Magdalena Rojek-Nowosielska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 42, Wrocław 2009
Małgorzata Durbajło-Mrowiec, Wyznaczniki wartości zakładu opieki zdrowotnej, Wrocław 2009
Agnieszka Szczygielska, Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy. Wybrane
zagadnienia w świetle studiów i badań empirycznych, Wrocław 2009
Tadeusz Gospodarek, Modelowanie w naukach o zarządzaniu oparte na metodzie programów badawczych i formalizmie reprezentatywnym, Wrocław 2009
Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowość, red. Adam Kopiński, Wrocław 2009
Zastosowanie metod ilościowych w analizie i ocenie ubezpieczeń dla działalności gospodarczej, red. Wanda Ronka-Chmielowiec, Wrocław 2009
Śląski Przegląd Statystyczny nr 7(13). Wrocław 2009
Marian Noga, Makroekonomia, wyd. 2, Wrocław 2009
Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości, red. Tadeusz Borys, Piotr Rogala, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 31, Wrocław 2008
Bartosz Bartniczak, Michał Ptak, Finanse ochrony środowiska. Wybrane problemy, Wrocław
2009
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