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FINANSOWA KONKURENCYJNOŚĆ MIAST – NA PRZYKŁADZIE
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Wprowadzenie
W wyniku polityki państwa i Unii Europejskiej zmienia się konkurencyjne
znaczenie regionu w Polsce. W opracowaniach dotyczących procesów dostosowawczych polskiej gospodarki do standardów Unii Europejskiej oraz transformacji systemowej gospodarki polskiej dominuje problematyka dotycząca konkurencyjności. Obserwuje się stale rosnące zainteresowanie pojęciem konkurencyjności, a także znaczeniem i zakresem zastosowań tego pojęcia w odniesieniu do jednostek przestrzennych.
Konkurencyjność jednostek przestrzennych jest najczęściej rozpatrywana
w sferze społecznej i gospodarczej, bez podkreślenia znaczenia finansowej konkurencyjności, która nie została dotychczas szczegółowo zbadana i usystematyzowana w literaturze przedmiotu.
Celem opracowania będzie ocena wpływu czynników finansowych na
konkurencyjność miast na przykładzie wybranych miast województwa zachodniopomorskiego.
1. Konkurencyjność miast
Konkurencja – jako podstawowy mechanizm gospodarki kapitalistycznej
i konkurencyjność przedsiębiorstw jest rozpatrywana tradycyjnie na gruncie
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mikroekonomii, natomiast konkurencyjność jednostek terytorialnych w obrębie
danego państwa, w ujęciu miast i regionów, wchodzi w zakres badań mezoekonomicznych. Narastającej konkurencji między miastami sprzyja proces globalizacji gospodarki i rosnąca otwartość gospodarek lokalnych. Sukces gospodarczy miast zależy w coraz większym stopniu od samych miast, które poprzez
szereg czynników mogą kształtować swoją konkurencyjność.
Konkurencyjność miast oznacza zdolność do przyciągania, jak również do
zatrzymywania na swoim obszarze kapitału. Wykorzystując ogólne określenie
konkurencyjności, jako zdolności do osiągania sukcesu w gospodarczej rywalizacji, za B. Winiarskim przyjęto pogląd, że konkurencyjność miast można traktować jako zdolność do tworzenia dla siebie, w stosunku do innych miast, możliwie najkorzystniejszej pozycji rankingowej w rozgrywającym się między nimi
współzawodnictwie o przyciąganie na swój teren coraz to nowszych impulsów
rozwojowych1.
Miasta mogą konkurować o2:
– wzrost liczby turystów,
– inwestycje dające nowe miejsca pracy,
– nowych mieszkańców, którzy zapewniają wyższe dochody dla miasta, a także budują potencjał intelektualny, siłę roboczą, popyt wewnętrzny itd.,
– lokalizację instytucji oraz organizacji rządowych i pozarządowych,
krajowych i międzynarodowych.
Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie konkurencyjności miast, zasadne jest
zbadanie, jakie czynniki konkurencyjności odgrywają wiodącą rolę w budowaniu pozycji konkurencyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu czynników finansowych.
2. Finansowe czynniki konkurencyjności miast
Wiele czynników, które wpływają na wizerunek miasta, to uwarunkowania
od miasta niezależne, a więc można je jedynie rozpoznawać, ewentualnie prze1
B. Winiarski, Konkurencyjność: kryterium wyboru, czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej?, w: Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, Akademia Ekonomiczna we
Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 26.
2
Por. E. Glińska, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek miasta od koncepcji do wdrożenia,
Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 14.
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widywać i próbować na nie oddziaływać. Istnieje też spora grupa czynników, na
które miasto (decydenci) ma wpływ i których przebieg można świadomie zaplanować oraz tak nimi sterować, aby osiągnąć założony wizerunek miasta3.
Wewnętrzne finansowe czynniki konkurencyjności miast to takie, na które
miasto ma bezpośredni wpływ (w porównaniu np. z przestrzennymi) oraz stymulują stosowanie pozostałych czynników (technicznych, społecznych, ekologicznych), stąd ich znaczenie w badaniu konkurencyjności miast.
Do wewnętrznych finansowych czynników konkurencyjności zaliczyć należy4: prowadzoną politykę inwestycyjną, pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych, elementy podatków, takie jak ulgi i zwolnienia podatkowe, obniżenia podatków, wydatki na promocję.
W ostatnich latach można zauważyć poprawiający się stan infrastruktury
technicznej i społecznej w poszczególnych miastach. Wynika to z rosnących
oczekiwań społeczności lokalnych i związane jest z dokonywaniem remontów
i inwestycji, czyli ponoszeniem wydatków inwestycyjnych. Wydatki inwestycyjne są zaliczane do najbardziej efektywnych instrumentów oddziaływania na
rozwój gospodarki miast5. Specyfika wydatków inwestycyjnych wynika z faktu,
iż są to wydatki, których celem nie jest uzyskanie wymiernego zysku, jak ma to
miejsce w przypadku inwestycji gospodarczych, lecz tworzenie niejako fundamentów pod inwestycje prywatne, poprawa standardu i warunków życia mieszkańców oraz skuteczniejsze wypełnianie przez władzę lokalną zadań publicznych6. Poprzez wydatki inwestycyjne władze miast mogą wpływać na pozyskiwanie potencjalnych inwestorów, turystów, mieszkańców, a tym samym na
kształtowanie pozycji konkurencyjnej danego miasta.
Finansowanie zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego
jest związane z koniecznością zapewnienia im różnorodnych źródeł dochodów,
do których można zaliczyć środki publiczne (dochody publiczne, środki pocho3

E. Glińska, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek miasta…, s. 119.
B. Filipiak-Dylewska, A. Szewczuk, Finansowe i organizacyjne determinanty wzrostu konkurencyjności polskich miast i gmin, Ogólnopolska Konferencja Przedkongresowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie nt. Konkurencyjność polskiej gospodarki, PTE
w Szczecinie, Szczecin 2010, s. 30; B. Filipiak, Polityka finansowa władz samorządowych jako
narzędzie podnoszenia konkurencyjności miast polskich, w: Konkurencyjność i potencjał rozwoju
polskich metropolii – szanse i bariery, red. S. Korenik, K. Szołek, KPZK PAN, Warszawa 2004,
s. 69–77.
5
M. Kogut-Jaworska, Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 104.
6
T. Wołowiec, Finansowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez gminy, „Studia
Regionalne i Lokalne” 2005, nr 1 (19), s. 76.
4
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dzące z budżetu Unii Europejskiej), środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi oraz przychody publiczne7. Ograniczone możliwości
finansowania działalności rozwojowej ze środków własnych wymusiły konieczność pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych. Tak więc, jednym
z finansowych czynników konkurencyjności są pozyskane środki zewnętrzne,
które przeznaczane są na inwestycje, a tym samym wpływają na umacnianie
pozycji konkurencyjnej miast.
Finansowym czynnikiem konkurencyjności miast są także elementy podatków. Jednostki samorządu terytorialnego na podstawie własnego prawodawstwa decydują o obciążeniu osób fizycznych i prawnych daniną publiczną
w określonych granicach wyznaczonych przez stawki podatkowe, ulgi, zwolnienia i umorzenia. Wykorzystując narzędzia i instrumenty polityki podatkowej,
władze miasta mogą wpływać na obecny i przyszły dobrobyt przez tworzenie
warunków do podejmowania aktywności gospodarczej, a także wpływać na
rozwój istniejących i nowych przedsięwzięć gospodarczych, sprzyjać napływowi zewnętrznych (krajowych i zagranicznych) inwestorów oraz aktywizować
inwestorów wewnętrznych, wykorzystując narzędzia i instrumenty polityki podatkowej. Za pomocą instrumentów i narzędzi polityki podatkowej władze
miast podejmują działania zmierzające do stworzenia przyjaznego inwestorom
lokalnego systemu podatkowego8. Poprzez władztwo podatkowe i pomoc publiczną miasta mają możliwość kreowania swojej konkurencyjności.
Wydatki na promocję również mają wpływ na konkurencyjność miasta.
W dyspozycji władz miast jest wiele możliwości promocji, jakie daje marketing
terytorialny. Istotą jego i nadrzędnym celem jest zmiana postaw i zachowań
podmiotów rynkowych, decydujących o przepływach głównych czynników
rozwojowych i mających wpływ na kształtowanie praw i pojawianie się szans9.
Silny, wyrazisty i unikatowy wizerunek w obliczu wzrastającej rywalizacji pomiędzy jednostkami terytorialnymi jest czynnikiem przewagi konkurencyjnej
miast i regionów. Należy jednak podkreślić, że pożądany wizerunek osiąga się

7
M. Boniecka, Czynniki wpływające na dochody i wydatki miasta na prawach powiatu.
Przypadek Torunia, w: Finansowanie samorządu gminnego. Studia przypadków, red. S. Kańduła,
CeDeWu, Warszawa 2012, s. 7; B. Filipiak, Strategie finansowania jednostek samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa 2008, s. 24.
8
B. Filipiak, Strategie finansowania jednostek samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa
2008, s. 25, 80.
9
A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer, Warszawa
2010, s. 50.
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w długim okresie jako rezultat strategii kształtowania założonego obrazu miasta10.
3. Ranking finansowej konkurencyjności miast
Do zbadania wykorzystania finansowych czynników konkurencyjności
przez miasta przyjęto 9 miast województwa zachodniopomorskiego. W celu
zbadania finansowej konkurencyjności miast wykorzystano metodę rankingową.
W budowie rankingu finansowej konkurencyjności miast wykorzystane
były dane z autorskiej ankiety wysłanej do badanych miast, Banku Danych Lokalnych (GUS) oraz informacji zawartych w sprawozdaniach z wykonania budżetu miasta dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej11.
Wybrane do badania to 3 miasta na prawach powiatu: Szczecin, Koszalin,
Świnoujście, natomiast pozostałe miasta posiadają status gminy miejskiej i należą do nich Stargard Szczeciński, Kołobrzeg, Szczecinek, Wałcz, Białogard,
Świdwin. Okres badań to lata 2005–2010. W celu porównywalności badanych
miast, finansowe czynniki konkurencyjności przedstawione zostały w przeliczeniu na mieszkańca. Zatem badane zmienne to:
1. X1 – wydatki ogółem w przeliczeniu na mieszkańca,
2. X2 – wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na mieszkańca,
3. X3 – stosowane ulgi podatkowe w przeliczeniu na mieszkańca,
4. X4 – stosowane zwolnienia podatkowe w przeliczeniu na mieszkańca,
5. X5 – stosowane obniżenia podatków w przeliczeniu na mieszkańca,
6. X6 – pozyskane środki zewnętrzne w przeliczeniu na mieszkańca,
7. X7 – wydatki na promocję w przeliczeniu na mieszkańca.
Badane zmienne poddane zostały obróbce statystycznej – obliczono
współczynnik zmienności dla poszczególnych lat. Obliczenia zamieszczono
w tabeli 1.

10
11

E. Glińska, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek miasta…, s. 29.
Ze względu na obszerność danych źródłowych nie zostały one dołączone do opracowania.
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Tabela 1
Współczynnik zmienności finansowych czynników konkurencyjności miast
w latach 2005–2010
Zmienne
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

2005
36,7565
49,4133
58,7210
99,5903
100,4456
204,1176
72,2832

2006
35,6761
56,6963
60,3401
75,8264
93,2964
109,8485
127,8889

Współczynnik zmienności
2007
2008
37,7368
39,0996
68,1559
70,6565
60,9408
56,7655
51,8738
86,6966
104,1170
72,0063
139,6653
259,4535
116,9355
87,7182

2009
46,2960
45,1942
57,6374
82,8258
152,9557
98,3828
83,6586

2010
26,5162
47,0437
52,8821
101,8757
165,6163
124,4018
72,2832

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem programu Statistica.

Dla poprawności badania cechy powinny być zróżnicowane. Wartość progowa współczynnika zmienności wyznaczona w badaniu wynosi 20%. Najwyższą wartość wskaźnika zmienności w latach 2005 i 2007–2008 posiadała
zmienna X6 (pozyskane środki zewnętrzne w przeliczeniu na mieszkańca),
w 2006 roku zmienna X7 (wydatki na promocję w przeliczeniu na mieszkańca),
natomiast w latach 2009–2010 zmienna X5 (stosowane obniżenia podatków
w przeliczeniu na mieszkańca). Najniższą wartością wskaźnika zmienności
w analizowanym okresie charakteryzowała się zmienna X1 (wydatki ogółem
w przeliczeniu na mieszkańca), jednak nie jest ona niższa od wartości progowej
i nie została wykluczona z badania.
Przeprowadzono również badanie korelacji zmiennych i wyznaczono krytyczną wartość współczynnika korelacji na poziomie 0,9. Stosunkowo wysokim
współczynnikiem korelacji charakteryzowały się następujące zmienne:
– w 2005 roku zmienne X5 i X6 (stosowane obniżenia podatków i pozyskane środki zewnętrzne w przeliczeniu na mieszkańca), których
współczynnik korelacji był na poziomie 0,703,
– w 2006 roku X6 i X7 (pozyskane środki zewnętrzne i wydatki na
promocję w przeliczeniu na mieszkańca), których współczynnik korelacji był na poziomie 0,852,
– w 2007 roku X2 i X7 (wydatki inwestycyjne i wydatki na promocję
w przeliczeniu na mieszkańca), których współczynnik korelacji był
na poziomie 0,906,
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– w 2008 roku X2 i X7 (wydatki inwestycyjne i wydatki na promocję
w przeliczeniu na mieszkańca), których współczynnik korelacji był
na poziomie 0,880,
– w 2009 roku X2 i X7 (wydatki inwestycyjne i wydatki na promocję
w przeliczeniu na mieszkańca), których współczynnik korelacji był
na poziomie 0,813,
– w 2010 roku X3 i X6 (stosowane ulgi podatkowe i pozyskane środki
zewnętrzne w przeliczeniu na mieszkańca), których współczynnik
korelacji był na poziomie 0,696.
Z badania wyeliminowano zmienne X2 i X7 (wydatki inwestycyjne i wydatki na promocję w przeliczeniu na mieszkańca) dotyczące 2007 roku, których
współczynnik korelacji w tym roku przewyższał wartość krytyczną, ustaloną na
poziomie 0,9.
Dobrane zmienne posłużyły do stworzenia rankingu finansowej konkurencyjności badanych miast województwa zachodniopomorskiego w latach 2005–
2010. Ranking został ustanowiony jako iloraz zmiennych standaryzowanych
przez ich liczbę, gdzie najwyższym wartościom odpowiada pierwsze miejsce
w rankingu. Na rysunku 1 przedstawiono ranking finansowej konkurencyjności
miast.
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Rys. 1. Ranking

finansowej

konkurencyjności

wybranych

miast

województwa

zachodniopomorskiego w latach 2005–2010
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem programu Statistica.

Jak wynika z przeprowadzonych badań, w latach 2005–2010 w znacznym
stopniu finansowe czynniki konkurencyjności wykorzystywane były przez
Świnoujście i Kołobrzeg. Były to jedyne miasta, które utrzymały swoją pozycję
w analizowanym okresie.
W tabeli 2 zawarte zostały informacje dotyczące tego, jak zmieniały się
miejsca badanych miast w rankingu finansowej konkurencyjności.
Tabela 2
Zmiany w rankingu finansowej konkurencyjności
wybranych miast województwa zachodniopomorskiego w latach 2005–2010
Miasta
Świnoujście
Kołobrzeg
Świdwin
Koszalin
Szczecin
Stargard Szcz.
Białogard
Szczecinek

Pozycja w rankingu (zmiana w stosunku do roku poprzedniego)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1
1 (0)
1 (0)
1 (0)
1 (0)
1 (0)
2
2 (0)
2 (0)
2 (0)
2 (0)
2 (0)
3
6 (+3)
9 (+3)
8 (-1)
4 (-4)
5 (+1)
4
5 (+1)
3 (-2)
4 (+1)
7 (+3)
6 (-1)
5
3 (-2)
6 (+3)
7 (+1)
8 (+1)
4 (-4)
6
4 (-2)
4 (0)
3 (-1)
3 (0)
3 (0)
7
7 (0)
5 (-2)
6 (+1)
6 (0)
9 (+3)
8
8 (0)
8 (0)
5 (-3)
9 (+4)
7 (-2)
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Pozycja w rankingu (zmiana w stosunku do roku poprzedniego)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
9
9 (0)
7 (-2)
9 (+2)
5 (-4)
8 (+3)

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem programu Statistica.

Wartość wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na mieszkańca w badanych miastach kształtowała się na zróżnicowanym poziomie: do 2008 roku najwyższy ich poziom był w Świnoujściu (2005 r. – 829,42 zł, 2006 r. – 838,16 zł,
2007 r. – 1210,62 zł, 2008 r. – 1698,03 zł), w latach 2009–2010 w Kołobrzegu
(2009 r. – 1309,32 zł, 2010 r. – 1421,88 zł), natomiast najmniej wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na mieszkańca wykorzystały Stargard Szczeciński
(2005 r. – 103,95 zł, 2007 r. – 127,3 zł, 2010 r. – 375,28 zł), Świdwin (2006 r. –
99,87 zł, 2008 r. – 72,11 zł), Białogard (2009 r. – 303,8 zł).
Obniżenia podatków lokalnych w największym stopniu wykorzystywane
były przez Świdwin, w którym w badanych okresie wartość obniżeń podatków
w przeliczeniu na mieszkańca kształtowała się od 108 do 144 zł. Natomiast
najwyższe wartości ulg podatkowych w przeliczeniu na mieszkańca w 2005 roku wystąpiły w Świnoujściu (47,87 zł), w latach 2006–2008 kształtowały się od
15 do 47 zł i odnotowane zostały w Wałczu, następnie w Szczecinku (2009 r. –
20,79 zł, 2010 r. – 23,67 zł). Również w Wałczu w latach 2005–2007 wystąpiły
najwyższe wartości zwolnień podatkowych w przeliczeniu na mieszkańca, a ich
poziom wynosił od 16 do ok. 19 zł, a w latach 2008–2010 w Świdwinie i wzrosły do ok. 58 zł.
Najwyższym poziomem finansowego czynnika konkurencyjności w przeliczeniu na mieszkańca, jakim są pozyskane środki zewnętrzne, w latach 2005–
2009 charakteryzował się Kołobrzeg (2005 r. – 1245,06 zł, 2006 r. – 415,10 zł,
2007 r. – 177,84 zł, 2008 r. – 2973, 23 zł, 2009 r. – 309, 63 zł), w 2010 roku
Szczecin (783,95 zł).
Poziom wydatków na promocję w przeliczeniu na mieszkańca w badanym
okresie najwyższy był natomiast w Świnoujściu.
Zmiany w wykorzystaniu poszczególnych finansowych czynników konkurencyjności przez miasta są powodem zmian pozycji miast w rankingu finansowej konkurencyjności.
Najwyższe noty w rankingu finansowej konkurencyjności należą do Świnoujścia i Kołobrzegu, jako miast głównie turystycznych. Najniższe pozycje
mają: w 2005 i 2006 roku Wałcz i Szczecinek, w 2007 roku Świdwin
i Szczecinek, w 2008 roku Wałcz i Świdwin, w 2009 roku Szczecinek i Szcze-
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cin, a w 2010 roku Białogard i Wałcz. Niskie pozycje w rankingu konkurencyjności świadczą o tym, że dane miasta w najmniejszym stopniu wykorzystywały
finansowe czynniki konkurencyjności.
Podsumowanie
Z przeprowadzonej analizy rankingowej 9 miast województwa zachodniopomorskiego pod względem wykorzystania finansowych czynników konkurencyjności wynika silna pozycja Świnoujścia i Kołobrzegu. Miasta te w badanym
okresie charakteryzowały się stabilną przewagą konkurencyjną. Godny zauważenia jest fakt, iż miasta o największej liczbie ludności nie zajmują pozycji
pierwszych w prezentowanym rankingu. Warto również zwrócić uwagę na to, iż
miasta peryferyjne (położone w największej odległości od głównego ośrodka
województwa, jakim jest Szczecin) charakteryzują się słabszą od pozostałych
finansową konkurencyjnością.
Wobec wzrastającej rywalizacji między miastami zasadne jest ciągłe
kształtowanie przez decydentów wizerunku miast konkurencyjnych. Podnoszenie konkurencyjności lokalnej i regionalnej wymaga stałego ponoszenia wydatków związanych z kształtowaniem warunków do konkurowania i poprawy
zdolności konkurencyjnej jednostki12.

FINANCIAL COMPETITIVENESS OF CITIES
– ON THE EXAMPLE OF WEST POMERANIAN PROVINCE

Summary
The process of ongoing economic globalization and the growing openness of local
economies facilitate an increase in competition among cities. The competitiveness of
cities means the ability to attract capital and to retain it within their limits. The article
will analyze financial competitiveness of cities as well as factors determining its shape,
such as: investment policy, raising funds from external sources, promotional spending,

12

A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 268.
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and such elements of fiscal policy as tax relief, tax exemption and tax cuts. The purpose
of this paper is to assess the influence of financial factors on competitiveness of cities,
in the example of selected cities of West Pomeranian Province. The ranking of financial
competitiveness of nine cities of the region was created.
Translated by Emilia Barej
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PROJECT BONDS AS A NEW INITIATIVE OF EUROPEAN UNION
IN FINANCING INFRASTRUCTURE PROJECTS

Introduction
Investment in infrastructure projects is an important means to maintain
economic activity during the crisis and support a sustained economic growth.
One of the ways of financing infrastructure projects, in situation of scarcer and
scarcer country budgets, is an involvement of private sector capitals in form of
Public Private Partnerships (PPPs). PPPs can provide effective ways to deliver
infrastructure projects, to supply public services and to innovate more widely
than public sector.1
Infrastructure investment needs in Europe are really huge. According to
OECD projections a demand for new investment in economic infrastructure is
assessed on EUR 1.5–4 trillion until 2030.2
These two factors – scarce budget means and huge infrastructure needs are
the most important drivers of PPP projects implementations. Infrastructure projects are long-lived, capital absorbing, intense and with high profile of risks.
Alongside to PPPs’ development more often private sector sponsors occur prob1
Communication from the Commission to The European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Mobilising private and
public investment for recovery and long term structural change: developing Public Private Partnerships, Commission of The European Communities, Brussels, 19.11.2009, COM (2009) 615 final, p. 1.
2
Strategic Transport Infrastructure Needs to 2030. Main findings, OECD Future Project on
Transcontinental Infrastructure Needs to 2030/50, OECD 2011, s. 10; Commission sets 2050
transport targets, 28 March 2011.
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lems to provide sufficient funds to finance capital-intense infrastructure projects
or ensure money providers that investment risks of infrastructure projects is not
extremely high. Economic and financial crisis 2007–2008 have caused also
negatively on supply of funds and weakening a confidentiality to partners and
contracts.
The newest solutions suggested by EU is an implementation an innovative
capital market instrument called project bonds or in common Barroso bonds.
This initiative has two objectives: to revive project bond markets and to help the
promoters of individual infrastructure projects to attract long-term private sector
debt financing. It will thus act as a catalyst to re-open the debt capital market as
a significant source of financing in the infrastructure sector.3
The aim of a paper is to indicate the main features of EU projects bonds.
The Initiative will not replace the existing sources of project financing through
bank loans or public sector grant programmes but rather complement these as
a further means of closing the infrastructure financing gap. The objective is to
expand the investor base for private debt funding of projects from loan providers to bond investors.
1. PPP’s determinants
PPPs are arrangements typified by joint working between the public and
private sectors. Whilst the principal focus of PPPs should be on promoting efficiency in public services through risk sharing and harnessing private sector expertise, they can also relieve the immediate pressure on public finances by
providing an additional source of capital. In turn, public sector participation in
a project may offer important safeguards for private investors, in particular the
stability of long term cash-flows from public finances, and can incorporate important social or environmental benefits into a project.4 The main characteristics
of PPP projects are shown in table 1.

3

A pilot for Europe 2020 Project Bond Initiative – legislative proposal adopted by the Commission, Brussels, 19 October 2011, http://europa.eu (7.06.2012).
4
Communication from the Commission to The European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Mobilising private and
public investment for recovery and long term structural change: developing Public Private Partnerships, Commission of The European Communities, Brussels, 19.11.2009, COM (2009) 615 final, p.1.
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Table 1
Why PPPs
Positives

Risks

Harness private sector expertise and investment – can lead to a better service and encourage innovation,
Effective risk transfer – increases the likelihood of on-time on-budget delivery, better
service quality and asset maintenance,
Whole life approach – solutions which minimize costs over the life of the asset,
Spread payments over the long term – pay
for the service, not for the asset,
Third party finance – may ease public finance constraints

Expertise – PPPs require a strong public sector
throughout project selection, preparation, procurement and through the life of the contract,
Flexibility – public sector must have a good
idea of its long-term needsat the outset,
Cost of private finance – there needs to be
a clear case that the additional cost of private
finance incentivizes better outcomes than the
public sector alternative,
Supportive environment – legal and institutional set-up needs to allow/incentivize private
participation,
Sustainability – understand the budgetary implications of PPPs,
Doing PPPs for the wrong reasons – offbalance sheet treatment, unreasonable expectations of what the private sector can do

Source: A. Carty, PPPs: An introduction, The 10th Annual European Infrastructure
& PPP Summit, Berlin, 8–10 November 2011, p. 8–9.

In practice PPPs deal with the provision of assets and associated services
in structures which are:
– long-term contractual arrangements, often 25–30 years,
– financed either in part or in whole through private finance,
– drawn-up in a way which allocates risks between the parties on the
basis of which party is best placed to manage and bear them,
– designed to ensure the private sector is incentivised to deliver the
required services or obligations under the arrangement.
There is now considerable evidence that PPPs can:
– improve delivery of projects – PPPs have a track record of on-time,
on-budget delivery,
– better value for money from infrastructure – by exploiting the efficiency and innovative potential of a competitive private sector to either costs, or achieve a better quality ratio,
– spread the cost of financing the infrastructure over the lifetime of
the asset – thus reducing immediate pressures on public sector
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budgets and allowing the completion of infrastructure projects —
and the benefits they deliver — to be brought forward by a number
of years,
– improve risk sharing between public and private parties – provided
it is properly apportioned, more efficient risk management reduces
the overall costs of projects,
– boost sustainability, innovation and research and development efforts for delivering the breakthroughs needed for new solutions for
society's socio-economic challenges.
– give the private sector a central role in developing and implementing long-term strategies for major industrial, commercial and infrastructure programmes,
– enlarge EU companies’ market shares in the field of government
procurement in third country markets – European public works and
utilities companies can gain important contracts in certain markets
of major trading partners as regard e.g. airport construction and
management, motorways and water supply and treatment.
The combination of public and private capacities and money can therefore
help the process of recovery and the development of markets that will form the
basis of Europe’s future economic prosperity. However, just at the time when
the more systematic use of PPPs would bring considerable benefits, the crisis
has made the conditions for these instruments more difficult.
2. EC process on the Project Bonds Initiative
The works on project bonds initiative last almost 2 years starting from
President Barroso proposal presented on 7th September 2010. The further works
are presented on table 2.
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Table 2
Project bonds initiative processing
Date
7 September 2010
28 February 2011
11 April 2011
2 May 2011
December 2011
2012
2014

Action
J. M. Barroso proposes Project Bonds in his State of Union speech
Introduction of Europe 2020 Project Bond Initiative. Launch of Consultation process
Consultative conference on Europe 2020 Project Bond Initiative
End of Consultation process
Communication on the impact of the initiative
Work closely with EIB on details of the Initiative
Fully operational Project Bond Initiative in next multi-annual financial
framework

Source: by own based on data of European Commission – DG ECFIN.

Time schedule of works connected to Project Bond Initiative clearly presents how intensive and speed was the time spent on this idea.
On the end of May 2012 political agreement between Parliament and
Council of a European Commission proposal to launch the pilot phase of the
EU-EIB Project Bond Initiative was achieved.5
3. Project bond concept
Project bonds will be introduced in 2012 and 2013 to pave the way for
possible wider use under the “Connecting Europe Facility” at the start of the
EU’s new Multiannual Financial Framework (MFF) for 2014–2020. The project
bonds will be issued by infrastructure project companies, but EU and EIB funds
will be used to cover part of the project risk. It is hoped this will appeal to investors such as insurance companies and pension funds. Initial allocation of
€230m for project bonds during a pilot phase in 2012 and 2013, as part of the
€50bn infrastructure plan from 2014.
The plan will support up to 2020 projects in three sectors:
– transport – €200 million,
– energy – €10 million,
– broadband – €20 million.
5

The pilot phase of the Europe 2020 Project Bond Initiative, http://ec.europa/economy
(7.06.2012).
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The idea of issuance of project bonds belongs to European Commission
together with European Investment Bank. Such bonds are to be aimed at providing funding support to big investments of private sector energy and transport infrastructure projects (TEN-T and TEN-E), which are greater than EUR 200 million in size.6
The scheme will be managed by the European Investment Bank (EIB).
EIB can play a double role – as a supplier of subordinated debt (scheme 1) or as
a issuer of project guarantee (scheme 2).

Scheme 1. EU Project Bonds – subordinated debt structure
Source: Moody’s Investor Service – Special Comment Europe 2010 Project Bond
Initiative.

Guarantees backing project bond issuing companies should make the
bonds that they issue safer and more attractive to capital market investors such
as pension and investment funds. With an expected multiplier ratio of between
15 and 20, these guarantees could mobilise up to €4.6 billion in private investment. Investment needs for transport, energy and Information and Communication Technologies (ICT) infrastructure projects in Europe are estimated at €1.5
trillion for 2010–2020.

6

UE Project bonds: More smoke and mirrors at taxpayer’s expense, EurActiv 3 rd May 2012,
www.euractiv.com.
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Scheme 2. EU Project Bonds – Guarantee Facility
Source: Moody’s Investor Service…

Credit enhancement of EIB as subordinated debt, or an unfunded partial
guarantee of senior debt service is aimed to mitigate credit risk over the full
term of the senior debt.7 Participation of EIB in form of sub-debt and can be
combined with different types funding sources, like as bonds and other senior
loans. Unfunded (guaranteed) sub-debt participation of EIB, to 20% of total investment can cost) be flexibly used and structured in order to ensure target rating at least on A- level. EIB guarantee can cover funding shortfalls during construction, or come on top of a fully funded structure, or revolve capacity available until the end of project.8
Similar to Risk Sharing Finance Facility and Loan Guarantee instrument
for TEN-Transport projects, the EU budget would be used to provide capital
contributions to the EIB in order to cover a portion of the risk the EIB is taking
when it finances the eligible projects. While the EU budget will provide some
risk cushion for the EIB to finance the underlying projects, the EIB would have
to cover the remaining risk.
“Project Bond” instruments will provide credit enhancement for senior
debt – similar to the “Loan Guarantee Instrument for TEN-T Projects” (LGTT)
Financial Instrument. LGTT, like “Project Bonds”, is a common initiative of the
EU and EIB, where traffic and revenue risks relating to the initial operating
7

M. Schweer, Debt and Bond finance – where are we now? Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd., The 10th Annual European Infrastructure & PPP Summit, Berlin, 8–10 November 2011, p. 17.
8
The European Investment Bank and Europe 2020 Project Bond Initiative. Innovations
in Financing European Infrastructure, The 10th Annual European Infrastructure & PPP Summit,
Berlin, 8–10 November 2011, p. 15.
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(“ramp up”) period of TEN transport infrastructures are jointly taken by EIB
and EU. LGTT, like “Project Bonds”, is a subordinated product designed to
provide cover to senior (bank) lenders supplying stand-by facilities in the early
phases of such infrastructure projects.
The Project Bonds Initiative, as currently conceived, has points in common
with LGTT, but it would extend the LGTT experience to:
– other categories of project-related risks, possibly including construction, operations, performance, traffic etc.;
– a wider sector eligibility range, to be defined by the EU, but potentially extending to: transport, energy, and ICT;
– in principle, both unfunded and funded structures, depending on the
project’s characteristics and requirements.
It is anticipated that the credit enhancement provided by EIB could go up
to 20% of the senior securitised project debt. Traditional equity requirements to
be met, i.e. subordinated debt supplied by EIB is not meant to replace shareholders’ loan or equity contributions.
Underlying projects must satisfy EIB’s ordinary assessment criteria, that is
projects must be technically robust and financially sound.
4. Position of European Investment Bank (EIB) in project bond initiative
The EIB, the EU’s long term lending institution, has actively sought to
support efficient PPP schemes across Europe, and in particular in transport infrastructure. The Bank has made nearly € 30bn available in loans for PPPs since
the late 1980s. The EIB is also the leading financier of the TEN-T networks. It
is expected to contribute 14% of total TEN-T investment between 2007 and
2013.9
EIB’s participation in project bond processing and issuance could provide
substantial benefits, like as presented in comparison of potential investors needs
and EIB share in it (scheme 3).

9

The Europe 2020 Project Bond Initiative, 27.04.2012, www.eib.org (7.06.2012).
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Scheme 3. The role of EIB in Project Bond Initiative
Source: The European Investment Bank and Europe 2020 Project Bond Initiative. Innovations in Financing European Infrastructure, The 10th Annual European Infrastructure & PPP Summit, Berlin, 8–10 November 2011, p. 22.

Under the Project Bond proposal, the EIB would not undertake the traditional guarantee function of Monolines, that is it will not provide a full AAA
wrap like he Monolines did. The appraisal and pricing of the individual subordinated loans underlying the Project Bond Initiative will be based on EIB’s traditional standards. Therefore, in addition to its attractive pricing, EIB would be
perceived “to add value” also given its reputation and track record in screening,
assessing, mitigating and monitoring project risk.
Depending on the robustness of the financial structure, the EIB’s intervention targets to “credit enhance” the Senior Bonds issued by the “Project Company” into a A – AA rating level, thus making these “Project Bonds” eligible
for the portfolios of institutional investors;
The EU will support the products under the Project Bond Initiative via appropriate risk sharing mechanisms with the EIB.
The European Commission will work closely with the EIB and the private
sector in order to increase the overall leverage effect of EIB funding, for instance through the blending of grants from theEU budget and EIB loans.
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5. The pilot actions of Project Bonds Initiative
The aim of the pilot phase is to test the project bond concept during the
remaining period of financial period 2007–2013. The pilot phase is to be implemented by EIB and will start in Summer 2012, after formal approve by EU
Parliament and Council the legislative amendments in current regulations connected to TEN and Competitiveness and Innovation Programs.
Before the pilot phase has been put two-fold objectives:10
– to stimulate investment in key strategic EU infrastructure in
transport, energy and information technology,
– to establish debt capital markets as an additional source of financing for infrastructure projects.
The intention is, by EU support, to attract institutional investors to the purchase capital market instruments with stable and predicted cash flow generation
potential by greater credit quality of project bonds issued by private companies.
Throughout the pilot phase 2012–2013 stakeholders can familiarize themselves
with the novel financing structures. Feedback received during the pilot phase
can then be used to fine-tune parameters of this financial instrument.
It is clear that only a limited number of projects could be funded in the pilot phase, as the budgetary resources available are limited and the remaining
time horizon for implementation would be very short. Therefore, the project selection would be made with the aim of enhancing approximately 5–10 projects,
concentrating on those that are at a relatively developed stage of the bidding and
financing process or require refinancing after the construction phase, in one or
more of the three targeted sectors of transport, energy and broadband.
Conclusion
The Project Bond proposal must be a competitive alternative based on high
quality asset cash flows and parties. In order to be meaningful and successful
Project Bonds must gather a varied set of conditions, like as to attract quality
sponsors from private sector, to target institutional investors and to provide high
quality projects of enough big size.

10

The pilot phase of the Europe 2020...
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There are crucial conditions to fulfill to achieve project bonds success, because high quality of private sponsors means cost effective financing alternative
and good liquidity, strong rating (range from A – to AA) and long-term assets
matching the long term liabilities of institutional investors like pension funds
and insurance companies provides liquidity at competitive cost, and well structured projects with all usual features in terms of lenders protection (reserve accounts, performance bonds, liability caps etc.) can give high quality cash flows.
It should be underlined that project bonds are directed to finance really big
investment in transport, energy and information technology projects. It will be
helpful tool, but it does not solve the problems in EU countries with a gap between infrastructure investment needs and financial possibilities of their covering.

OBLIGACJE PROJEKTOWE JAKO NOWA INICJATYWA UE
W FINANSOWANIU PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH

Streszczenie

Extensive DD during appraisal / structuring
Europa stanęła przed problemem niedoboru kapitału na finansowanie ciągle
rosnących potrzeb inwestycyjnych w zakresie infrastruktury gospodarczej. Od kilku
dziesięcioleci propagowane jest włączanie kapitału prywatnego w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego. Kryzys ekonomiczny i finansowy spowodował znaczące
zmniejszenie kapitału, a także spadek zaufania na rynkach finansowych.
Idąc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, a jednocześnie chcąc ożywić rynek
kapitałowy w Europie, Komisja Europejska we współpracy z Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym opracowała założenia emisji obligacji projektowych przeznaczonych na
finansowanie strategicznych (dużych) inwestycji w sektorze transportu, energii i technologii informacyjnych. W artykule przedstawiono główne założenia koncepcji obligacji
projektowych, rolę EBI oraz podejście pilotażowe do pierwszych emisji tych instrumentów.
Tłumaczenie Krystyna Brzozowska
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ASPEKTY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
W RAMACH NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ
UNII EUROPEJSKIEJ

1. Tereny miejskie jako bogactwo i wyzwanie
Przystępujące do udziału w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020 polskie samorządy – lokalne i regionalne – mają przed
sobą szczególne wyzwanie. Z racji zebranych doświadczeń i niewątpliwych
osiągnięć, jakie ma na koncie modernizujący się kraj, powinny spełnić społeczne oczekiwania na kolejny zastrzyk środków służących podniesieniu jakości infrastruktury, tworzeniu nowych obiektów, usprawniających komunikację,
a w konsekwencji sprzyjających podnoszeniu jakości życia mieszkańców.
Uwzględniając wytyczne unijnych urzędników i wyglądając w przyszłość, są
skłaniane do tworzenia projektów prorozwojowych, budujących trwałe podstawy rozwoju gospodarczego, sprzyjające obniżeniu zużycia energii i jego niekorzystnego wpływu na środowisko, nastawione na aktywizowanie i pobudzanie
przedsiębiorczości, a nie tylko proste eksploatowanie unijnego budżetu. Pogodzenie obu tendencji jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym i trudnym, obie
mają głębokie uzasadnienie ekonomiczne, ale wiążą się z rozbieżnymi wizjami
rozwoju i ich współwystępowanie może rodzić znaczące napięcia w fazie planowania i realizowania budżetów.
Samorządy potrzebują zatem takich wizji rozwoju, które przy ograniczonym dostępie do środków (nie jest ich znacząco więcej, przybywa uczestników
ich podziału oraz obowiązków), własnych ograniczeniach budżetowych (zwią-
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zanych przede wszystkim z dużym zaangażowaniem inwestycyjnym w obecnej
perspektywie finansowej) oraz bardziej wymagającym niż w obecnej perspektywie procesem ich dystrybucji (w szczególności zwiększoną rolą zwrotnych
instrumentów finansowych, ale także koniecznością realizacji zobowiązań wynikających z tzw. ring-fencing’u) dadzą im nowy impuls bez utraty społecznej
energii i przy aktywnym włączeniu się środowisk gospodarczych w proces modernizacji kraju. Już nie możliwością, ale wręcz dziejową koniecznością jest
sięgnięcie po rezerwy i ten ogromny potencjał rozwojowy, z którego wykorzystaniem Polska nie radziła sobie najlepiej – pokłady kapitału społecznego, możliwości obniżenia energochłonności gospodarki oraz obiektów publicznych
i gospodarstw domowych, większego udziału uczelni wyższych w postępie
technologicznym przemysłu. Jednym z bardzo istotnych elementów tego potencjału, na który w ostatnich latach zwraca się – szczególnie na poziomie samorządu – coraz większą uwagę, jest efektywne i racjonalne zagospodarowanie
przestrzeni, wykorzystanie tych rezerw, które z różnych powodów leżały dotychczas odłogiem lub były przedmiotem swoistej korporacyjnej czy też sektorowej prywatyzacji. Opisywane zjawisko stanowi jeden z najważniejszych
aspektów modernizacji kraju rozumianej jako przekształcanie struktur, w ramach których indywidualna aktywność i przedsięwzięcia o charakterze publicznym znajdują najlepsze i najbardziej efektywne warunki do spełniania potrzeb
i aspiracji. Na utrzymywanie dotychczasowego stanu nie stać państwa, ale też
rośnie społeczna presja na optymalizację zagospodarowania przestrzennego,
szczególnie w miastach, gdzie koncentrują się zasoby ludzkie i do których ściąga kapitał.
Spektakularnym przykładem tego procesu jest dyskusja wokół statusu
i przyszłości rodzinnych ogródków działkowych. Została ona zintensyfikowana
przez orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2012 roku mówiące
o niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej 24 z 50 przepisów
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych1. Sprawa dotyczy ponad 4,9 tys.
ogrodów o łącznej powierzchni około 34 tys. ha użytkowanych przez blisko milion działkowców. W samym województwie zachodniopomorskim na koniec
2011 roku zarejestrowanych było 265 ogrodów działkowych skupiających
762,3 tys. działek o łącznej powierzchni 3 tys. ha. Orzeczenie Trybunału wprowadziło kwestie ich zagospodarowania do publicznej debaty, ale samorządy od
1

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. sygn. akt K 8/10,
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000837.
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dawna stoją w obliczu potrzeby uporządkowania polityki przestrzennej w odniesieniu do tego zasobu. Przeprowadzone w lutym 2012 roku badanie stanu
prawnego gruntów rodzinnych ogródków działkowych wskazuje, że „Polski
Związek Działkowców posiada prawo użytkowania wieczystego ujawnione
w księgach wieczystych w stosunku do 63% powierzchni ROD, o łącznej powierzchni 27 354 ha. Natomiast w użytkowaniu zwykłym Polskiego Związku
Działkowców znajdują się grunty o powierzchni 16 071 ha, z czego w stosunku
do 2634 ha prawo to zostało ujawnione w księgach wieczystych. Łącznie prawo
użytkowania wieczystego i użytkowania PZD jest ujawnione w księgach wieczystych w stosunku do 29 988 ha, co stanowi 69% powierzchni rodzinnych
ogrodów działkowych ogółem”2. Szczecin należy do tych miast, gdzie uregulowany stan prawny gruntów posiada mniej niż 20% powierzchni rodzinnych
ogrodów działkowych.
Wtórną i nieporuszaną tu kwestią pozostaje koncepcja zagospodarowania
w obecnej lub innej formie przestrzeni, wobec której po decyzji Trybunału
zmieniła się pozycja samorządów – prawdopodobnie w znacznej mierze zechcą
one zachować jako niezbywalną wartość aktywność mieszkańców angażujących
własne środki i czas w pielęgnowanie ogrodów. Istotniejszy jest rodzący się
nowy model relacji między samorządem a partnerem, który tak jak Polski
Związek Działkowców posiadał nieograniczoną kontrolę nad przestrzenią stanowiącą niejednokrotnie enklawę w organizmie miejskim. Nowy charakter tej
relacji jest zagadnieniem bardzo delikatnym, w obecnej sytuacji w szczególnych
przypadkach grozić może powstaniem swoistej pustki administracyjnej, która
nie jest korzystna ani dla użytkowników działek w ich masie, ani dla samorządu
znajdującego się pod presją uruchomienia procesów inwestycyjnych, a jednocześnie porządkowania systemu administracyjnego. Samorządy lokalne potrzebują już nie tylko prawnego instrumentarium prowadzenia polityki przestrzennej, ale i takich narzędzi, które pozwolą w decyzjach zarządczych uwzględnić
wszelkie prawne, ekonomiczne, środowiskowe i społeczne aspekty procesu restrukturyzacji, prywatyzacji czy też reprywatyzacji przestrzeni. Chodzi także
o coś więcej niż dokument o charakterze planu zagospodarowania przestrzennego, bo doświadczenia samorządów wielu krajów świadczą o przydatności jego uelastycznienia, dostosowania do zmieniających się uwarunkowań i oczekiwań potencjalnych inwestorów, a przede wszystkim mieszkańców. Nie mniej
2

Komunikat dotyczący badania stanu prawnego gruntów ROD według stanu na dzień 1 lutego 2012 r. według stanu na dzień 1 lutego 2012 r. http://pzd.pl/uploads/komunikat%20aneta.docx.
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ważna jest kultura rozwoju i wizja miasta, które ma być wokół i z udziałem
przestrzeni budowane i które należy rozwijać ze świadomością tego, kto jest jego najważniejszym użytkownikiem – mieszkańcy czy też np. podmioty gospodarcze odpowiadające za tworzenie miejsc pracy.
2. Polskie dworce – udany eksperyment i budujące doświadczenia
Opisywany nowy typ relacji jest ćwiczony przez samorządy w ramach
procesu dokonującego się w ciągu ostatnich lat w 70 miastach w Polsce i polegającego na modernizacji infrastruktury dworców kolejowych. Istotnym czynnikiem wdrożenia tego procesu było powołanie do życia podmiotu, który zarówno w sensie prawnym, jak i w zakresie kompetencji polegającej na tworzeniu i realizowaniu wizji uwzględniającej szerszy kontekst funkcjonowania
dworca jako elementu przestrzeni miejskiej i obiektu użyteczności publicznej,
stanowiło powołanie do życia w połowie listopada 2010 roku Spółki Dworzec
Polski, której wyłącznym właścicielem są Polskie Koleje Państwowe SA. Spółka jest kontynuatorem działalności Konsorcjum Taborowego SA należącego
do Grupy PKP, które została zarejestrowana w 1999 roku. W dniu 8 lipca 2010
roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło nowy statut
i zakres działalności. Początkowo spółka miała być zarządcą dworców, jednak
obecnie jest podmiotem usługowym, wykonującym zadania w zakresie komercjalizacji powierzchni reklamowych i dystrybucji biletów. Zajmuje się zarządzaniem sieciami reklamowymi na dworcach kolejowych, sprzedażą powierzchni reklamowych podmiotom zewnętrznym, zarządzaniem urządzeniami
informatycznymi. Pod auspicjami spółki polskie dworce zmieniają się na nienotowaną wcześniej skalę.
W ramach realizacji programu modernizacji dworców kolejowych do 2013
roku PKP SA planują wydać na ten cel prawie 1 mld zł (z funduszy unijnych,
budżetu państwa i własnego). W czerwcu 2012 roku zakończono modernizację
zabytkowego dworca w Gdyni. Budynkowi przywrócono historyczny charakter
i wprowadzono nowoczesne standardy obsługi podróżnych. Remont kosztował
ponad 40 mln zł. Szczególnie duży efekt prac modernizacyjnych uzyskano we
Wrocławiu. Objęły one pięć historycznych peronów, hal peronowych, plac
dworcowy, a przede wszystkim budynek główny. Całkowity koszt bliskiego
ukończenia projektu jest szacowany na 362 mln zł, z czego 285 mln pochodzi
z funduszy unijnych, natomiast pozostała kwota ze środków PKP SA. W Kato-

Aspekty zagospodarowania przestrzeni miejskiej…

33

wicach przebudowa dworca połączona z budową galerii handlowej jest warta
240 mln euro. Dworcowa część inwestycji jest na ukończeniu. Cała Galeria Katowicka obejmująca ok. 250 sklepów powinna być gotowa w połowie 2013 roku. Podobny projekt jest realizowany w Poznaniu, kontrakt na jego realizację
uzyskało konsorcjum Trigranit Development Corporation, które planuje postawienie kompleksu wartego 160 mln euro. Wcześniej za około 50 mln przebudowano dworzec Warszawa Centralna, również uzupełniając go o podziemny
pasaż handlowy. Blisko 40 mln zł kosztowała przebudowa stacji Warszawa
Wschodnia. W odniesieniu do dworca Warszawa Zachodnia PKP SA podpisały
umowę z prywatnym developerem, w myśl której do końca 2014 roku ma powstać dworzec kolejowy, a w kolejnych latach nowoczesny kompleks budynków, łączących funkcje biurowe, handlowe i usługowe. Inwestycja w Sopocie
jest prowadzona w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i radykalnie
zmieni ona przestrzeń miasta. Powstanie dwupoziomowy plac miejski połączony z reprezentacyjnym „Monciakiem”, podziemny parking na 250 samochodów, nowy hotel, dworzec, galeria handlowa. Jeszcze większą skalę, wręcz
stwarzającą nową jakość w miejskiej przestrzeni, stworzy przygotowywany projekt przebudowy dworca Łódź Fabryczna. Jeszcze w 2012 roku rozpocznie się
remont dworca PKP Gdańsk Główny.
Ambitne plany obejmują zmianę wyglądu i funkcjonalności większości
z ok. tysiąca polskich dworców. Do czerwca 2012 roku zmodernizowano ponad
50 dworców, a ponad 30 jest w trakcie remontu. Zmodernizowane dworce mają
być także miejscami spotkań i spędzania wolnego czasu, oferującymi usługi
komercyjne, rozrywkowe, biurowe, hotelowe i restauracyjne. W efekcie tych
działań zaniedbane wcześniej obiekty zyskują nowy wygląd, ale co najważniejsze, przyczyniają się do znaczącej zmiany standardu przestrzeni publicznej.
Przede wszystkim zaś wpisują się w nowy, postulowany model inwestycji realizowanych z zastosowaniem środków pomocowych – umożliwiają ich przyszłą
komercjalizację i przyczyniają się do podnoszenia ekonomicznego potencjału
miast.
Tak złożone przedsięwzięcie i jego rozmach jest możliwe dzięki środkom
unijnym, ale też jest obarczone wysokimi wymaganiami związanymi z ich wykorzystaniem. Pełna pula środków przyznanych Polsce przez Komisję Europejską na inwestycje związane z infrastrukturą kolejową to 21,3 mld zł. Do czerwca 2012 roku wydano z tej kwoty 4% (900 mln zł), a Komisja Europejska zatwierdziła projekty na 8,4 mld zł (39% przyznanych środków). W całym sekto-
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rze transportu zakontraktowano już 67% środków na lata 2007–2013 i wydano
32% funduszy3. W przypadku budowy dróg Unia zrefundowała już Polsce 25
mld zł (50% wszystkich środków), czyli aż dwanaście razy lepszy wynik niż na
kolei4. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego stara się także uzyskać zgodę
Brukseli na zwiększenie udziału Unii w finansowaniu projektów kolejowych,
co przyspieszyłoby proces wydawania funduszy (Polska dokładałaby się do projektu w mniejszym stopniu). Aby wykorzystać resztę sumy, Polska musi przedstawić Komisji Europejskiej do końca 2013 roku gotowe projekty. Negocjacje
dotyczą m.in. dalszej modernizacji dworców PKP (np. w Bydgoszczy, Gliwicach czy Szczecinie). Co jednak najważniejsze, po dekadach zaniedbań samorządy korzystają na współpracy z partnerem, który z wizją i determinacją
w sposób systemowy realizuje w najbardziej reprezentacyjnych częściach miast
nowoczesne przedsięwzięcia o wielokierunkowym oddziaływaniu. Świadczy to
o konieczności wdrożenia nowego standardu działania w miejskiej przestrzeni
opartego na holistycznym myśleniu o niej oraz stosowaniu rozwiązań o charakterze horyzontalnym, przekraczających interesy środowiskowe, sektorowe
i korporacyjne – wymuszające myślenie właśnie w kategoriach miasta jako całości.
Nie ma rozwiązań uniwersalnych nadających się do zaadaptowania w odniesieniu do wszystkich potencjalnych partnerów samorządu. Doświadczenia
zebrane w ramach modernizacji polskich dworców kolejowych uwydatniają
jednak znaczenie zintegrowanego podejścia do odzyskiwanej przestrzeni i modernizowanej infrastruktury opartego na mocnych podstawach instytucjonalnych. W przypadku Szczecina, ale także kilku innych polskich miast, aktualne
jest zagadnienie zmiany funkcji lub pierwotna aktywizacja terenów położonych
w przestrzeni nadwodnej określanych najogólniej pojęciem waterfront. Obejmują one tereny uwolnione z działalności stoczniowej, portowej i innego typu
działalności gospodarczej, ale też obszary udostępnione przez osuszenia, budowę nadrzecznych bulwarów, rewitalizację starej zabudowy, zmianę funkcji
i sposobu zagospodarowania wysp na akwenach położonych w centralnej części
miast.
Polskie samorządy korzystają w tej dziedzinie z wieloletnich doświadczeń
innych państw. Zabudowa typu waterfront jest przedmiotem wielkich projektów
3

Dane na podstawie informacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Informacje na temat inwestycji oraz środków na ich realizację na podstawie: „Rynek Kolejowy”, www.mapadotacji.gov.pl.
4
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urbanistycznych realizowanych w szczególności w obszarze starych portów
i wzdłuż kanałów transportowych w miastach portowych. Taka jest np. logika
tworzonego z wielkim rozmachem HafenCity w Hamburgu. Swój kompleksowy
program porządkowania urbanistycznego terenów nadwodnych, w tym rozwoju
funkcji sportowo-turystycznej, realizuje Dublin. Wzorem w tej dziedzinie jest
zagospodarowanie terenów wzdłuż rzek i kanałów w Holandii, zarówno
w wielkomiejskiej zabudowie Amsterdamu, jak i w małych miejscowościach
budowanych niejako „od strony wody”. W Niemczech już od roku 1971 wspieranie rozwoju urbanistycznego stało się trwałym składnikiem polityki rządu federalnego. W „starych” landach na pomoc wydawano od kilkudziesięciu do 500
mln euro rocznie (apogeum w latach 1987–1988), w „nowych” landach pomoc
wahała się od 250 mln do 500 mln euro rocznie. 1 euro pomocy publicznej generowało średnio 5,8 euro inwestycji prywatnych. W Australii za początek budownictwa w sektorze waterfront uważa się inwestycję zainicjowaną w roku
1958 przez dewelopera Alfreda Granta i architekta Karla Langera. Wyznaczyli
oni dwie działki w obrębie Złotego Wybrzeża w Queensland – Miami Keys
o powierzchni 50 hektarów oraz Rio Vista o powierzchni 30 hektarów. W sumie
obie nowe lokalizacje obejmowały 400 nowych działek wytyczonych według
amerykańskiego modelu. Były to wzorcowe dla dalszych inwestycji, często
związanych w warunkach australijskich z osuszaniem zaniedbanych terenów
bagiennych i podmokłych w otoczeniu bagien.
Z czasem tego typu projektów przybywało coraz więcej, szczególnie
w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej. „Tereny nad wodą zmieniały się
z zaniedbanych, niedostępnych miejsc w atrakcyjne lokalizacje. Mieszkanie,
praca, wypoczynek, spędzanie czasu wolnego nad wodą ma swoją wartość, którą się ceni. Jak to sformułował holenderski architekt Hans Venhuizen: „Nadwodna lokalizacja terenu zabudowy już nie jest czynnikiem ograniczającym,
lecz czynnikiem inspirującym projektowanie. Także znaczenia wody zmieniło
się z <<wroga>> w <<przyjaciela>>. Wcześniej tylko osoby niezamożne mieszkały nad wodą. Natomiast ci, którzy dzisiaj wznoszą lub kupują postmodernistyczne nadwodne mieszkania, nie są biedni, lecz wprost przeciwnie – majętni”5.
Swego rodzaju skrajnym przypadkiem tego trendu jest nabywanie prywatnych wysp i użytkowanie ich jako „permanentnej przestrzeni waterfront”, swo5

A. Tölle, Restrukturyzacja miejskich obszarów nadwodnych, Wydawnictwo Naukowe
UAM, Poznań 2010, s. 33.

Sławomir Doburzyński

36

istych enklaw zagospodarowania terenów nadwodnych. Zazwyczaj są one przekształcane w ekskluzywne kurorty, rzadziej nabywane są dla indywidualnego
użytku. Według danych z października 2010 roku za Baliceaux Island w archipelagu Grenadyny trzeba było zapłacić 30 mln USD, jeszcze droższa jest Emerald Cay (Turks i Caicos), bo wyłożyć na nią trzeba ponad 48 mln USD. W zestawie przyszły właściciel otrzyma jednak zamek z piwnicą na 6 tys. butelek
wina. W grę wchodzi także wynajęcie wyspy, np. w posiadanie Turtle Island
(Fidżi) można wejść na tydzień za 275 tys. USD. W prywatnym obrocie znajdują się także m.in. tak urokliwe miejsca, jak Guana Island (Brytyjskie Wyspy
Dziewicze), Diamond Cay (Honduras), Lyford Cay oraz Castaway Cay (Bahamy), Sofitel Bora Bora Motu (Polinezja Francuska), Motukawaiti (Nowa Zelandia) czy też Entalula Island (Filipiny)6.
3. Przestrzeń, czyli wartość wspólna aktorów rozwoju
Ułomność polskich rozwiązań w zakresie rewitalizacji i przekształceń
w obrębie przestrzeni waterfront wynika w znacznej mierze stąd, że ich ciężar
w całości jest przerzucony właśnie na samorządy lokalne. Mają one organizacyjnie, a przede wszystkim finansowo udźwignąć zadania, z którymi na ogół
samodzielnie nie radzą sobie bogate miasta zachodniej Europy czy Stanów
Zjednoczonych. Właśnie amerykańskie doświadczenia są znamienne – tam kryzys przestrzeni miejskiej i związane z nią kłopoty całej amerykańskiej gospodarki trwał od połowy lat sześćdziesiątych i dopiero odważny program federalnej interwencji wsparcia metropolii pozwolił go stosunkowo szybko przezwyciężyć. Obecnie Nowy Jork czy aglomeracja kalifornijska są notowane wśród
najpotężniejszych gospodarek świata. Tego typu interwencja była powszechna
także w europejskich projektach rewitalizacyjnych. W miastach brytyjskich i irlandzkich proces ten wspomagany był i jest znacznym udziałem finansów z budżetu państwa, których wydatkowanie nadzorowały specjalnie w tym celu powołane instytucje (UDC – Urban Development Corporations), zaś stosowne
działania trwały wiele lat. Podobnie wyglądała sytuacja w Niemczech. We
Francji z kolei, gdzie ciężar rewitalizacji ponoszą w większym stopniu władze
lokalne i regionalne, przy raczej ograniczonym udziale finansów państwa, pro-

6

http://platine.pl/wyspy-bahama-na-sprzedaz-trzy-miliony-za-sztuke-0-759291.html.
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ces ten ma słabsze natężenie, a zmiany nie są tak wyraźne, jak na Wyspach Brytyjskich czy w Niemczech.
W krajach europejskich, gdzie wystąpiło opisane zjawisko, podejmowano
zatem różnorakie działania zaradcze, które były rozłożone w czasie. Różniły się
one zarówno skalą dokonywanych przekształceń, jak i mechanizmów nimi sterujących. Postępowanie wymagało dużych nakładów inwestycyjnych, partnerstwa finansów publicznych i kapitału prywatnego, a także kompleksowego planowania zmian. Mamy tu do czynienia z dwoma przyjętymi i realizowanymi
podstawowymi modelami – silnym interwencjonizmem państwowym (w Wielkiej Brytanii podczas rządów konserwatystów i premier Margaret Thatcher,
w Irlandii, w Niemczech, zwłaszcza w Zagłębiu Ruhry) oraz pozostawienie
problemu samorządom lokalnym i regionom, umiarkowany, limitowany udział
państwa (przede wszystkim we Francji).
Miasta zazwyczaj powołują do koordynacji procesów rewitalizacyjnych
wyspecjalizowane struktury. W Hamburgu powołano do życia Port Area Development Corporation. W Holandii, podobnie jak w Belgii, władze portów (komunalnych) ściśle powiązane są z władzami miejskimi, dzięki temu mają lepsze
relacje z przedstawicielami miasta, w tym w kwestiach rozwoju przestrzennego
organizmów miejsko-portowych. W Rotterdamie Departament Planowania
Urbanistycznego jest bezpośrednio zaangażowany w planowanie przestrzeni
portu, podczas kiedy zarząd portu bierze udział w tworzeniu planu przestrzennego miasta. Dla realizacji projektu Maasvlakte 2 powołano ROM, który jest
jedyną w swoim rodzaju spółką pomiędzy przemysłem, grupami interesu, rządem, władzami prowincji, władzami Miasta Rotterdam i gmin regionu Rijnmond7.
Wprowadzenie takich rozwiązań w polskich warunkach wymaga nowego
modelu współpracy między samorządami (lokalnymi i regionalnymi) a podmiotami o charakterze agencji rozwoju. Przy wdrożeniu skutecznych mechanizmów
ich finansowania, a przede wszystkim optymalizacji procesu określania strategii
działania, wdrażania i monitorowania działań inwestycyjnych, mogą one z powodzeniem pełnić rolę operatorów procesów rewitalizacyjnych i pozyskiwania
inwestorów dla odzyskanej przestrzeniu. Przedmiotem osobnych analiz jest
znaczenie, jakie dla Szczecina i innych polskich miast nadwodnych może to
mieć w związku z przekształcaniem roli i funkcji przestrzeni poportowych i poprzemysłowych. Niemniej istotne jest umiejętne i efektywne angażowanie do
7

Por. A. Tölle, Restrukturyzacja….
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tego procesu partnerów społecznych, a także tych wszystkich uczestników procesów społeczno-gospodarczych, którzy mogą być pośrednimi i bezpośrednimi
beneficjentami przedsięwzięć w przestrzeni waterfront (np. uczelni wyższych,
instytucji kultury). Taki właśnie powinien być charakter projektów, które będą
przygotowywać gminy i powiaty oraz współpracujące z nimi podmioty na potrzeby formułowania regionalnych programów operacyjnych oraz innych instrumentów realizacji nowej perspektywy finansowej UE. Wnioski z realizacji
inwestycji dworcowych czy też praktyka działań na rzecz aktywizacji terenów
nadwodnych są do wykorzystania w odniesieniu do tych wszystkich obszarów,
które funkcjonują na styku przestrzeni prywatnej i publicznej, np. terenów
zamkniętych (w szczególności obiektów powojskowych), administrowanych
przez kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i osiedla
mieszkaniowe, lub też państwowe firmy, w szczególności przechodzące proces
restrukturyzacji (np. Poczta Polska).
Przestrzeń może i powinna stać się czymś więcej niż tylko potencjałem
i wyzwaniem dla polskich miast, zwłaszcza w przypadku tak dużych i atrakcyjnie położonych ośrodków jak Szczecin musi być czynnikiem uczestniczącym
w kumulowaniu wzrostu gospodarczego. Nie oznacza to bezwarunkowego likwidowania ogródków działkowych czy też zabudowywania brzegów rzek, ale
też dostępność terenu czy nawet spójna wizja rozwoju to tylko początek długotrwałego procesu, co dobrze widać na przykładzie inwestycji w dworce.
W grudniu 2008 roku przyjęto długo oczekiwany strategiczny plan rozwoju kolei, potem wiele czasu zabrał proces przygotowania dokumentacji środowiskowej. Kolejne znaczące opóźnienia spowodowała także restrukturyzacja grupy
PKP, która jest odpowiedzialna za znaczną część projektów. Polsce doskwiera
niewystarczająca liczby ekspertów zdolnych zaprojektować nowoczesne inwestycje kolejowe i firm, które mogłyby je skutecznie realizować. Można przewidywać, że działania na innych typach obszarów wymagać będą równie dużego
zaangażowania i skali systemowych rozwiązań. Ponadto powodzenie w wydatkowaniu unijnych funduszy na kolej jest istotne dla powodzenia trwających negocjacji nad nowym budżetem Unii na lata 2014–2020. Problemy z wydawaniem pieniędzy na kolej i nieudane próby ich przesuwania na drogi czy inne cele będą argumentem dla największych państw Unii Europejskiej, które dążą do
zmniejszenia unijnego budżetu, szczególnie w obszarze polityki spójności,
z którego finansowane są projekty drogowe, kolejowe i inne przedsięwzięcia
mogące w jeszcze większym stopniu zmienić jakość polskiej przestrzeni.
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ASPECTS OF URBAN DEVELOPMENT
IN THE NEW EU FINANCIAL PERSPECTIVE

Summary
By entering the new European Union’s financial perspective, Polish selfgovernments – local and regional – face a very special challenge. Because of gained experience and important achievement, which modernizing country has scored, they
should meet public expectations for a further injection of funds to enhance the quality of
infrastructure, creation of new facilities, improve communication, and consequently
conducive to improving the quality of life. Taking into account the guidelines and EU
and by looking into the future, self-governments are encouraged to create a prodevelopment projects, which builds a firm basis for economic development, promotes
reduced energy consumption and its adverse impact on the environment, aimed at activating and stimulating the entrepreneurship and not just a simple exploitation of the EU
budget. Therefore self-governments need such a vision of development that with limited
access to resources, own budget limitations and more demanding than in present perspective process of its distribution will give them a new impulse with no loss of social
activity and the active inclusion of business community in the process of modernizing
the country.
Translated by Paweł Szeremet
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ROLA PODEJŚCIA PLANISTYCZNEGO
W UTRZYMANIU PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ JST

Wprowadzenie
Elementem, który w sposób istotny stanowi o wiarygodności finansowej
i umacniają zdolność do wywiązywania się z zobowiązań danej jednostki samorządu terytorialnego, jest płynność finansowa. Z drugiej strony zachowanie
płynności finansowej gwarantuje realizację zadań i zapobiega ewentualnym perturbacjom w tym zakresie. Należy ją postrzegać jako relację opisującą zdolność
do wywiązywania się z bieżących zobowiązań danej jednostki samorządowej.
Zachowanie płynności finansowej służy umacnianiu wiarygodności finansowej
i wiarygodności płatniczej jednostki samorządowej. Z tego też tytułu istotnym
elementem jest wprowadzenie procedur i procesów związanych z zarządzaniem
finansami, w tym zarządzaniem płynnością finansową. Aby skutecznie zarządzać płynnością finansową niezbędne jest prospektywne podejście do procesów
zarządzania w danej jednostce samorządu terytorialnego. Szczególnie ważne
jest podejście typowo planistyczne, uwzględniające wszystkie możliwe aspekty
decyzji podejmowanych w jednostce samorządowej, a skutkujące zaciąganiem
zobowiązań finansowych. Z tego też powodu głównym celem artykułu jest
wskazanie na rolę podejścia planistycznego w zarządzaniu płynnością finansową. Intuicja i podejmowane decyzje ad hoc nie zawsze są skutecznym narzędziem w procesie zarządzania finansami.
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1. Płynność finansowa JST a realizacja zadań publicznych
Płynność finansowa to zdolność danego podmiotu do osiągania przepływów pieniężnych umożliwiających regulowanie wymagalnych zobowiązań
i pokrywanie niespodziewanych wydatków gotówkowych1. Najczęstszymi sposobami pomiaru płynności finansowej są metody oparte na wskaźnikach finansowych. Wskaźnik finansowy powstaje poprzez porównanie ze sobą przynajmniej dwóch wielkości finansowych. Jego obliczenie samo w sobie nie daje
jednak odpowiedzi na pytanie o efektywność strategii płynności finansowej –
konieczne jest odpowiednie porównanie tego wskaźnika z innymi2. Utrzymanie
płynności finansowej jest jednym z podstawowych celów menedżerów zarządzających danym podmiotem, ponieważ determinuje ona ciągłość realizacji zadań danej jednostki.
Układ jednoroczny budżetu jednostki samorządu terytorialnego sprzyja zachowaniu płynności finansowej w okresie jednego roku, ponieważ planowany
w układzie kasowym zakłada zgromadzenie określonej planowanej ilości środków finansowych, które odpowiadają finansowemu wymiarowi planowanych
do realizacji wydatków. Jeśli planowana kwota planowanych dochodów budżetowych jest realizowana, nie ma w takiej sytuacji problemów z brakiem środków na realizację zaplanowanych zadań publicznych. Pomimo możliwości
przejściowej utraty płynności finansowej w ciągu roku budżetowego, w efekcie
końcowym na koniec roku budżetowego należy spodziewać się pełnego pokrycia wydatków w dochodach budżetowych. Jest to podejście bardzo uproszczone
i nie uwzględnia coraz większej komplikacji problemów związanych z realizacją zadań publicznych, a w szczególności związanych z różnymi rodzajami
środków finansowych, które są angażowane przy realizacji zadań publicznych
oraz często zaangażowanie więcej niż jednego podmiotu w realizacji danego
rodzaju zadania w jednostce samorządu terytorialnego.
Problematyka oceny płynności finansowej oraz metod zarządzania nią ma
szerszy horyzont analiz i ocen niż okres jednego roku oraz szersze ujęcie niż
tylko ujęcie typowo budżetowe. Wykraczając poza okres jednego roku, można,
a wręcz należy, dokonywać oceny płynności finansowej w układzie planowa-

1

D. Wędzki, Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 34; M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, s. 145.
2
D. Wędzki, Strategie płynności…, s. 258.
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nym, wykorzystując w tym miejscu podejście typowo planistyczne, a nie tylko
dopasowujące zasoby finansowe do już podjętych zobowiązań w zakresie realizowanych zadań publicznych. Ma to o tyle istotne znaczenie, że pozwala określić poziom równowagi finansowej w ujęciu dłuższym niż jeden rok i tym samym ocenić stabilność możliwości realizacji zadań nałożonych na daną jednostkę samorządu terytorialnego. Istotą takiego podejścia jest zastosowanie
swego rodzaju filtra rozgraniczającego dochody i wydatki o charakterze stałym
i incydentalnym. Ponadto należy także określić stopień obligatoryjności realizowanych (planowanych do realizacji) zadań publicznych w przyszłości. Analizowanie równowagi finansowej w przedziałach czasu dłuższych niż rok pozwala na prewencyjne przeciwdziałanie potencjalnej utracie płynności przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresach przyszłych. Należy przy tym pamiętać, że będzie to trwała utrata płynności finansowej. Minimalnym warunkiem zachowania równowagi finansowej w przyszłości jest równa wielkość dochodów cyklicznych (stałych) i wydatków cyklicznych (stałych), co oznacza
wystarczalność środków na realizację zadań o charakterze ciągłym.
Istotnym elementem podejścia planistycznego w procesie zarządzania
płynnością finansową są wprowadzone zmiany w zakresie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana ta wpłynęła na sposób konstrukcji budżetu, ale także na kierunki alokacji środków publicznych i narzuca
konieczność równoważenia budżetu bieżącego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów
z lat ubiegłych. Jednocześnie należy podkreślić, że na koniec roku budżetowego
wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Wyjątek, jaki uwzględniono w ustawie wskazuje, że wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe, niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją
wydatków bieżących z udziałem zagranicznych środków pomocowych, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.
W praktyce oznacza to brak możliwości finansowania wydatków bieżących instrumentami pożyczkowymi3. Wniosek, jaki się nasuwa, to w zasadzie zapew3

Art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.
1240 wraz ze zmianami).
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nienie równowagi finansowej w sposób permanentny i niejako automatyczny
w zakresie dochodów i wydatków bieżących. W obecnym stanie prawnym niezrównoważenie budżetu bieżącego na koniec roku budżetowego jeszcze nie
skutkuje konkretnymi sankcjami dla osób zarządzających środkami publicznymi (którym powierzono obowiązki w zakresie gospodarki finansowej).
2. Podejście planistyczne w procesie zarządzania płynnością finansową
JST
Zarządzanie płynnością finansową w jednostce samorządu terytorialnego
może być prowadzone na kilku poziomach organizacyjnych. Zależne jest to od
przyjętego modelu zarządzania finansami w danej jednostce według kryterium
podmiotowego. Wąskie ujęcie – podstawowe, będzie uwzględniało tylko poziom budżetu zarządzanego z poziomu urzędu jednostki samorządu terytorialnego. Drugi poziom to także wąskie ujęcie, ale z poziomu rozszerzonego,
uwzględniające jednostki organizacyjne i inne formy gospodarki finansowej
nieposiadające osobowości prawnej, za których zobowiązania wprost odpowiada dana jednostka samorządu, a w uproszczeniu budżet. Najbardziej zawansowanym podejściem jest poziom skonsolidowany, czyli uwzględniający wszystkie jednostki organizacyjne, zarówno budżetowe jak i pozabudżetowe, które
w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają na sytuację finansową i poziom
płynności finansowej danej jednostki samorządu terytorialnego4. Schematycznie
zaprezentowano to na rysunku 1.

4
Zob. także W. Misiąg, Planowanie budżetowe w samorządach. Poradnik praktyczny, Municipium, Warszawa 2005, s. 155–156 oraz L. Borowiec, Controlling w realizacji usług publicznych
gminy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007, s. 93–97.
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Rys. 1. Modelowe ujęcie procesu zarządzania finansami w jednostce samorządu terytorialnego według kryterium podmiotowego.
Źródło: opracowanie własne.

Oprócz spojrzenia na budżet, ale także na całość skonsolidowanych zasobów jednostki samorządu terytorialnego w ujęciu perspektywicznym i strategicznym, ważne jest takie ich ujęcie oraz planowanie, aby możliwa była płynna
realizacja zadań także w okresach krótszych niż rok. Uchwalany budżet to prognozy dochodów i limity wydatków. Nie zawiera on uszczegółowienia dotyczącego prognozowanego rozkładu dochodów budżetowych i planowanych do poniesienia wydatków. Podkreślić należy, iż podstawowym wymogiem staje się
posiadanie precyzyjnych informacji dotyczących dochodów i wydatków
w zakresie kwot i terminów ich wpływu bądź wypływu z budżetu jednostki sektora finansów publicznych. Warunkiem niezbędnym staje się uporządkowanie
strony dochodowej z wydatkową pod względem dyscypliny płatniczej i monitoringu stanu środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto, jednym z ważniejszym problemów w zakresie finansów
jednostki samorządu terytorialnego jest współpraca z jednostkami podległymi
w celu zapobiegania przekazywaniu nadmiernej ilości środków finansowych.
Wykorzystywanie narzędzi aktywnego zarządzania finansami może wydatnie
nie tylko poprawić efektywność wykorzystywania środków publicznych, ale
również pozytywnie wpływa na stan płynności finansowej jednostki samorządu
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terytorialnego. Dlatego oprócz ujęcia budżetu w układzie rocznym, średnioi długoterminowym ważne też jest operacyjne spojrzenie na proces planowania
budżetu. Wykonywanie budżetu zależy w dużej mierze od rozkładu dochodów
i wydatków budżetowych zaplanowanych do realizacji w danym budżecie. Zakładając, że spełniona jest zasada realności budżetu, to znaczy zaplanowane dochody i przychody są możliwe do wykonania, nie pozostaje nic innego, jak zaplanowanie prognozy kasowej realizacji dochodów i wydatków.
Realizowanie zadań wynikających z budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno odbywać się do wysokości zaplanowanego limitu wydatków.
Jednakże limit wydatków to nie jest jedyny problem, jaki towarzyszy realizacji
zadań zapisanych w budżecie. Samo fizyczne zrealizowanie danego zadania nie
wymaga jeszcze faktycznego angażowania środków pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego. Dokonanie płatności za zrealizowane zadanie świadczy
o wykonaniu zadania zapisanego w budżecie, jako że w sprawozdawczości budżetowej dopiero kasowa realizacja danego zadania ma tu swoje odzwierciedlenie, czyli po zapłaceniu za dane zadanie.
Jak widać z powyższych rozważań, newralgicznym punktem fazy realizacji zadania zapisanego w budżecie jest moment płatności za jego wykonanie
(kasowe wykonanie). Znaczy to, że w budżecie w danym momencie muszą znaleźć się odpowiednie źródła finansowania za wykonanie zadania. Bez operatywnego planowania dochodów jak i wydatków praktyczne skorelowanie tych
dwóch strumieni nie jest możliwe.
Modelowym rozwiązaniem w tym zakresie byłoby dostosowywanie realizacji zadań budżetowych do wielkości gromadzonych dochodów budżetowych.
Planowane dochody gromadzone w budżecie są równe realizowanym wydatkom. Jeżeli realizacja zgodna jest z zakładanym planem, to w budżecie jednostki samorządu terytorialnego nie występują przejściowe niedobory oraz nie występują przejściowe nadwyżki w środkach budżetowych (wolne środki). W budżecie takim w zasadzie nie zakłada się kosztów obsługi długu oraz dochodów
z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunku.
Odmienne sytuacje będą w przypadkach nierównomiernego rozłożenia
planowanych dochodów i wydatków w poszczególnych miesiącach roku budżetowego. Prognozowanie realizacji zadań zarówno po stronie dochodów, jak
i wydatków pozwala zaprezentować różne modelowe sytuacje, w których można zaobserwować okresy przejściowych nadwyżek oraz przejściowych deficytów budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego. Występowanie przej-
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ściowych niedoborów w budżecie jednostki samorządu terytorialnego może nie
mieć charakteru incydentalnego, ale powtarzalny, to znaczy tak samo często
mogą w ciągu roku występować przejściowe nadwyżki, jak i deficyty. Tym samym konieczność aktywnego zarządzania finansami może mieć tu ogromne
znaczenie, jako że w pierwszej kolejności zdoła zapobiegać ponoszeniu nieuzasadnionych kosztów obsługi długu bądź płatności odsetek za zwłokę5. Zidentyfikowanie potrzeb w rozbiciu na mniejsze okresy planistyczne potrafi przyczynić się między innymi do obniżenia zapotrzebowania na płatne źródła finansowania, których utrzymywanie w gotowości do uruchomienia przynosi dodatkowe wydatki ze strony budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
W praktyce planistycznej, jak i faktycznego wykonywania budżetu,
zmienność w poziomie realizacji dochodów i wydatków może mieć charakter
dużo większych odchyleń i wahań. Zależy to przede wszystkim, z jednej strony,
od skłonności danej jednostki samorządu terytorialnego do spiętrzania wydatków, a z drugiej, od terminowości i ściągalności dochodów budżetowych. Występowanie dużych zaległości może powodować powstawanie dużych różnic
pomiędzy potrzebami wydatkowymi budżetu a możliwością realizacji zaplanowanych dochodów budżetowych.
Uszczegółowienie procesu planistycznego do okresów krótszych niż jeden
rok może wydatnie wpływać na poziom aktywnego zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego. Takie ujęcie sprzyja takim działaniom, jak:
1. Możliwość spłaszczania rozbieżności pomiędzy planowanym poziomem realizacji dochodów i wydatków poprzez przesuwanie w czasie
zaplanowanych wydatków zgodnie z przewidywanym poziomem realizacji dochodów.
2. Zabezpieczenie źródeł finansowania w okresach, w których poziom
wydatków i rozchodów jest wyższy niż planowana realizacja dochodów budżetowych.
3. Obniżenie kosztów obsługi długu.
4. Zwiększenie możliwości realizacji dochodów z tytułu lokowania przejściowych nadwyżek środków.

5
Pojęcie aktywnego zarządzania finansami w jednostce samorządu terytorialnego jest szerzej
opisane w: M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 64.
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5. Zwiększenie dyscypliny w zakresie realizacji dochodów i wydatków
budżetowych nie tylko w stosunku do limitów kwot, ale także w stosunku do terminów, w których dane zadania mają być wykonane.
6. Bieżący monitoring realizacji dochodów i wydatków, co daje szansę
szybszej reakcji na powstałe lub potencjalne nieprawidłowości w wykonywaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
7. Zapobieganie negatywnym skutkom przejściowej utraty płynności finansowej i powstawaniu wymagalnych zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego.
Zarządzanie płynnością finansową w ramach wykonywania budżetu rocznego lub w skonsolidowanym podejściu w ramach roku obrachunkowego wymaga wprowadzenia systemu przepływu informacji wewnątrz jednostki samorządu terytorialnego, centralizacji systemu zarządzania finansami oraz podporządkowania zadań wynikających z zapisów w budżecie jednostki samorządu
terytorialnego lub planie finansowym danej jednostki systemowi zarządzania finansami danej jednostki samorządu. W rozwiązaniu takim wszelkie dysponowanie środkami finansowymi oparte jest nie tylko na limitach kwotowych, ale
także na limitach czasowych. Coraz większy poziom komplikacji sposobów finansowania zadań publicznych, wybór różnych form organizacyjno-prawnych
w zakresie realizacji zadań powoduje, że konieczne staje się stopniowe odchodzenie od podejścia typowo budżetowego, a przejście do podejścia skonsolidowanego.
Tak rozumiane postrzeganie systemu zarządzania finansami w jednostkach
samorządu terytorialnego, którego jednym z podstawowych elementów jest
krótkoterminowe planowanie finansowe, może pozwolić na uruchomienie rezerw jako niewykorzystanych szans poprawy efektywności gospodarowania
środkami będącymi w dyspozycji danej jednostki samorządu, co bezpośrednio
wynika z funkcji zarządzania finansami.
Jakkolwiek spojrzenie krótkoterminowe nie musi jeszcze wymagać spojrzenia rozszerzonego i dalej skonsolidowanego. Należałoby się zastanowić nad
rolą i znaczeniem wieloletniej prognozy finansowej w zarządzaniu finansami
i zachowaniem równowagi finansowej w okresach dłuższych niż jeden rok
i jednoczesne połączenie jej z budżetem rocznym6. I znowu nasuwa się pytanie,
w jakim ujęciu stosować wieloletnią prognozę finansową, czy stricte tylko
6

Zob. Analiza zdolności kredytowej gmin w województwie lubelskim, red. J. Węcławski,
M. Kicia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 98–100.
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w ujęciu budżetowym, czy też rozszerzonym, lub, idąc dalej, skonsolidowanym.
Zgodnie z nowymi wymogami wieloletnia prognoza finansowa powinna określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej7.
– dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia
(budżet bieżący);
– dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz
wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego
(budżet majątkowy);
– wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
– przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia (budżet kapitałowy);
– kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego wraz z określeniem wskaźników zadłużenia określonych w ustawie, oraz sposób
sfinansowania (pokrycia) spłaty długu;
– objaśnienia przyjętych wartości.
W procesie planowania wieloletniego wprowadzono obowiązek uwzględnienia przedsięwzięć, których zakres został stosunkowo precyzyjnie określony.
Zgodnie z nowymi regulacjami w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej należy wyodrębnić każde planowane do realizacji przedsięwzięcie. Jednakże uwzględnia się tylko takie przedsięwzięcia, które obciążają budżet jednostki samorządu terytorialnego w całości lub częściowo. To samo
dotyczy pozostałych elementów wieloletniej prognozy finansowej.
Ustawodawca nie określił w sposób precyzyjny powiązania budżetu jednostki samorządu terytorialnego z wieloletnią prognozą finansową. Wartości
przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu
i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W praktyce oznacza to, że dopuszcza się rozbieżności pomiędzy tymi elementami. Brak też jest hierarchii i wskazania, który z dokumentów powinien być wiodący. Rozwiązania w innych krajach wyraźnie wskazują,
że plan o charakterze długoterminowym jest nadrzędny w stosunku do krótko7

Art. 226 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.
1240).
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terminowego (operacyjnego). Natomiast doświadczenia innych krajów pokazują, że podejście planistyczne może być jednolite i wewnętrznie spójne.
Wychodząc poza minimalne wymogi ustawowe należałoby zastanowić się,
czy można, w oparciu o obowiązujące wymogi ustawowe, wprowadzić jednolite
narzędzia zarządzania finansami, w tym w szczególności płynnością finansową
w jednostce samorządu terytorialnego. Wydaje się, że możliwe są w takim
przypadku cztery rozwiązania.
1. Wykorzystanie wieloletniej prognozy finansowej w ujęciu podstawowym tylko budżetowym bez podległych jednostek organizacyjnych.
Wieloletnia prognoza finansowa w takim przypadku musiałaby być
dokumentem nadrzędnym, a budżet wykonawczym o charakterze operacyjnym. Zarządzanie płynnością finansową obejmowałoby tylko jednostki budżetowe.
2. Wykorzystanie wieloletniej prognozy finansowej w ujęciu podstawowym w wariancie rozszerzonym, obejmującym podległe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Wieloletnia prognoza
finansowa w takim przypadku musiałaby być dokumentem nadrzędnym, a budżet i plany finansowe jednostek podległych wykonawcze
o charakterze operacyjnym. Zarządzanie płynnością finansową obejmowałoby także wszystkie jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej.
3. Wykorzystanie wieloletniej prognozy finansowej w wariancie skonsolidowanym, obejmującym podległe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, dla których jednostka
samorządu terytorialnego jest organem założycielskim. Wieloletni
prognoza finansowa w takim przypadku musiałaby być dokumentem
nadrzędnym, a budżet i plany finansowe jednostek podległych wykonawcze o charakterze operacyjnym, konsolidowanych na poziomie realizowanych zadań wspólnie lub rozłącznie. Zarządzanie płynnością
finansową obejmowałoby także wszystkie jednostki organizacyjne.
Należy podkreślić, że możliwy jest także wariant, który obecnie dominuje,
w którym najważniejszym narzędziem zarządzania finansami i płynności jest
tylko budżet roczny. Pozostałe są wykorzystywane w celu wypełnienia wymogów ustawowym. Na szczęście sytuacja ta stopniowo ulega zmianie na korzyść
wieloletniej prognozy finansowej jako dokumentu koncentrującego obecną
i przyszłą aktywność jednostki samorządu terytorialnego.
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Nieuchronne wydaje się zmierzanie do podejścia typowo skonsolidowanego z uwagi na dekoncentrację realizowanych zadań publicznych w ujęciu podmiotowym. Aby skutecznie ocenić efektywność realizowanych zadań, należy
ujmować je całościowo, niezależnie, czy realizuje je tylko jednostka podległa,
czy jednostka spoza sektora finansów publicznych. W ujęciu nowoczesnych
metod pomiaru kosztów i korzyści podmiotowość w takim przypadku nie ma
znaczenia.
Podsumowanie
Zarządzanie płynnością finansową jest procesem dynamicznym. Ważne
jest, z jakiej perspektywy go rozpatrujemy. Wąskie spojrzenie na problemy zachowania płynności finansowej w jednostce samorządu terytorialnego sprowadza się do planowania operacyjnego tylko budżetu. Postulowanym podejściem
będzie podejście rozszerzone z prostej przyczyny. Za problemy finansowe jednostek podległych, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem założycielskim, odpowiada właśnie ona. W związku z tym pozostawienie
tego rodzaju problemów tylko na poziomie jednostek podległych jest rozwiązaniem i ryzykownym, i nieroztropnym, które naraża na negatywne skutki finansowe całą jednostkę samorządową. Podejście planistyczne w ujęciu skonsolidowanym wydaje się rozwiązaniem, które prędzej czy później zawita do jednostek samorządu terytorialnego. Jednakże wymagane jest w tym przypadku zupełnie inne podejście ustawodawcy do problemu postrzegania zasobów danej
jednostki samorządu terytorialnego.

THE ROLE OF THE PLANNING APPROACH IN MAINTAINING
THE LIQUIDITY OF LOCAL GOVERNMENT

Summary
The main objective of this article is to identify the role of the planning approach in
the management of financial liquidity, because not always intuition and ad hoc decisions is an effective tool in the process of financial management. This article describes
possible approaches to the process of financial liquidity management in local govern-
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ment units against the statutory changes. At the same time indicated the postulated approaches and models of financial management, including liquidity and, depending on
the approach – the basic or consolidated.
Translated by Marek Dylewski
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W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
W LATACH 2009–2011

Wstęp
Koncepcje teoretyczne, których celem jest wyjaśnianie rozwoju regionalnego, powstały w oparciu o założenia geografii ekonomicznej i ekonomiki regionalnej. Nawiązują one do klasycznych teorii wzrostu gospodarczego, które
wywodzą się z nurtu ekonomii neokeynesowskiej oraz ekonomii instytucjonalnej. Uwzględnienie w tradycyjnych teoriach wzrostu gospodarczego aspektu terytorialnego umożliwiło uwzględnienie wpływu na tempo wzrostu takich elementów, jak: zasięg oddziaływania podmiotów, odległość od innych uczestników sieci dostaw, czy też relacje z innymi podmiotami. Elementy te powinny
być rozpatrywane w kontekście dwóch podstawowych modeli rozwoju regionalnego, czyli modelu endogenicznego i egzogenicznego.
Obecnie w literaturze przedmiotu nie ma pełnej zgodności, który z wyżej
wymienionych modeli wzrostu gospodarczego powinien być wykorzystywany
w rozwoju polskich regionów. Wnioski z prowadzonych badań świadczą, że
podmioty przemysłowe osiągają lepsze rezultaty, kiedy są elementami intensywnej integracji sieciowej, która zasięgiem wykracza poza granice regionu.
Brak zgodności w literaturze przedmiotu w zakresie możliwości wykorzystania
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endo- lub egzogenicznego modelu rozwoju regionalnego przyczynił się do podjęcia problematyki konfrontacji czynników endo- i egzogenicznych na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych.
Teoria endogenicznego wzrostu regionalnego cieszy się obecnie większą
popularnością w świecie nauki, zarówno w Polsce, jak i w krajach wysoko rozwiniętych1. W tym kontekście jako podstawową hipotezę badawczą przyjęto
twierdzenie, iż rozwój województwa zachodniopomorskiego, podobnie jak innych regionów w Polsce, jest uzależniony w głównej mierze od czynników endogenicznych.
Głównym celem badania była próba ukazania na przykładzie województwa zachodniopomorskiego potrzeby i zasadności aplikowania teorii endogenicznego wzrostu w regionach Polski. Zaprezentowane wnioski stanowią jedynie fragment efektów, uzyskanych w wyniku prowadzonych badań w połowie
regionów w kraju. Analizy przeprowadzono na podstawie kwestionariusza ankietowego na grupie 729 przedsiębiorstw przemysłowych. Podstawową ścieżką
gromadzenia danych była procedura łącząca wstępną rozmowę telefoniczną
z przesłaniem formularza ankietowego drogą pocztową – tradycyjną lub elektroniczną.
1. Metodyczne uwarunkowania prowadzonych badań
– modelowanie probitowe
Jedną z wielu metod prognozowania zmiennej jakościowej jest ustalenie
prawdopodobieństwa, które jest związane z jej wystąpieniem w przyszłości,
w zależności od innych uwarunkowań. W sytuacji, gdy zmienna zależna przyjmuje wartości dychotomiczne, nie ma możliwości szerokiego wykorzystywania
w zjawiskach ilościowych regresji wielorakiej. W regresji wielorakiej wartości
funkcji mogą osiągać wartości mniejsze od zera lub większe od jedności, co
oznacza że są one w prowadzonych badaniach pozbawione interpretacyjnego
sensu. Rozwiązaniem tego problemu jest wykorzystanie regresji probitowej.
Zgodnie z logiką przyjętą w niniejszym artykule rozkłady składników losowych, które są podstawą zróżnicowania tych metod, posiadają normalny charakter2.
1
Ping Wang, On Endogenous Growth Theory, Departments of Economics Washington University in St. Louis, 2010, http://pingwang.wustl.edu/Econ586B/Growth-I.pdf (1.06.2012).
2
G.S. Maddala, Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 378.
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Zastosowane w badaniach modelowanie probitowe wykorzystuje klasyczny rachunek prawdopodobieństwa, który został zdefiniowany przez P. Laplace’a w 1812 roku. Zgodnie z tą definicją, jeżeli wszystkie zdarzenia są jednakowo możliwe, to prawdopodobieństwo zdarzenia losowego stanowi iloraz
liczby zdarzeń sprzyjających temu zdarzeniu i liczby wszystkich zdarzeń. Modelowanie probitowe po raz pierwszy w praktyce zaprezentował J. Berkson
w 1944 roku3.
Ze względu na zastosowanie modeli jednoczynnikowych na potrzeby interpretacji badanych zależności zaprezentowano postać strukturalną modelu,
w którym zaakcentowano znak stojący przy parametrze. Znak dodatni oznacza,
że prawdopodobieństwo wystąpienia zmiennej zależnej (aktywności innowacyjnej) jest wyższe w danej grupie przedsiębiorstw w stosunku do pozostałych
grup przedsiębiorstw. Z kolei znak ujemny oznacza zjawisko odwrotne, czyli
prawdopodobieństwo wystąpienia zmiennej zależnej jest niższe w danej grupie
przedsiębiorstw w porównaniu z pozostałymi grupami przedsiębiorstw4.
W trakcie badań jako zmienne zależne przyjęto:
1. Informacje na temat nakładów inwestycyjnych w rozbiciu szczegółowym na:
a) nakłady na badania i rozwój;
b) nakłady inwestycyjne w rozbiciu na:
– budynki i budowle,
– maszyny i urządzenia,
– nakłady na oprogramowanie komputerowe.
2. Informacje na temat implementacji nowych wyrobów oraz procesów
technologicznych.
3. Informacje na temat kooperacji, w rozbiciu na współpracę z dostawcami, konkurentami, jednostkami PAN, szkołami wyższymi, krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz odbiorcami.
Z kolei jako zmienne niezależne przyjęto:
a) zasięg sprzedaży,
b) odległość od konkurenta, dostawcy i odbiorcy,
c) relacje z konkurentem, dostawcą i odbiorcą.
3

J. Berkson, Maximum likelihood in the Pharmaceutical Science, Marcel Dekker, New York

1990.
4

A. Świadek, Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin SA, Warszawa 2011, s. 102.
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2. Charakterystyka grupy badawczej
Przeprowadzone badania objęły 729 przedsiębiorstw przemysłowych
z województwa zachodniopomorskiego. Wśród przebadanych podmiotów znalazło się 227 mikroprzedsiębiorstw, 317 małych firm, 149 średnich oraz 36 dużych. Ze względu na źródło pochodzenia kapitału zidentyfikowano 610 przedsiębiorstw krajowych, 69 przedsiębiorstw mieszanych oraz 50 zagranicznych.
Wśród analizowanych firm znalazło się 387 podmiotów stosujących niskie
technologie, 226 charakteryzujących się średnioniskimi technologiami, 96 średniowysokich oraz 20 przedsiębiorstw stosujących wysokie technologie.
3. Wpływ odległości pomiędzy uczestnikami sieci dostaw na aktywność
innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych z województwa zachodniopomorskiego
Jak już wcześniej wspomniano, badając wpływ odległości pomiędzy
uczestnikami sieci dostaw na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych z województwa zachodniopomorskiego, analizie poddano następujące
zmienne niezależne:
– zasięg sprzedaży,
– odległość od konkurenta,
– odległość od dostawcy,
– odległość od odbiorcy.
Wpływ zasięgu sprzedaży na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw
przemysłowych z województwa zachodniopomorskiego przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 1
Postać probitu przy zmiennej niezależnej „zasięg sprzedaży”
w modelach opisujących innowacyjność przemysłu w regionie zachodniopomorskim
Atrybut innowacyjności
1. Nakłady na działalność
B+R

Zasięg sprzedaży
lokalny

regionalny

krajowy

międzynarodowy

-0,59x-0,29

-0,39x-0,31

+0,46x-0,62

+0,59x-0,61
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Atrybut innowacyjności
2. Nakłady inwestycyjne ogółem
a) dotyczące nowych budynków, lokali i gruntów
b) dotyczące maszyn i
urządzeń
3. Nakłady inwestycyjne dotyczące oprogramowania
komputerowego
4. Implementacja nowych wyrobów
5. Implementacja nowych procesów technologicznych
a) Implementacja nowych
procesów technologicznych w postaci metod
wytwarzania
b) Implementacja nowych
procesów technologicznych w postaci systemów okołoprodukcyjnych
c) Implementacja nowych
procesów technologicznych w postaci systemów wspierających
6. Współpraca w obszarze nowych technologii ogółem
a) Współpraca w obszarze
nowych technologii
z konkurentami
b) Współpraca w obszarze
nowych technologii ze
szkołami wyższymi
c) Współpraca w obszarze
nowych technologii
z odbiorcami
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Zasięg sprzedaży
lokalny

regionalny

krajowy

międzynarodowy

-0,34x+0,80

-0,35x+0,81

+0,33x+0,58

+0,52x+0,57

+0,32x-0,78

+0,41x-0,78

-0,48x-0,55
-0,24x+0,55

-0,31x+0,57

+0,23x+0,39

+0,50x+0,34

-0,43x+0,25

-0,30x+0,24

+0,35x+0,01

+0,34x+0,05

-0,33x+0,51

+0,32x+0,30

+0,29x+0,34

-0,29x+0,82

+0,27x+0,64

+0,24x+0,68
+0,27x-0,02

-0,41x-0,39

+0,38x-0,65

+0,24x-0,55

+0,22x-0,85

-0,30x-0,14

+0,32x-0,31
+0,78x-2,86

+0,89x-2,79

-0,31x-0,75

-0,34x-0,73

+0,61x-2,49

+0,52x-1,01

Źródło: opracowanie własne.

Analizując dane zawarte w powyższej tabeli, zauważyć można, że podmioty oferujące swoje produkty lokalnie mają wysoką awersję do podejmowania
wszelkich działań innowacyjnych. Podobna sytuacja zachodzi wśród podmiotów o zasięgu regionalnym. Jednakże ilość modeli dotyczących zasięgu regionalnego jest zdecydowanie mniejsza niż w przypadku zasięgu lokalnego. Ponadto przy zasięgu regionalnym ujemna zależność dotyczy w większości sfery
inwestycyjnej i w pojedynczym przypadku sfery współpracy. Zasięg krajowy
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sprzyja przede wszystkim aktywności innowacyjnej w sferze inwestycyjnej
i implementacyjnej oraz sporadycznie w sferze kooperacji. Zasięg sprzedaży
międzynarodowy pozytywnie wpływa na aktywność innowacyjną we wszystkich trzech badanych obszarach aktywności innowacyjnej.
Tabela 2
Postać probitu przy zmiennej niezależnej „odległość od konkurenta”,
w modelach opisujących innowacyjność przemysłu w regionie zachodniopomorskim
Atrybut innowacyjności
1. Nakłady na działalność
B+R
a) dotyczące nowych budynków, lokali i gruntów
2. Nakłady inwestycyjne dotyczące oprogramowania
komputerowego
3. Implementacja nowych procesów technologicznych
a) implementacja nowych
procesów technologicznych w postaci metod
wytwarzania
b) implementacja nowych
procesów technologicznych w postaci systemów około produkcyjnych
c) implementacja nowych
procesów technologicznych w postaci systemów wspierających
4. Współpraca w obszarze nowych technologii ogółem
a) współpraca w obszarze
nowych technologii
z jednostkami PAN
b) współpraca w obszarze
nowych technologii ze
szkołami wyższymi
c) współpraca w obszarze
nowych technologii
z odbiorcami

Źródło: opracowanie własne.

Odległość od konkurenta
lokalny

regionalny

-0,29x-0,27

krajowy

międzynarodowy

+0,35x-0,47

+0,55x-0,41

-0,27x-0,52

+0,74x-0,67

-0,32x+0,31

-0,44x+0,96

+0,24x+0,12

+0,41x+0,64

-0,20x+0,15

-0,36x-0,32

+0,21x-0,53

-0,26x-0,67

+0,22x-0,25
-0,45x-1,39

-0,73x-1,98

+0,50x-0,22

+0,50x-1,69

+1,10x-2,32

+0,47x-0,82
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Na podstawie danych z tabeli 2 należy zauważyć, że największa ilość modeli wystąpiła w przypadku konkurenta lokalnego, co świadczy o tym, że przedsiębiorstwa posiadające konkurenta lokalnego zdecydowanie rzadziej w porównaniu z pozostałymi grupami przedsiębiorstw wykazują aktywność innowacyjną
we wszystkich trzech sferach innowacyjności. Posiadanie konkurenta w skali
regionalnej pozytywnie wpływa na pobudzenie aktywności innowacyjnej w sferze implementacji. Konkurencja krajowa sprzyja aktywności innowacyjnej
w sferze inwestycyjnej i współpracy. Najwyższą aktywność innowacyjną wykazują przedsiębiorstwa posiadające konkurentów zagranicznych.
Konkurencja międzynarodowa sprzyja innowacjom w sferze inwestycyjnej
oraz kooperacji w obszarze nowych technologii. Oznacza to, że aktywność innowacyjna wymaga powiązań przede wszystkim na rynku międzynarodowym,
a w mniejszym stopniu krajowym. Natomiast lokalna konkurencja nie tylko nie
inspiruje, ale obniża chęć do podejmowania jakichkolwiek aktywności innowacyjnej konkurujących podmiotów.
Analogiczne zależności ujawniają się podczas analizy związków pomiędzy
aktywnością innowacyjną a odległością od dostawcy, co przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 3
Postać probitu przy zmiennej niezależnej „odległość od dostawcy”,
w modelach opisujących innowacyjność przemysłu w regionie zachodniopomorskim
Atrybut innowacyjności
1. Nakłady na działalność B + R
2. Nakłady inwestycyjne ogółem
a) dotyczące nowych budynków, lokali i gruntów
b) dotyczące maszyn i urządzeń
3. Nakłady inwestycyjne dotyczące oprogramowania komputerowego
4. Współpraca w obszarze nowych technologii ogółem
a) współpraca w obszarze
nowych technologii z dostawcami

Odległość od dostawcy
regionalny
krajowy
międzynarodowy
-0,23x-0,30 +0,23x-0,46
+0,47x-0,43
-0,35x+0,82
+0,25x+0,66
-0,26x-0,53 +0,26x-0,71
+0,42x-0,66
lokalny

-0,27x+0,57
-0,42x+0,27

+0,32x+0,07

+0,41x+0,14

-0,25x-0,14

-0,25x-0,10 +0,29x-0,29

+0,53x-0,24
+0,45x-0,70
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Atrybut innowacyjności

lokalny

b) współpraca w obszarze
nowych technologii z konkurentami
c) współpraca w obszarze
nowych technologii z jednostkami PAN

Odległość od dostawcy
regionalny
krajowy
międzynarodowy
+0,86x-2,88

+0,52x-1,75

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie danych zawartych w powyższej tabeli można zauważyć, że
lokalny dostawca wpływa na obniżenie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Dla dostawców regionalnych sytuacja jest zbliżona z wyjątkiem mniejszego natężenia tego procesu. Podstawowym warunkiem sprzyjającym podejmowaniu aktywności innowacyjnej jest krajowy i międzynarodowy charakter
dostawcy. Posiadanie krajowego dostawcy warunkuje nawiązanie współpracy
innowacyjnej w obszarze nowych technologii z konkurentami i jednostkami
PAN, natomiast posiadanie dostawcy zlokalizowanego poza granicami warunkuje nawiązanie współpracy innowacyjnej z dostawcami. Posiadanie dostawców zlokalizowanych poza granicami kraju pozytywnie wpływa przede wszystkim na sferę inwestycyjną i implementacyjną aktywności innowacyjnej, podczas gdy posiadanie dostawców krajowych pobudza również sferę kooperacji
innowacyjnej.
Tabela 4
Postać probitu przy zmiennej niezależnej „odległość od odbiorcy”,
w modelach opisujących innowacyjność przemysłu w regionie zachodniopomorskim
Atrybut innowacyjności
1. Nakłady na działalność B + R
2. Nakłady inwestycyjne ogółem
a) dotyczące nowych budynków,
lokali i gruntów
b) dotyczące maszyn i urządzeń
3. Nakłady inwestycyjne dotyczące
oprogramowania komputerowego
4. Implementacja nowych wyrobów
5. Implementacja nowych procesów
technologicznych

Odległość od odbiorcy
lokalny

krajowy

międzynarodowy

-0,39x-0,25
-0,28x+0,84
-0,34x-0,51

+0,38x-0,48
0,33x+0,66

+0,31x-0,43

-0,25x+0,60
-0,35x+0,30

+0,36x+0,42
+0,53x+0,05

-0,25x+0,86

+0,27x+0,38
+0,48x+0,66

+0,28x-0,67
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Atrybut innowacyjności
a) implementacja nowych procesów technologicznych w postaci metod wytwarzania
b) implementacja nowych procesów technologicznych w postaci systemów około produkcyjnych
6. Współpraca w obszarze nowych
technologii ogółem
a) współpraca w obszarze nowych
technologii z jednostkami PAN
b) współpraca w obszarze nowych
technologii ze szkołami wyższymi
c) współpraca w obszarze nowych
technologii z odbiorcami
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Odległość od odbiorcy
lokalny

krajowy

międzynarodowy

+0,35x-0,01

-0,21x-0,39

+0,30x-0,54

-0,29x-0,09

+0,35x-0,28

-0,42x-1,42

+0,54x-1,71

+0,35x-0,25

+0,65x-2,34

-0,27x-0,70

+0,27x-0,87

+0,34x-0,85

Źródło: opracowanie własne.

Analiza treści zamieszczonych w tabeli 4 wskazuje, że posiadanie lokalnego odbiorcy obniża prawdopodobieństwo wystąpienia aktywności innowacyjnej
we wszystkich trzech sferach aktywności innowacyjnej. Natomiast odwrotna
sytuacja występuje w przypadku posiadania odbiorcy krajowego. W tym przypadku posiadanie odbiorcy krajowego sprzyja pobudzaniu działalności innowacyjnej we wszystkich badanych sferach działalności innowacyjnej. Podobna sytuacja występuje w przypadku przedsiębiorstw posiadających odbiorców zlokalizowanych poza granicami kraju, nie wpływa to jednak na pobudzanie aktywności innowacyjnej w sferze implementacji.
4. Wpływ relacji z uczestnikami sieci dostaw na aktywność innowacyjną
przedsiębiorstw przemysłowych z województwa zachodniopomorskiego
Kolejna tabela obrazuje wpływ relacji z konkurentami na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych z województwa zachodniopomorskiego w latach 2009–2010.
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Tabela 5
Postać probitu przy zmiennej niezależnej „kontakty z konkurentem”
w modelach opisujących innowacyjność przemysłu w regionie zachodniopomorskim

brak
1. Nakłady na działalność B + R
2. Implementacja nowych procesów technologicznych
a) implementacja nowych
procesów technologicznych w postaci metod wytwarzania
3. Współpraca w obszarze nowych technologii ogółem
a) współpraca w obszarze
nowych technologii z dostawcami
b) współpraca w obszarze
nowych technologii z jednostkami PAN
c) współpraca w obszarze
nowych technologii z krajowymi JBR
d) współpraca w obszarze
nowych technologii z zagranicznymi JBR

Kontakty z konkurentem
współpraca
wrogie
dobrosąsiedzkie
+0,54x-0,46
-0,53x-0,36
+0,29x+0,68

-0,19x+0,17

+0,31x-0,02

+0,38x-0,24
-0,20x-0,54

-0,36x-1,36

-0,43x-1,62

+0,66x-1,96

+0,55x-1,99

Źródło: opracowanie własne.

Nieutrzymywanie kontaktów z konkurentem obniża aktywność innowacyjną zarówno w sferze kooperacji innowacyjnej, jak i w sferze implementacji.
Wrogie relacje z konkurentami przyczyniają się do obniżenia aktywności inwestycyjnej w sferze B + R. Współpraca z konkurentami sprzyja podnoszeniu innowacyności w obszarze inwestycji na badania i rozwój oraz kooperacji w obszarze nowych technologii. Dobrosąsiedzkie stosunki przyczyniają się do podwyższenia aktywności przedsiębiorstw w sferze implementacji. W kolejnej tabeli prezentowane są modele opisujące wpływ kontaktów z dostawcami na innowacyjność przemysłu w regionie zachodniopomorskim.
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Tabela 6
Postać probitu przy zmiennej niezależnej „kontakty z dostawcami”
w modelach opisujących innowacyjność przemysłu w regionie zachodniopomorskim

1. Nakłady na działalność B + R
2. Nakłady inwestycyjne ogółem
a) dotyczące maszyn i urządzeń
3. Nakłady inwestycyjne dotyczące oprogramowania komputerowego
4. Implementacja nowych wyrobów
5. Implementacja nowych procesów technologicznych
a) implementacja nowych procesów technologicznych w
postaci metod wytwarzania
6. Współpraca w obszarze nowych
technologii ogółem
a) współpraca w obszarze nowych technologii z dostawcami
b) współpraca w obszarze nowych technologii z odbiorcami

brak
-0,28x-0,32
-0,24x+0,79

Kontakty z dostawcami
współpraca
dobrosąsiedzkie
+0,30x-0,59
+0,24x+0,34
+0,26x+0,00

-0,30x+0,51

+0,31x+0,24

-0,37x+0,85

+0,41x+0,51

-0,43x+0,17

+0,41x-0,20

-0,37x-0,11

+0,34x-0,42

-0,62x-0,53

+0,52x-1,02

-0,41x+0,22

+0,25x-0,97

Źródło: opracowanie własne.

Brak kontaktów z dostawcami skutkuje niską aktywnością innowacyjną
w sferze inwestycyjnej, implementacyjnej i współpracy. Z kolei nawiązanie
współpracy z dostawcami przyczynia się do zwiększenia aktywności innowacyjnej we wszystkich badanych aspektach działalności innowacyjnej. Dobrosąsiedzkie kontakty z dostawcami obniżają aktywność innowacyjną w obrębie
inwestycji w oprogramowanie komputerowe. W tabeli 7 pokazany jest wpływ
kontaktów z odbiorcami na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych z województwa zachodniopomorskiego.
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Tabela 7
Postać probitu przy zmiennej niezależnej „kontakty z odbiorcami”
w modelach opisujących innowacyjność przemysłu w regionie zachodniopomorskim

1. Nakłady na działalność B + R
2. Nakłady inwestycyjne ogółem
a) dotyczące nowych budynków,
lokali i gruntów
b) dotyczące maszyn i urządzeń
3. Nakłady inwestycyjne dotyczące
oprogramowania komputerowego
4. Implementacja nowych wyrobów
5. Implementacja nowych procesów
technologicznych
a) implementacja nowych procesów technologicznych w postaci metod wytwarzania
b) implementacja nowych procesów technologicznych w postaci systemów okołoprodukcyjnych
6. Współpraca w obszarze nowych
technologii ogółem
a) współpraca w obszarze nowych
technologii z dostawcami
b) współpraca w obszarze nowych
technologii z odbiorcami

brak
-0,43x-0,36
-0,66x+0,79

Kontakty z odbiorcami
współpraca wrogie dobrosąsiedzkie
+0,51x-0,76
-0,37x-0,31
+0,46x+0,42
+0,26x-0,81

-0,50x+0,54
-0,48x+0,21

+0,36x+0,25
+0,45x-0,15

-0,48x+0,48
-0,94x+0,85

+0,59x+0,03
+0,56x+0,38

-0,48x+0,55

-0,69x+0,12

+0,45x-0,25

-0,22x+0,12

-0,42x-0,43

+0,31x-0,69

-0,52x-0,16

+0,45x-0,53

-0,44x-0,63

+0,38x-0,94
+0,59x-1,25

-0,33x+0,24

-0,26x-0,14

-0,46x-0,71

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie danych zamieszczonych w powyższej tabeli widać wyraźnie,
że nieutrzymywanie kontaktów z dostawcami przyczynia się do obniżenia aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych z województwa zachodniopomorskiego. Obniżenie to miało miejsce zarówno w sferze innowacyjnej, implementacyjnej, jak i kooperacyjnej. Z kolei nawiązanie współpracy innowacyjnej z dostawcami pobudza aktywność innowacyjną przedsiębiorstw
przemysłowych także we wszystkich trzech aspektach działalności innowacyjnej. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż utrzymywanie z odbiorcami stosunków dobrosąsiedzkich jest warunkiem niewystarczającym do poprawienia aktywności innowacyjnej w jakimkolwiek aspekcie aktywności innowacyjnej
przedsiębiorstw przemysłowych z województwa zachodniopomorskiego.
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Zakończenie
Przeprowadzone badania objęły 729 przedsiębiorstw przemysłowych
z województwa zachodniopomorskiego. Wśród przebadanych podmiotów znalazło się 31,1% mikroprzedsiębiorstw, 43,5% małych firm, 20,4% średnich oraz
5% dużych. Lokalny charakter sprzedaży oraz bliskość konkurenta, dostawcy
bądź odbiorcy powodują obniżenie aktywności innowacyjnej we wszystkich
sferach innowacyjności. Regionalny zasięg sprzedaży obniża aktywność innowacyjna w sferze inwestycyjnej i w pojedynczym przypadku sfery współpracy.
Posiadanie konkurenta w skali regionalnej pozytywnie wpływa na pobudzenie
aktywności innowacyjnej w sferze implementacji. Regionalny dostawca wpływa ujemnie na aktywność innowacyjną. Zasięg krajowy sprzyja przede wszystkim aktywności innowacyjnej w sferze inwestycyjnej i implementacyjnej oraz
sporadycznie w sferze kooperacji. Konkurencja krajowa sprzyja aktywności innowacyjnej w sferze inwestycyjnej i współpracy. Posiadanie dostawców
i odbiorców krajowych zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia w przedsiębiorstwach przemysłowych województwa zachodniopomorskiego innowacji we
wszystkich trzech sferach aktywności innowacyjnej. Międzynarodowy zasięg
sprzedaży pozytywnie wpływa na aktywność innowacyjną we wszystkich trzech
badanych obszarach aktywności innowacyjnej. Konkurencja międzynarodowa
sprzyja innowacjom w sferze inwestycyjnej oraz kooperacji w obszarze nowych
technologii. Posiadanie dostawców zlokalizowanych poza granicami kraju pozytywnie wpływa przede wszystkim na sferę inwestycyjną i implementacyjną
aktywności innowacyjnej, a posiadanie odbiorcy międzynarodowego zwiększa
prawdopodobieństwo wystąpienia w przedsiębiorstwach przemysłowych województwa zachodniopomorskiego innowacji w sferze inwestycji i kooperacji.
Wpływ relacji z uczestnikami łańcucha dostaw na współpracę innowacyjną
przedsiębiorstw pokazuje, że całkowity brak kontaktów z konkurentem, dostawcą i odbiorcą przyczynia się do obniżenia aktywności innowacyjnej we
wszystkich obszarach, natomiast współpraca sprzyja jej podnoszeniu we
wszystkich sferach. Dobrosąsiedzkie stosunki z badanymi podmiotami wykazały ujemną korelację z aktywnością innowacyjną, wrogie zaś relacje z konkurentami przyczyniają się do obniżenia aktywności inwestycyjnej w sferze B + R.
Współpraca z konkurentami sprzyja podnoszeniu innowacyjności w obszarze
inwestycji na badania i rozwój oraz kooperacji w obszarze nowych technologii.
Dobrosąsiedzkie stosunki przyczyniają się do podwyższania aktywności przed-
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siębiorstw w sferze implementacji. Aktywność innowacyjna w regionie zachodniopomorskim jest oparta na współpracy z podmiotami pochodzącymi spoza regionu, co pokazuje jego niedostateczny potencjał w zakresie innowacyjności.
Niski potencjał regionu w zakresie aktywności innowacyjnej uwidacznia się
szczególnie w braku związku pomiędzy regionalnymi dostawcami i odbiorcami
a aktywnością innowacyjną. Podsumowując wpływ odległości i relacji z uczestnikami sieci dostaw, należy stwierdzić, iż czynniki sprzyjające aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych województwa zachodniopomorskiego są zlokalizowane poza regionem, a nawet i poza granicami kraju. Oznacza to, że w przypadku województwa zachodniopomorskiego nie można mówić
tylko o endogenicznym modelu wzrostu gospodarczego.

SUPPLY CHAINS AND INNOVATIVE ACTIVITY IN INDUSTRY
IN WEST POMERANIA REGION BETWEEN 2009 AND 2011

Summary
The main purpose of this paper is to present the diagnosis of supply chains in the
context of innovative activity in industry in West Pomerania region. The secondary objective is to verify results received in this research with assumptions of endogenous
growth theory to find the most efficient innovation policies for industrial enterprises in
West Pomerania region. The survey is conducted on the basis of a questionnaire and
methodology of the Community Innovation Survey in the group of 729 companies. The
analysis shows that factors promoting innovative activities of industrial enterprises are
located outside the region and even outside of Poland. This means that this region is too
economically underdeveloped in order to build and develop its own economy only on
the basis on its own resources.
Translated by Piotr Dzikowski and Marek Tomaszewski
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PUBLICZNEGO, JAKO PODSTAWOWY WYZNACZNIK WZROSTU
EFEKTYWNOŚCI REALIZOWANYCH ZADAŃ1

Wprowadzenie
Internacjonalizacja i globalizacja coraz częściej wymuszają na jednostkach
sektora publicznego wprowadzenie jednolitych wytycznych w zakresie kompetencji i kwalifikacji kadr. Internacjonalizacja i globalizacja stanowią zatem
istotną przesłankę w profesjonalnym rozwoju kompetencji kadry urzędniczej.
Wpływa to na sprawność działania poszczególnych urzędów i instytucji. Jednocześnie konieczność zwiększenia efektywności i jakości działania instytucji publicznych podkreślana jest w dokumentach strategicznych kraju. Nowoczesne,
sprawnie działające i kompetentne jednostki sektora publicznego powinny charakteryzować się dużą efektywnością (zarządczą i finansową), dostępnością
i wysoką jakością obsługi dla obywatela, i otwartością na jego potrzeby. Osiągnięciu tego celu służyć będzie w szczególności zapewnienie stabilizacji personalnej kadr administracji sektora publicznego, podnoszenie ich kompetencji,
wiedzy i umiejętności oraz wprowadzenie odpowiednich systemów motywacyjnych. Profesjonalny korpus pracowników sektora publicznego powinien być cechą zarówno administracji rządowej, jak również samorządowej 2.
1
Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2010–2013 jako
projekt badawczy NN13063139.
2
Strategia Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011 (projekt), s. 27–28; http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/srk_2020/strony/
srk_2020.aspx (29.05.12).
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Konieczność poprawy sprawności i efektywności działań instytucji publicznych została również zapisana w Strategii zarządzania zasobami ludzkimi
w służbie cywilnej w celu głównym: „Zwiększenie skuteczności i efektywności
działań członków korpusu cywilnej”, rozwinięciem którego jest cel szczegółowy: „Zwiększenie profesjonalizmu członków korpusu służby cywilnej”3. Zakłada on konieczność podnoszenia jakości kadr poprzez zwiększenie kompetencji
członków korpusu służby cywilnej.
Celem artykułu jest wskazanie na strategiczne czynniki determinujące
zmiany w kwalifikacjach i kompetencjach kadry sektora publicznego wynikające z rozwiązań teoretycznych oraz wskazanie na kierunki zmian w rozwiązaniach dotyczących kształtowania polityki kadrowej, które będą skutkować
zwiększeniem efektywności realizowanych zadań.
1. Zmiany w kwalifikacjach i kompetencjach kadry sektora publicznego
w świetle rozwiązań teoretycznych
W literaturze przedmiotu dominują trzy bazowe koncepcje dokonywania
zmian w kwalifikacjach i kompetencjach pracowników samorządowych, uznawane za adekwatne w odniesieniu do nowego zarządzania publicznego, którego
założenia są w chwili obecnej wdrażane w polskim sektora publicznym4. Koncepcje te bazują na teorii zarządzania zasobami ludzkimi przez kompetencje, na
teorii kompetencji pracownika strategicznego oraz teorii zarządzania przez zaangażowanie pracownika. Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi przez
kompetencje jest nie tylko nowym trendem w zarządzaniu kadrami, ale kładzie
nacisk na konkretne kompetencje wykorzystywane w jednostkach sektora publicznego, pozwalając na bardziej zindywidualizowane zarządzanie i indywidualny rozwój kompetencji urzędniczych składających się na pracowniczą ścieżkę

3
Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011, http://dsc.kprm.gov.pl/prace-nad-projektem-strategii-zarzadzaniazasobami-ludzkimi-w-sluzbie-cywilnej (29.05.12).
4
O założeniach zmian szerzej: Administracja publiczna na progu XXI w. Wyzwania i oczekiwania, red. J. Osiński, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2008; A. Wyroba, A. Leszkiewicz, Zarządzanie zasobami ludzkimi w samorządzie, Municipium, Warszawa 2007; Kierunki modernizacji
zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, red. T. Lubińska, Difin, 2011; Strategia
Rozwoju…
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kariery5. Oprócz indywidualnych dla każdego z urzędników ścieżek kariery wyznaczonych zindywidualizowanymi kompetencjami, omawiana koncepcja zakłada postrzeganie wyników i wymagań urzędniczych z perspektywy pracownika, a sam urząd powinien integrować wszystkie aspekty zarządzania zasobami
ludzkimi wokół kompetencji, a nie wokół zadań czy stanowisk6. Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi opiera się na osiągnięciu aktualnych i przyszłych
celów stawianych przed administracją publiczną poprzez budowę adekwatnych
modeli kompetencji i profili kompetencji7. Modelowanie kompetencji w jednostkach sektora finansów publicznych polega na podjęciu działań zmierzających do stworzenia idealnego wzorca kompetencji, opartego na zestawie charakterystyk, które pracownik urzędu powinien posiadać, aby efektywnie mógł
wykonywać obowiązki zawodowe. Model kompetencji jest pisemną, kompleksową charakterystyką kompetencji wymaganych do osiągnięcia w pełni zadowalających lub wzorcowych wyników pracy czy też ról wymaganych na danym
stanowisku urzędniczym, w danej komórce, czy też urzędzie, opisanych przez
oczekiwane rezultaty. Profil kompetencyjny jest zestawem charakterystyk
wszystkich kompetencji opisujących dane stanowisko urzędnicze lub daną rolę
w urzędzie poprzez wskazanie wymaganych zachowań oraz poziomu wykazywanych kompetencji8.
Teoria kompetencji pracownika strategicznego może być aplikowana do
jednostek sektora publicznego, gdyż bazuje na wzroście profesjonalizmu kadry
samorządowej, a tym samym wymusza wzrost profesjonalnych postaw i kwalifikacji. Cechami pożądanymi pracownika samorządowego jest profesjonalizm
5
M. Brockmann, L. Clarke, Ph. Mèhau, Ch. Winch, Competence-Based Vocational Education and Traning (VET): the Cases of England and France in a European Perspective, „Vocations
an Learning” 2008, nr 1, s. 227–244.
6
D.D. Dubois, W.J. Rothwell, Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach,
Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008, s. 53.
7
R. Walkowiak, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje, nowe trendy, efektywność.
Dom Organizatora, Toruń 2007, s. 30; F. Klettm, The Design of a Sustainable competency-Based
Human Resources Management: A Holistic Approach, „Knowledge Management & E-Learning:
An International Journal” 2010, Vol. 2, nr 3; Ł. Sienkiewicz, Zarządzanie zasobami ludzkimi
przez kompetencje. Praktyka a perspektywy rozwoju koncepcji, w: Człowiek w organizacji. Teoria
i praktyka, red. P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 182–183.
8
Ł. Sienkiewicz, Zarządzanie zasobami ludzkimi przez kompetencje. Praktyka a perspektywy
rozwoju koncepcji, w: Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka, red. P. Wachowiak, Oficyna
Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 182–183; A. Pocztowski, A. Miś, Modelowanie kompetencji kierowniczych w aspekcie kreowania kapitału ludzkiego w organizacji, w: Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000, s. 71;
G.I. Steward, K.G. Brown, Human Resource Management. Linking Strategy to Practice, John
Wiley and Sons, Hoboken NJ, USA 2009, s. 134.
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w działaniu, a przede wszystkim w podejmowaniu decyzji i realizacji postawionych przed nim zadań, kreatywność, innowacyjność, pomysłowość, umiejętność
szybkiego uczenia się i zdobywania nowych kompetencji, akceptowanie i tolerancja dużej zmienności otoczenia i warunków, w których realizuje postawione
przed nim zadania. Ponadto cechami pracownika strategicznego jest umiejętność konkurowania o klienta i obywatela, ale również umiejętność konkurowania na rynku pracy (w odniesieniu do ścieżki awansu). Nie bez znaczenia jest
zdolność do partnerskiej pracy zespołowej, a przy tym wyzbycie się władczych
tendencji i skłonności do dominowania, dyrektywności w osądach oraz współdziałanie w warunkach grup wielokulturowych i o specyficznych poglądach.
Oczekiwania stawiane przed pracownikiem strategicznym w jednostce samorządu terytorialnego to nastawienie na przyszłość, świadome kreowanie rozwoju własnych kompetencji i ścieżki rozwoju zawodowego, samodzielność przy
wsparciu pracodawcy9. W szczególności od pracownika jednostki sektora publicznego należy oczekiwać, aby 10:
a) gromadził wiedzę, rozwijał ją i aktualizował, co nie należy utożsamiać
z gromadzeniem dyplomów i przekonaniem, że one gwarantują wiedzę
i umiejętności;
b) wykazywał się umiejętnością przekształcania wiedzy w konkretne
umiejętności, a te ostatnie w wartości, gdyż dla jednostki sektora publicznego ważne jest, aby posiadana wiedza miała praktyczne zastosowanie w postaci konkretnych rozwiązań, decyzji, sposobów realizowania zadań i postaw, które będą służyły do budowania systemu wartości konkretnej jednostki sektora publicznego;
c) posiadał umiejętność pracy w zespołach (zarówno w ramach jednego
urzędu, jak i krajowych czy międzynarodowych, np. w ramach realizowanej współpracy transgranicznej) z punktu widzenia wykorzystania
efektu synergii, integracji, komunikacji i współdziałania z poszanowaniem rozwoju indywidualnych talentów w rozwiązywaniu konkretnych

9
Szerzej teoria ta została przedstawiona w odniesieniu do pracownika przedsiębiorstwa:
K. Bolesta-Kukułka, Rynek pracy w XXI wieku, http:// www.kariera.procter.pl/przewodnik2_
10.html (5.06.2012); M. Grabus, J. Zasadzka, Inicjator zmian, „Personel i Zarządzanie” 2012,
nr 5, s. 62.
10
Cechy dla pracowników przedsiębiorstwa sformułowane zostały w opracowaniu M. Grabus, J. Zasadzkiej i posłużyły autorowi do sformułowania postulatów dotyczących pracownika
samorządowego. M. Grabus, J. Zasadzka, Inicjator…, s. 62–64; G. Aniszewska, Nie lubię pracy
w grupach! „Przegląd Organizacji” 1999, nr 11, s. 18–20.
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problemów i realizacji określonych zadań postawionych przed zespołem;
d) umiał akceptować i inicjować zmiany:
– zwłaszcza ta cecha jest istotna z punktu widzenia dostosowania się
instytucji czy urzędu do wyzwań i oczekiwań płynących z otoczenia, znalezienia się w otoczeniu wymagającym podjęcia szybkich
zmian dostosowawczych, czy też poprzez postrzeganie potencjalnych zmian ważna jest umiejętność argumentacji i przedstawienia
konkretnych rozwiązań stanowiących podstawę dokonania zmiany
w jednostce sektora publicznego (np. komórce, dziale, wydziale),
– bez akceptacji zmian proponowanych przez innych pracowników
sektora publicznego nie jest możliwe uzyskanie pożądanego efektu
i dostosowania do zmian w otoczeniu, swoją postawą pracownik
akceptujący zmiany może przekonać innych pracowników, którzy
wykazują postawy zniechęcenia, braku wiary w sens zmiany, czy
też postrzegają stare rozwiązania jako najbardziej efektywne;
e) dbał o swój rozwój i akceptował rozwój podwładnych i współpracowników;
f) był kreatywny i rozwijał kreatywność w podwładnych; ta cecha pozwala nie tylko na tworzenie nowych rozwiązań i wartości, które są
cenne dla danej jednostki sektora publicznego, ale by był elastyczny,
wolny od nawyków, rutyny, ograniczeń i obciążeń wynikających z tradycyjnych, wcześniej stosowanych rozwiązań, ale również, aby umiał
myśleć w sposób niestereotypowy.
Zaprezentowane założenia teorii kompetencji pracownika strategicznego
oraz zespół pożądanych cech pracowniczych wpisują się we wzrost profesjonalizacji kadry sektora publicznego, gdyż stanowią podstawę do zwiększenia skuteczności i efektywności podejmowanych działań poprzez zmianę postaw,
wzrost kompetencji i nowe umiejętności.
Trzecia z kolei teoria – zarządzanie przez zaangażowanie pracownika –
bazuje na włączeniu pracownika samorządowego w proces podejmowania decyzji oraz wyzwoleniu w nim kreatywności, samodzielności i zaangażowania
w działalności jednostki, która będzie służyła osiągnięciu konkretnego celu,
który jest społecznie użyteczny i ważny z punktu widzenia jego interesariuszy
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(np. organ stanowiący, obywateli, przedsiębiorców, instytucje finansowe)11.
W szczególności od pracownika jednostki sektora publicznego należy oczekiwać wykształcenia następujących cech12:
a) identyfikacja z celami i wartościami obowiązującymi w sektorze publicznym (zarówno w jednostkach samorządowych, jak i typowych dla
członków korpusu służby publicznej);
b) pragnienie stabilizacji poprzez przynależność do danej jednostki jako
organizacji (czyli jednostki sektora publicznego);
c) łączenie zgodność treści pracy z zainteresowaniami;
d) umiejętności aktywnego działania na rzecz swojej jednostki,
a w szczególności:
– podejmowanie działań mających na celu zaktywizowanie współpracowników do pracy i działania,
– postrzeganie szansy rozwoju zawodowego w realizacji własnych
aspiracji w ramach danej komórki organizacyjnej czy jednostki,
– dążenie do podniesienia własnych kwalifikacji zawodowych, uzupełnienia luk w wiedzy i kompetencjach,
– dążenie do podniesienia efektywności funkcjonowania jednostki
oraz realizowanych przez nią zadań, pracownik sam podejmuje inicjatywy, kreuje rozwiązania,
– akceptowanie konieczności poniesienia dodatkowego wysiłku wykraczającego poza podstawowe obowiązki służbowe.
Zadaniem kierownictwa jednostki sektora publicznego jest traktowanie
podmiotowe pracownika, zwiększenie jego zaangażowania w realizowane zadania, stworzenie kultury obsługi klienta, rozwijanie więzi organizacyjnych,
motywowanie pracowników, aby dążyli do trwałego wzrostu i rozwoju jednostki sektora finansów publicznych. Budowanie zaangażowania pracowników jed11

B. Buzowska, Zarządzanie przez zaangażowanie pracowników wyzwaniem dla kadry jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2012, nr 3, s. 70–71; M. Somers,
D. Birnbau, Exploring the relationship between commitment profiles and work attitudes, employee
withdrawal, and job performance, „Public Personel Management” 2000, nr 3, s. 354; J. Smythe,
CEO – dyrektor do spraw zaangażowania, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Kraków 2009, s. 18;
M. Juchnowicz, Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja, Kontrowersje, Aplikacje, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2010, s. 10, 46–47.
12
B. Buzowska, Zarządzanie przez zaangażowanie pracowników wyzwaniem dla kadry jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2012, nr 3, s. 71–72; M. Armstrong,
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo ABC, Kraków 2000, s. 126; H. Kinowska, Wpływ
wybranych czynników strukturalnych na zaangażowanie pracowników, „Edukacja Ekonomistów
i Menedżerów” 2009, nr 2, s. 69.
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nostki sektora publicznego na rzecz wzrostu efektywności jest wyzwaniem kierownictwa wszystkich szczebli danej jednostki organizacyjnej. Podstawą jest
partycypacja, pielęgnowanie i wyzwalanie umiejętności angażowania się pracowników zarówno w wykonanie zadania, jak i rozwiązania złożonych problemów, zachęcanie pracowników do przejmowania odpowiedzialności we
wszystkich przejawach działania danej jednostki.
Reasumując, należy podkreślić, że jednym z głównych kierunków działań
służących budowaniu sprawnego państwa powinno być wprowadzanie nowoczesnych metod zarządzania opartych na wskazanych koncepcjach teoretycznych. Brak podejścia do realizacji zadań, jako procesu, oraz mała elastyczność
zarządzania stanowią istotne przeszkody w zwiększaniu efektywności podejmowanych działań przez pracowników jednostek sektora publicznego.
Podstawowym wyzwaniem przy podnoszeniu efektywności działania polskiej administracji publicznej sektora rządowego i samorządowego nie jest tworzenie nowych, eksperymentalnych rozwiązań, lecz pozyskanie istniejącej i powszechnie dostępnej wiedzy oraz umiejętne dopasowanie jej do istniejących
ram systemowych13. Dlatego też, wskazane trzy bazowe koncepcje dokonywania zmian w kwalifikacjach i kompetencjach pracowników wnoszą istotne podwaliny w kształtowanie umiejętnego dopasowania kwalifikacji i kompetencji do
istniejących ram systemowych działania polskiej administracji w jednostkach
sektora publicznego.
Wskazane trzy koncepcje (teorie) postulują elastyczność, kreatywność
oraz myślenie niestandardowe pracownika. Kładą nacisk na wzrost kompetencji
i umiejętności pracowniczych oraz współdziałanie pracownika w grupach. To są
podstawowe cechy, które zarządzający w jednostkach sektora publicznego powinni brać pod uwagę, budując system wartości jednostki oraz definiując zakres
zadań do wykonania. Podstawą systemu realizowanych zadań jest osiągnięcie
wzrostu efektywności poprzez wzrost profesjonalizmu kadry.

13

Strategia zarządzania…, s. 17.
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2. Pożądane kierunki zmiany w podejściu do kompetencji i kwalifikacji
kadry sektora publicznego mogące wpłynąć na zwiększenie efektywności realizowanych zadań oraz czynniki determinujące
W literaturze przedmiotu wskazuje się na szereg czynników mających
wpływ na skuteczność i efektywność działań podejmowanych przez pracowników oraz kadry menedżerskie jednostek sektora publicznego. W szczególności
wskazuje się na kompetencje, sprawność, skuteczność, przedsiębiorczość i innowacyjność w działaniu, etyczne działanie i kulturę pracy jako podstawowe
determinanty sukcesu. Ponadto wskazuje się na cechy charakterologiczne, osobowość i umiejętności14.
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, zaprezentowane powyżej trzy teorie
dotyczące kształtowania kompetencji pracowniczych w administracji publicznej
oraz odnosząc do wyzwań określonych Strategią zarządzania zasobami ludzkimi oraz dokumentem Strategia rozwoju kraju 2020 należy wskazać, że koniecznością jest odejście od dotychczasowego modelu zarządzania kadrami
w sektorze publicznym i zainteresowanie założeniami modelu zarządzania zasobami ludzkimi przez kompetencje.
Należy również sformułować postulat, że aby móc wykorzystać model zarządzania zasobami ludzkimi przez kompetencje, konieczne jest zwiększenie
skuteczności i efektywności działania kadr sektora publicznego. Jednym z podstawowych założeń wykorzystania modelu zarządzania przez kompetencje jest
posiadanie kadr, które będą dążyły do podwyższania swoich kwalifikacji, a tym
samym kompetencji. Aby można było prowadzić skuteczną politykę podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowniczych, należy zogniskować działanie na
jednolitej polityce szkoleniowej kadr sektora publicznego. W tym celu jeszcze
przed opracowaniem dokumentu pod nazwą polityka szkoleniowa konieczne
jest uporządkowanie i ujednolicenie procesów oraz procedur związanych
z identyfikacją potrzeb szkoleniowych kadr sektora publicznego oraz
z planowaniem, realizacją i oceną skuteczności szkoleń prowadzonych w celu
podwyższenia kwalifikacji i kompetencji.
Praktyka wskazuje, że każdy urząd kierował się własnymi sposobami przy
realizacji i budowaniu narzędzi procesu szkoleniowego. Skutkowało to wśród
14
K. Kubiak, Menedżer wobec zmian zachodzących we współczesnej organizacji, w: Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka, red. P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
2012, s. 108.
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urzędów znacznym zróżnicowaniem poziomu i możliwości rozwoju wiedzy, jak
również niejednolitym na porównywalnych stanowiskach poziomem kompetencji poszczególnych kadr sektora publicznego. Ta sytuacja przekładała się zarówno na skuteczność realizowanych zadań, efektywność pracy, jak i jakość
współpracy między urzędami. W związku z tym, konieczne jest stworzenie jednolitej polityki szkoleniowej dla urzędów administracji publicznej sektora rządowego, jak i sztywnych wytycznych dla administracji samorządowej, które
będą gwarancją rozwoju jej kadr na tym samym poziomie z punktu widzenia
wiedzy i kompetencji.
O ile w administracji sektora rządowego podjęto próby związane z opracowaniem jednolitej polityki szkoleniowej, to z punktu widzenia charakteru
jednostek samorządu terytorialnego i ich niezależności trudno jest przyjąć i narzucić (a wręcz jest to niemożliwe) taki dokument. Dlatego też należy sformułować co najwyżej wytyczne dotyczące standardów zarządzania zasobami ludzkimi dla administracji samorządowej o charakterze obligatoryjnym w zakresie
rozwoju kadr i osiąganych przez nie kompetencji odnoszących się do kluczowych stanowisk. Na tym etapie podstawowym warunkiem powodzenia jest
sformułowanie wzorcowych kompetencji dla danych rodzajów i typów stanowisk, tak aby umożliwić osiągnięcie w pełni zadowalających lub wzorcowych
wyników pracy. Ponadto należy opisać w stopniu ogólnym role poszczególnych
komórek lub pracowników w podziale na poszczególne urzędy i instytucje oraz
szczeble. To zadanie jest niezwykle ważne, gdyż pozwala na umiejscowienie
zadań, podział odpowiedzialności i zdefiniowanie kluczowych wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników oraz wskazanie na konieczne zmiany w kwalifikacjach i wiedzy, które winny podlegać uzupełnieniu.
Polityka szkoleniowa dla administracji sektora rządowego lub wytyczne
dotyczące standardów zarządzania zasobami ludzkimi dla administracji sektora
samorządowego powinny stać się dokumentami, które wykorzystywane będą do
regulacji obszaru szkoleń w każdym urzędzie administracji rządowej czy samorządowej zgodnie ze specyfiką oraz indywidualnymi potrzebami i możliwościami. Spełnienie tego warunku stanowi podstawę sukcesu wdrożenia. Rozwiązania przyjęte w tym zakresie powinny być spójne z programem zarządzania
zasobami ludzkimi, który zgodnie z art. 25 Ustawy o służbie cywilnej15 powinien powstać w każdym urzędzie, jak również w odniesieniu do całej administracji publicznej w dokumencie Strategia rozwoju kraju 2020, który wskazuje
15

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Dz.U nr 227, poz. 1505 z późn. zm.
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na konieczność podniesienia efektywności administracji w celu poprawy komunikacji z obywatelem, zwiększenia efektywności i sprawności realizowanych
zadań, wprowadzenia menedżerskiego modelu zarządzania w administracji publicznej, usprawnienia działania administracji w relacjach z obywatelem, wypracowania modelu służącego współpracy administracji ze środowiskiem naukowo-eksperckim16. Kolejnym wyzwaniem wymuszającym zmianę w zakresie
kompetencji i kwalifikacji kadr sektora publicznego jest konieczność wdrażania
idei i reguł otwartego oraz transparentnego zarządzania sprawami publicznymi
(zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym), polegające na ułatwieniu obywatelom i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego współuczestnictwa w tworzeniu lub konsultowaniu nowego prawa i polityki, a także usług dobra publicznego na podstawie otwartych zasobów. Twardą wytyczną strategiczną zapisaną w dokumentach rządowych jest konieczność zapewnienia stabilizacji personalnej kadr administracji publicznej, podnoszenie ich kompetencji,
wiedzy i umiejętności oraz wprowadzenie odpowiednich systemów motywacyjnych.
Polityka szkoleniowa dla administracji sektora rządowego lub odpowiednio wytyczne dotyczące standardów zarządzania zasobami ludzkimi dla administracji sektora samorządowego powinny zawierać następujące elementy podstawowe: diagnozę zarządzania zasobami ludzkimi, priorytety w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, organizację zarządzania zasobami ludzkimi, cele
w doniesieniu do kompetencji kadr odpowiadających kluczowym stanowiskom,
zasady dotyczące prowadzenia monitoringu i ewaluacji17. O ile w administracji
sektora rządowego można mówić o jednolitym dokumencie dla całości kadr,
który będzie zawierał również harmonogram wdrażania polityki, to na szczeblu
samorządowym konieczne będzie wskazanie na konieczność posiadania
własnych indywidualnych dokumentów dla każdej jednostki, spójnych z wytycznymi dla administracji sektora samorządowego.
Wdrożenie postulowanych zmian będzie wymagało przede wszystkim
odejścia od dotychczasowych schematów myślenia i działania kadr kierowniczych administracji sektora publicznego zarówno na szczeblu rządowym, jak
i samorządowym, a także konieczność podjęcia działań (faktycznych działań,
16

Strategia Rozwoju…, s. 27–28.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 3 z dnia 30 maja 2012 r. Szefa Służby Cywilnej w sprawie
standardów zarządzania zasobami ludzkimi, http://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/zarzadzenie_
szefa_sluzby_cywilnej_w_sprawie_standardow_zarzadzania_zasobami_ludzkimi_w_sluzbie_
cywilnej (20.06.12).
17
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a nie pozorowanych) w zakresie wdrożenia założeń polityki szkoleniowej i jej
przestrzeganie. Wymiarem podjęcia konkretnych działań będzie opracowanie
wewnętrznego dokumentu tzw. strategii zarządzania kadrą w danym urzędzie.
Strategia zarządzania zasobami kadrowymi musi być spójna z polityką szkoleniową dla urzędów administracji rządowej lub dla jednostek samorządu terytorialnego, a z wytycznymi dotyczącymi standardów zarządzania zasobami ludzkimi dla administracji sektora samorządowego. W strategii zarządzania zasobami kadrowymi muszą zostać określone ścieżki kariery zawodowej dla pracowników, niezbędne szkolenia kluczowe mające za zadanie podniesienie kwalifikacji i zdobycie wiedzy aplikowalnej do praktyki sektora publicznego (szkolenia związane ze zmianami w otoczeniu i dostosowaniem się do tych zmian),
szkolenia mające na celu rozwijanie wiedzy i podnoszenie kompetencji (zdobycie nowej wiedzy rozwijającej pracownika), jak również zaplanowane działania
mające na celu systematyczny rozwój kadry, zapewniający ciągłość wykonywania zadań. Na rysunku 1 zaprezentowano schematyczne ujęcie zmian, które
powinny zostać wdrożone w zakresie zwiększenia sprawności i efektywności
realizowanych zadań przez kadry sektora publicznego.

78

Beata Filipiak

Rys. 1. Schematyczne ujęcie związku przyczynowo-skutkowego w zakresie zwiększania sprawności i efektywności realizowanych zadań przez kadry sektora publicznego.
Źródło: opracowanie własne.

Strategia zarządzania zasobami kadrowymi w danym urzędzie powinna
zostać uzupełniona o system ewaluacji jej skuteczności oraz sprawny system
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motywacji. Bardzo ważką i trudną kwestią jest zaplanowanie i wdrożenie wraz
ze strategią systemu dokonywania oceny efektów strategii w krótkim i długim
okresie z uwzględnieniem czynników jakościowych (służących do oceny, czy
strategia i zapisane w niej działania przyczyniają się do wzrostu efektywności
i skuteczności realizowanych zadań przez kadry sektora publicznego) oraz
czynników finansowych (czy alokowane nakłady finansowe przynoszą efekty
w zakresie zwiększenia wiedzy, kwalifikacji i kompetencji pracowniczych, czy
są odpowiednie w odniesieniu do zaplanowanych w strategii działań,
a w związku z tym, czy przynoszą efekty).
Strategia zarządzania zasobami kadrowymi powinna wyzwalać kreatywność i innowacyjność pracowników, zwiększać ich pomysłowość (ten obszar
powinien być przedmiotem motywowania), jak również niestandardowe nastawienie na rozwiązywanie problemów. Strategia powinna tak zostać skonstruowana, aby zapewniała stabilny rozwój kadr również w przyszłości.
Należy podkreślić wagę problemu związanego z zapewnieniem spójności
strategii rozwoju kadr z dokumentami rządowymi czy też resortowymi (dla administracji sektora rządowego jest to polityka szkoleniowa). Należy pamiętać,
że rozwój kompetencji musi być również podporządkowany specyfice wykonywanych zadań i te kwestie również powinny zostać ujęte w strategii.
Niezwykle trudną i wrażliwą kwestią jest pomiar (ewaluacja) poniesionych
nakładów i osiągniętych efektów. Ewaluacja jest konieczna, ale niebezpieczeństwem jest błędne sformułowanie albo kryteriów oceny, albo mierników służących do konkretnej oceny stopnia realizacji celu. Jest to proces trudny, gdyż nie
wszystkie cele i działania można skwantyfikować ilościowo. Wiedzę i jej aplikowalność trudno jest też skwantyfikować, opierając się na testach kompetencji
potwierdzających konkretne kwalifikacje, gdyż nie zawsze pracownik pod
wpływem stresu ujawni ich prawidłowy i rzeczywisty poziom. Jest to jeden
z przykładów, które świadczą o wysokim stopniu skomplikowania problemu
ewaluacji. Jednakże budując system ewaluacyjny, należy kierować się rozsądkiem. Należy wprowadzać mierniki i dokonywać oceny ich adekwatności zastosowania w czasie, mimo że jedne z nich będą odrzucane, a na ich miejsce
wprowadzane nowe. Nie zawsze będzie możliwość zapewnienia porównywalności w czasie danych, ale aby zapewnić prawidłowość oceny i jej adekwatność, należy w sposób elastyczny kształtować system i dokonywać oceny jego
sprawności.
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Podsumowanie
Rozwój zawodowy kadr sektora publicznego to ciągły proces zdobywania
nowej wiedzy i umiejętności, które odnoszą się do własnego zawodu, wykonywanych obowiązków służbowych lub środowiska pracy. Proces ten umożliwia
zapewnienie urzędom i instytucjom sektora publicznego wyszkolonych, posiadających informacje niezbędne do wykonywania pracy i zmotywowanych pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska pracy. A tym samym proces ten może przyczynić się do sprawniejszego i skuteczniejszego realizowania
zadań postawionych przed urzędami i instytucjami sektora publicznego. Kompetentna kadra to wiedza, doświadczenie i innowacyjne rozwiązania, które będą
przyczyniały się właśnie do zwiększenia sprawności i efektywności realizowanych zadań w sposób elastyczny i odpowiadający konkretnym sytuacjom.
Aby zapewnić rozwój kadr sektora publicznego, należy ukierunkować go
i zapewnić odpowiednie środki finansowe. Ukierunkowanie to musi zostać poprzedzone odpowiednią diagnozą, a potem zaprojektowanymi działaniami zogniskowanymi na kadrze konkretnej instytucji lub urzędu, ale zgodnymi z kluczowymi dokumentami strategicznymi.

THE COMPETENCE AND QUALIFICATIONS OF THE PUBLIC SECTOR
AS THE PRIMARY DETERMINANT OF GROWTH PERFORMANCE
OF THE TASKS

Summary
Internationalization and globalization are forcing more and more public sector
bodies to introduce uniform guidelines for the competence and qualifications, which is
an important consideration in the development of professional competence of civil servants. This article aims to identify the strategic factors determining the changes in qualifications and competence of the staff of the public sector resulting from the theoretical
solutions and an indication of the direction of changes in solutions for human resources
policy, which will result in increased efficiency of tasks. The author discusses the need
to make changes in staff qualifications and competence of the public sector. In the order
presented factors determining the changes in qualifications and competence of staff, and
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directional changes that improve the efficiency and effectiveness (management and financial) measures of public sector administration.
Translated by Beata Filipiak
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WPŁYW INWESTYCJI BEZPOŚREDNICH
NA ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY

Wprowadzenie
Rozwój regionalny jest w dużej mierze procesem o charakterze ekonomicznym, polegającym na transformacji czynników i zasobów regionalnych
(wewnętrznych i zewnętrznych) w dobra i usługi. Jego główną cechą jest wzrost
regionu, czyli zwiększenie produkcji dóbr i usług wskutek ilościowego zwiększenia wykorzystanych czynników produkcji (rzeczowych i osobowych) oraz
poprawy ich efektywności. Ilościowym zmianom produkcji powinny towarzyszyć zmiany jakościowe i strukturalne. Inwestycje bezpośrednie, podejmowane
przez przedsiębiorstwa lub osoby fizyczne jednego kraju w przedsiębiorstwo
innego kraju, z zamiarem sprawowania kontroli nad nim i czerpania z niego zysku, przyczyniają się w dużej mierze do szybszego tempa rozwoju danego regionu bądź, w przypadku gdy ten rozwój jest zahamowany, do jego pobudzenia.
Istotą bowiem bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest transfer nie tylko
kapitału, ale również pracy i wiedzy (technologicznej, marketingowej i organizacyjnej).
Z tych powodów bardzo istotne jest, żeby władze lokalne i regionalne tak
prowadziły swoją politykę i strategię rozwoju, aby tych inwestycji było jak
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najwięcej i ażeby przyczyniały się one do szybszego rozwoju danego terenu
i poprawy jakości życia mieszkańców.
W artykule zaprezentowany został wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój Polski i jej regionów. W szczególności zbadano zależność
pomiędzy tymi inwestycjami a stopą bezrobocia i skalą wzrostu PKB w Polsce
w latach 1994–2011, jak również wskazano, na ile działalność podmiotów gospodarczych z kapitałami zagranicznymi, czyli tych, w których dokonane zostały bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, wpływa na poziom PKB oraz
stopę bezrobocia w poszczególnych regionach kraju na 31 grudnia 2009 roku
(na ten dzień były dostępne kompleksowe dane), w przeliczeniu na jednego
mieszkańca.
1. Istota i determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego
W ujęciu długofalowym cechą naturalną każdej jednostki terytorialnej jest
dążenie do rozwoju, a zasadniczym celem zarządzania przez władze samorządowe jest poprawa warunków życia społeczności lokalnej, co może nastąpić jedynie w wyniku rozwoju. Przez rozwój należy rozumieć proces zmian stanu
obecnego na lepszy, który prowadzi do wzrostu dobrobytu i poprawy standardu
życia ludności. Rozwój jest wypadkową zmian zachodzących w gospodarce,
środowisku przyrodniczym i społecznym.
W sposób najbardziej syntetyczny kategorie rozwoju regionalnego wyjaśniają definicje J. Szlachty, T. Kudłacza i A. Klasika. Według J. Szlachty „rozwój regionalny to systematyczna poprawa konkurencyjności podmiotów gospodarczych i poziomu życia mieszkańców oraz wzrost potencjału gospodarczego
regionów, przyczyniający się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju”.
T. Kudłacz definiuje rozwój regionalny jako „trwały wzrost poziomu życia
mieszkańców i potencjału gospodarczego w skali określonej jednostki terytorialnej”. Natomiast A. Klasik określa rozwój regionalny jako „trwały wzrost
trzech elementów: potencjału gospodarczego regionów, ich siły konkurencyjnej
oraz poziomu i jakości życia mieszkańców”.
Zwiększenie ilości oraz poprawa jakości produkowanych dóbr i usług stanowi podstawę zmian w sposobie, poziomie i jakości życia mieszkańców regio-
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nu. Wzrost gospodarczy wpływa tym samym na rozwój społeczny, który jest
drugim z aspektów rozwoju regionalnego1.
Poziom rozwoju danego regionu wyrażany jest przez występowanie na jego terenie postępu technologicznego i technicznego. Wiąże się to z wysoką jakością produkowanych w danym regionie dóbr i świadczonych usług przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik i systemów produkcji, w urozmaiceniu i zwiększeniu stanu asortymentu, ulepszeniu działalności gospodarczej, co
związane jest z rozsądnym wykorzystaniem czynników i zasobów regionalnych,
ale także ze zdolnością gospodarki do produkcji i oferowania dóbr i usług, które
bez problemu znajdą nabywców na rynkach zewnętrznych.
Kształtowanie rozwoju regionalnego to proces ustalania zadań, sposobów
i środków racjonalnego użytkowania i zagospodarowania przestrzeni, podejmowany w celu poprawienia jakości życia i konkurencyjności danego obszaru.
Wymaga to silnego zaangażowania samorządów terytorialnych w działania
sprzyjające otwieraniu działalności gospodarczej, zmianom i poszukiwaniu nowych źródeł dochodu oraz nowym formom wykorzystania przestrzeni regionalnej. Generalnie, konkretne cele rozwoju mają charakter uniwersalny, ale
w praktyce każdy region ma własne cele (priorytety), odpowiadające jego rzeczywistym możliwościom i oczekiwaniom (np. działalność turystyczną, specjalne strefy ekonomiczne, dziedzictwo kulturowe itp.)2.
Osiąganie celów rozwoju regionalnego wiąże się z realizacją zadań zawartych w strategiach rozwoju lub programach rozwojowych. Polegają one zwykle
na tworzeniu klimatu dla lokalizacji nowych przedsięwzięć gospodarczych, korzystnych warunków dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych i instytucji
prorozwojowych, sprzyjaniu przedsiębiorczości i innowacyjności, popieraniu
polityki zatrudnienia i otwartości na rynku pracy itp. W szczególności dzieje się
to poprzez wykorzystanie:
– naturalnych (środowiskowych) walorów regionu (surowców mineralnych gleby, unikatowych cech środowiska);
– walorów użytkowych wytworzonych przez ludzi (obiektów produkcyjnych, infrastruktury technicznej, sieci transportowej, zasobów mieszkaniowych, budowli zabytkowych);
1
Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, red. W. Kosiedowski, TNOiK, Toruń 2001, s. 29.
2
L. Wojtasiewicz, Czynniki rozwoju lokalnego – nowe ujęcie metodologiczne, w: Problematyka
rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, Biuletyn KPZK PAN, z. 177, Warszawa 1997, s. 7–18.
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– zasobów siły roboczej (w tym wielkość i struktura, kwalifikacje,
przedsiębiorczość, motywacja do pracy itp.);
– specyficznych cech kulturowych i tradycji gospodarczych (np. pracowitości, gospodarności, osiągnięć gospodarczych);
– działalności instytucji prorozwojowych i promocyjnych (banków,
funduszy, inkubatorów przedsiębiorczości, formacji okołobiznesowych, agencji rozwoju);
– atrakcyjności i walorów lokalizacji (np. cech krajobrazu, zagospodarowania terenu, jakości środowiska)3.
Czynniki te mają duże znaczenie przy napływaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Od nich bowiem zależy to, czy dany przedsiębiorca
wybierze dany, czy inny kraj na zainwestowanie swojego kapitału.
Z pojęciem rozwoju bardzo silnie wiąże się pojęcie konkurencyjności, definiowanej jako możliwość i zdolność firm, sektorów gospodarczych, regionów
do dążenia i osiągania względnie wysokich przychodów z czynników produkcji,
takich jak pracy, kapitału i technologii, przy stosunkowo wysokim stopniu zatrudnienia w warunkach panującej konkurencji. Konkurencyjność regionów to
również umiejętność przyciągania kapitałów i środków pomocniczych, a także
zdolność zatrzymywania w regionie występujących czynników produkcji, zdolność do całkowitego wykorzystania walorów danego regionu, co skutkuje
ściągnięciem zewnętrznych inwestorów, utrzymaniem kapitału w regionie
i maksymalizacje jakości produktów i usług wytwarzanych w danym regionie.
Najważniejszymi wyznacznikami pozycji konkurencyjnej Polski i województw, a zarazem kluczowymi czynnikami rozwoju regionalnego są zatem:
zasoby (ich dostępność, alokacja i produktywność) oraz czynniki instytucjonalne – kategorie składające się na istnienie rozwiniętych, zróżnicowanych i elastycznych struktur gospodarek regionalnych.
Niewątpliwie istotne znaczenie mają czynniki, które determinować będą
budowanie systemu zachęt dla przedsiębiorców i inwestorów. Pierwszym elementem jest rozważanie polityki w zakresie władztwa podatkowego. Chodzi tu
głównie o decyzje krótkoterminowe i długoterminowe w zakresie polityki
kształtowania stawek podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych.
Jednostka samorządu terytorialnego (gmina) musi rozważyć, czy okresowo wyzbyć się dochodów i stworzyć korzystne warunki dla inwestorów, a w później3

M. Trojanek, Oddziaływanie władzy lokalnej na efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych,
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, seria II, z. 137, Poznań 1994.
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szym okresie zrekompensować sobie te „straty” zwiększonym wpływem z tytułu podatków dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa4.
Następna grupa instrumentów jest nastawiona na inwestycje i ich pobudzanie. Inwestycje odgrywają bowiem ważną rolę w kształtowaniu rozwoju regionów. Każda inwestycja powinna przynosić wymierne działania innowacyjne,
a w szczególności oddziaływać na system wartości potencjalnych jej odbiorców
(społeczeństwo), a poprzez to skłaniać ich do szybkiej jej absorpcji. Z tym faktem jest związane zjawisko rozprzestrzeniania się działań innowacyjnych opartych na prowadzonych procesach innowacyjnych. Rozpowszechnianie to jest
oparte na krzywej logistycznej, czyli stopniowym, powolnym rozchodzeniu się
innowacji, ich szybszej kumulacji, a następnie osłabieniu tempa rozchodzenia.
Podmiotami upoważnionymi do podejmowania działań w zakresie kreowania
rozwoju są jednostki samorządu terytorialnego. W skali lokalnej za rozwój odpowiadają w szczególności gminy. To one są kreatorami działalności inwestycyjnej, to ich działania powinny przekładać się na rozwój lokalny w regionie,
wzrost ich innowacyjności i konkurencyjności. Te działania powinny być podporządkowane tworzeniu infrastruktury dotyczącej rozwoju środowiska biznesowego, nastawione na poprawę funkcjonowania wszystkich firm na danym terenie5.
Ostatnia grupa instrumentów opiera się na wykorzystaniu instrumentów
miękkiego rozwoju ekonomicznego, dotyczących wsparcia informacyjnego, doradczego, edukacyjnego, szkoleniowego, badawczego, technicznego. Chodzi tu
głównie o kreowanie dostępu do usług doradczych poprzez ułatwienie korzystania z informacji i doradztwa prowadzonego przez sektor prywatny. Z jednej
strony jest to udzielenie wsparcia finansowego na usługi doradcze, a z drugiej
udzielenie informacji o możliwości skorzystania z usług informacyjnych i doradczych świadczonych przez agendy i agencje rządowe na szczeblu krajowym
i regionalnym. Jednostka samorządu terytorialnego może również kreować kontakty oraz powiązania między lokalnym biznesem6.
Te wszystkie wymienione czynniki tworzą łącznie podstawy do prowadzenia efektywnej polityki inwestycyjnej ułatwiającej pozyskiwanie inwestorów
zagranicznych i lokowanie ich wolnych środków finansowych w poszczególnych regionach Polski.
4

Społeczno-gospodarcze aspekty kreowania rozwoju lokalnego, red. B. Filipiak, Fundacja
na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 49.
5
Ibidem, s. 51–52.
6
D. Makulska, Instrumenty polityki regionalnej w Polsce, SGH, Warszawa 2004, s. 78–79.
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2. Rola i znaczenie inwestycji bezpośrednich w rozwoju Polski i jej regionów
Inwestorzy zagraniczni dokonując rozeznania rynków pod względem lokowania swojego kapitału, dokonują oceny wielu zmiennych, oceniają atrakcyjność i konkurencyjność krajów i ich regionów. W roku 2011 do Polski napłynęło 15,1 mld USD bezpośrednich inwestycji, co dało 65-procentowy wzrost
w stosunku do roku 2010. Jest to również jedna z najwyższych zwyżek w skali
światowej7.
Na rysunku nr 1 przedstawiono dane dotyczące bezpośrednich inwestycji
zagranicznych, stopy bezrobocia oraz wzrostu produktu krajowego brutto
w Polsce w latach 1994–2011.

Rys. 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, stopa bezrobocia i tempo wzrostu PKB
w Polsce w latach 1994–2011
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Polskiej Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, GUS oraz Banku Światowego.
7

Polska miała prawie trzy razy więcej inwestycji niż drugie wśród 10 nowych członków UE
Czechy i ponad trzykrotnie niż trzecie w tym rankingu Węgry.
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Na podstawie powyższych danych zbadano zależność pomiędzy BIZ
(w mln zł – zmienna Y) a stopą bezrobocia (w % – zmienna x1) i skalą wzrostu
PKB (w % – zmienna x2) w Polsce. W tym celu wykorzystano współczynnik
korelacji liniowej Pearsona. Wartości poszczególnych współczynników korelacji liniowych tworzyć będą wektor współczynników korelacji liniowej między
zmienną objaśnianą y a poszczególnymi zmiennymi objaśniającymi x1, x2.

r1
r2

R0


rj

c( y, x j )
S ( y ) S ( xJ )

,

gdzie:

c( y, x j )

yxJ
n

yx j

p 1

y xJ

y p x pj
n

,

xj, y – zmienne pomiędzy którymi badana jest zależność,
s(xj), s(y) – odchylenia standardowe dla zmiennych xi i y,
j – numer kolejnego wskaźnika,
p – numer kolejnego województwa,
n – liczba województw.
Współczynnik korelacji liniowej Pearsona jest miarą unormowaną, przyjmującą wartości z przedziału: –1 <rxy<+1. Jest to miara symetryczna, co oznacza, że wyznaczona na jej podstawie zależność pomiędzy zmienną x, a zmienną
y jest taka sama jak pomiędzy zmienną y, a zmienną x. Dodatni znak współczynnika korelacji wskazuje na istnienie współzależności pozytywnej (dodatniej), ujemny zaś oznacza współzależność negatywną (ujemną). Im wartość
bezwzględna współczynnika korelacji jest bliższa jedności, tym zależność korelacyjna między badanymi zmiennymi jest silniejsza.
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Po dokonaniu odpowiednich obliczeń dla całego okresu 1994–2011 wektor
współczynników korelacji linowej przyjmuje następującą postać:

R0

0,21
0,12

.

Wynika z tego, że zależność pomiędzy analizowanymi danymi jest niewielka i nieznacząca. Jednak ostatnie lata zmieniają tę sytuację i biorąc pod
uwagę okres 2000–2011 miary zależności, są następujące:

R0

0,51
0,75

,

gdzie:
r1 = – 0,51 oznacza, że w tym okresie zależność pomiędzy stopą bezrobocia a bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi była znacząca
ujemna, czyli wraz ze wzrostem tych inwestycji malało bezrobocie,
r2 = 0,75 oznacza, że w tym okresie zależność wzrostu gospodarczego
od bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest duża dodatnia, czyli
tempo wzrostu PKB jest uzależnione od wielkości BIZ, wraz ze wzrostem tego typu inwestycji rośnie tempo wzrostu PKB.
Dokonując analizy poszczególnych regionów, należy mieć na względzie
fakt, że rozwój terytorialny województw można mierzyć wieloma parametrami.
W celu określenia, jaka jest zależność pomiędzy wielkością kapitałów podstawowych podmiotów z kapitałem zagranicznym w danym województwie a sytuacją ekonomiczną w poszczególnych województwach przeprowadzono badanie
dotyczące kształtowania się tych kapitałów w przeliczeniu na mieszkańca województwa (w zł – Y) na tle PKB na mieszkańca (w tys. zł – x1) oraz stopy bezrobocia (w punktach procentowych – x2) w poszczególnych województwach.
Produkt krajowy brutto opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego województwa w określonej jednostce
czasu (najczęściej w ciągu roku). Miara ta świadczy o rozwoju gospodarczym
danego obszaru, do którego przyczynia się działalność krajowych podmiotów,
jak również podmiotów z kapitałem zagranicznym funkcjonujących na terenie
danego województwa.
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Stopa bezrobocia z jednej strony pokazuje skalę osób bezrobotnych w stosunku do wszystkich zatrudnionych, z drugiej świadczy również o skuteczności
władz samorządowych w tworzeniu warunków do powstawania nowych miejsc
pracy, czyli funkcjonowania podmiotów gospodarczych zarówno z polskim kapitałem, jak również tych, w których przeważają kapitały zagraniczne.
Poniższe badanie ma na celu wskazanie, na ile działalność podmiotów gospodarczych z kapitałami zagranicznymi, czyli tych, w których dokonane zostały bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, wpływa na poziom PKB oraz
stopę bezrobocia w poszczególnych regionach kraju.
W tabeli 1 zawarto wartości poszczególnych wskaźników za okres 2009
roku, natomiast stopa bezrobocia została wyliczona jako średnia z lat 2008–
2011. Inwestycje dokonane w roku 2009 mają bowiem główny wpływ na stopę
bezrobocia w latach późniejszych.
Tabela 1
Wartości poszczególnych zmiennych

Województwo

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

Y
kapitał podstawowy podmiotów
z kapitałem zagranicznym na mieszkańca (w zł)
5,888
1,359
0,461
2,465
1,752
3,515
17,129
1,636
0,353
1,063
2,777
3,585
2,372
1,159
4,224
2,643

x1

x2

PKB na 1 mieszkańca (w tys. zł)

średnia stopa bezrobocia 2008–2011
(w %)

35,99
28,93
23,22
28,71
31,14
28,88
52,77
28,38
24,43
23,10
31,75
36,13
26,76
24,81
34,93
30,36

12,10
15,85
12,63
14,90
11,50
9,53
8,98
12,40
12,60
15,00
11,25
9,10
14,83
19,40
8,50
16,43

Źródło: GUS, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
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Do wyznaczenia zależności pomiędzy poziomem kapitałów podstawowych podmiotów gospodarczych z kapitałem zagranicznym a wielkością poszczególnych miar opisujących rozwój poszczególnych województw wykorzystany zostanie również współczynnik korelacji liniowej Pearsona.
Po dokonaniu odpowiednich obliczeń wektor współczynników korelacji
linowej przyjmuje następującą postać:

R0

0,94
0,47

,

gdzie:
r1 = 0,94 oznacza, że zależność pomiędzy wielkością kapitałów podstawowych podmiotów z kapitałami zagranicznymi w przeliczeniu na
mieszkańca a PKB na mieszkańca danego województwa jest bardzo duża dodatnia, wraz ze wzrostem kapitałów rośnie PKB, co oznacza, że
w województwach, w których bezpośrednie inwestycje zagraniczne są
większe, PKB (w przeliczeniu na mieszkańca) również jest większy –
zależność ta jest prawie liniowa,
r2 = – 0,47 oznacza, że zależność pomiędzy poziomem kapitałów podstawowych podmiotów z kapitałami zagranicznymi w przeliczeniu na
mieszkańca a stopą bezrobocia jest znacząca ujemna, wraz ze wzrostem
kapitałów zagranicznych maleje poziom bezrobocia w województwie.
Podsumowanie
Wszelkiego rodzaju inwestycje, bez względu na źródło ich pochodzenia,
jak i miejsce, do którego są skierowane, bezsprzecznie przyczyniają się do rozwoju danego terytorium. W sytuacji, w której kapitał danego państwa (regionu)
jest niewystarczający, ażeby zapewnić permanentny rozwój, bardzo istotnego
znaczenia nabierają bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Po dokonaniu analizy
tego typu inwestycji, stwierdzić można, iż w województwach, w których poziom kapitałów podstawowych podmiotów z kapitałami zagranicznymi w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest większy, obserwowany jest większy rozwój gospodarczy, a sytuacja ekonomiczna jest lepsza niż w województwach z podmiotami o mniejszych kapitałach zagranicznych. Ta zależność jest bardzo duża.
W związku z powyższym, władze regionalne powinny dołożyć wszelkich sta-
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rań, żeby ich potencjał gospodarczy był atrakcyjny dla potencjalnych zagranicznych inwestorów i żeby zechcieli oni zainwestować swoje nadwyżki właśnie na tym terytorium.

INFLUENCE OF DIRECT INVESTMENTS
ON LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT

Summary
In article has been presented role and meaning of foreign direct investments (FDI)
for development of Poland and polish regions.Particularlythere was investigated dependence between FDI and unemployment rate and scale of growth of gross domestic
product in Poland in 1994–2011. There was also indicated how far activity of business
entities with foreign capital, that is activities in which there were carried out foreign direct investments in Poland, affects gross domestic product level and unemployment rate
in particular regions of country till December 31, 2009 ( period depends on data availability).
Translated by Katarzyna Gorzałczyńska
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POMOC PUBLICZNA
W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH
JAKO NARZĘDZIE WSPIERANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

Wprowadzenie
Samorządy regionalne mogą istotnie wpływać na kształtowanie klimatu
społeczno-gospodarczego na swoim obszarze. Poprzez system dotacji unijnych
mogą one oddziaływać na poprawę warunków funkcjonowania rodzimych
przedsiębiorstw oraz zachęcać do inwestowania zewnętrzne podmioty. Pomoc
publiczna świadczona przez samorząd regionalny w ramach programów operacyjnych ma w swym założeniu wzmocnić konkurencyjność miejscowej gospodarki, tworzyć miejsca pracy oraz oddziaływać na powstawanie inwestycji.
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia pomocy publicznej jako
istotnego instrumentu oddziaływania samorządu terytorialnego na gospodarkę
regionalną. W artykule zostaną zatem poruszone kwestie związane z pomocą
publiczną występującą w regionalnych programach operacyjnych, a w szczególności omówione zostają rodzaje i instrumenty pomocy, poziomy wsparcia
w relacji z beneficjentami oraz wskazana zostanie skala wsparcia udzielanego
w Polsce w obecnej perspektywie finansowej UE.
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1. Pomoc publiczna i regionalne programy operacyjne w oddziaływaniu
na rozwój przedsiębiorstw
Pomoc publiczna stanowi szczególny instrument wsparcia rozwoju gospodarczego. Pomoc publiczna jest bowiem dopuszczalna według kryteriów prawa
wspólnotowego, zgodnie z którym stanowi ona wszelką pomoc przyznawaną
przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która grozi zakłóceniem konkurencji lub zakłóca konkurencję
poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na
wymianę handlową między państwami członkowskimi1. Adresatem tak zdefiniowanej pomocy może być podmiot (w tym osoba fizyczna) prowadzący działalność gospodarczą, dowolna forma organizacyjno-prawna, dowolny sposób
finansowania. Pomoc państwa według definicji unijnej oznacza transfer zasobów obejmujący w szczególności środki pieniężne, rzeczowe składniki majątku
oraz prawa majątkowe. Może ona przyjmować formę: pomocy czynnej, polegającej na przekazaniu przedsiębiorstwom środków w formie pieniężnej lub rzeczowej (wydatki publiczne), oraz pomocy biernej, dopuszczającej zmniejszenie
ciężaru danin publicznych lub zaniechanie ich poboru (uszczuplenie wpływu
środków publicznych dla sektora finansów publicznych)2.
Należy wskazać, że do najczęściej stosowanych form publicznego wsparcia należą dotacje i subsydia podatkowe. Najbardziej preferowaną z punktu widzenia instytucji sektora publicznego formą pomocy publicznej jest dotacja,
która ze względu na przejrzystość procedur przyznawania beneficjentom oraz
deklarację celu udzielenia wsparcia na początku procesu daje możliwość realnego wpływu na rzeczywistość gospodarczą. Jak wynika z raportów Komisji
Europejskiej dotacje są instrumentami wykorzystywanymi na dość dużą skalę
we wszystkich państwach członkowskich. W 2009 roku dotacje stanowiły 51%,
natomiast subsydia podatkowe 41% ogólnej kwoty pomocy przyznanej w 27
krajach Unii Europejskiej (por. rys. 1).

1

Art. 107 ust. 1 TFUE (dawny art. 87 ust. 1 TWE).
B. Woźniak, Pomoc publiczna w warunkach kryzysu ekonomicznego, Materiały konferencyjne – teksty wygłaszanych referatów. Konferencja „Ekonomiczne i prawne uwarunkowania
oraz bariery redukcji deficytu i długu publicznego”, Kazimierz Dolny, 11–12 kwietnia 2011, s. 43.
2
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Rys. 1. udział instrumentów pomocy publicznej w całkowitej pomocy udzielonej
w przemyśle i usługach w Unii Europejskiej, w % dla 27-UE, 2007–2009*
(z wyłączeniem pomocy związanej z kryzysem)
Źródło: share of each aid instrument in total aid to industry and services by Member
State,

%

of

total,

annual

average,

2007–2009,

http://ec.europa.eu/

competition/state_aid/studies_reports/expenditure.html.

Regionalne programy operacyjne są programami stworzonymi do zarządzania środkami finansowymi przeznaczonymi na wsparcie poszczególnych regionów kraju w takich dziedzinach, jak: transport, energia, innowacja i przedsiębiorczość, infrastruktura społeczna, ochrona środowiska, społeczeństwo informacyjne, rewitalizacja (rozwój regionów), turystyka, kultura, energia oraz
potencjał instytucji i administracji. Celami programów są poprawa konkurencyjności oraz zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej
województw3.
Regionalne programy operacyjne stanowią istotne uzupełnienie finansowania działań służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu pochodzącego ze

3

http://ec.europa.eu/polska/possibilities_for_funding/programmes/rpo/index_pl.htm.
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szczebla krajowego (por. tab. 1). Środki przeznaczone dla przedsiębiorców
w ramach regionalnych programów koncentrują się przede wszystkim na4:
– wsparciu inwestycji w zakresie wdrożenia nowych technologii,
– wsparciu działań zmierzających do podniesienia innowacyjności
przedsiębiorstw (projekty obejmujące innowacje produktowe, organizacyjne, marketingowe oraz procesowe),
– wsparciu wdrożeń własnych lub zleconych wyników prac badawczo-rozwojowych oraz ich rozwój w przedsiębiorstwach,
– inwestycjach w środowisko (ograniczenie ilości wytwarzanych zanieczyszczeń, racjonalizacja gospodarki odpadami),
– inwestycjach w energetykę (odnawialne źródła energii, wysokosprawne wytwarzanie energii),
– dofinansowaniu udziału w targach i misjach gospodarczych za granicą w ramach promocji eksportu,
– inwestycjach w turystykę,
– wsparciu projektów informatycznych (e-usługi, technologie ICT).
Dokonując charakterystyki pomocy publicznej w regionalnych programach operacyjnych, należy wskazać, że w zależności od stopnia powiązania
przedsiębiorcy z procesem realizacji projektu wsparcie w postaci udzielonej
pomocy publicznej może wystąpić na trzech różnych poziomach, tj.5:

4

http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/115744,regionalne_programy_operacyjne_sa_
dobrym_uzupelnieniem_programow_krajowych.html.
5
A. Jankowska, M. Marek, Dopuszczalność pomocy publicznej. Uregulowania wspólnotowe
i krajowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 158–164.
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– po pierwsze, poprzez dofinansowanie projektu środkami programu
operacyjnego – dofinansowanie projektu stanowi tu transfer zasobów publicznych między instytucją dysponującą środkami programu operacyjnego (tzw. instytucją zarządzającą lub instytucją pośredniczącą) a przedsiębiorcą; transfer ten ma charakter selektywny – nie wszystkie zainteresowane podmioty mają równy dostęp do
środków programu operacyjnego, jako że projekty otrzymujące dofinansowanie są wybierane wedle określonych kryteriów;
– po drugie, poprzez dysponowanie przez przedsiębiorcę produktami
nabytymi lub wytworzonymi w ramach realizacji projektu dofinansowanego środkami programu operacyjnego – projekty konstruowane w ten sposób często zakładają, że beneficjentem projektu
jest jeden podmiot (np. jednostka samorządu terytorialnego), jednakże majątek nabyty lub wytworzony przez tego beneficjenta ma
być wykorzystany przez inny podmiot (np. gmina ze środków programu operacyjnego buduje odcinek sieci kanalizacyjnej, a następnie przekazuje go spółce komunalnej; gmina ze środków programu
operacyjnego nabywa autobusy miejskie, a następnie przekazuje je
przewoźnikowi);
– po trzecie, poprzez wykorzystanie majątku wytworzonego lub nabytego w ramach projektu finansowanego środkami programu operacyjnego w celu dostarczenia określonych świadczeń innym podmiotom (ostatecznym odbiorcom pomocy) – podmiotem dostarczającym tych świadczeń może być zarówno sam beneficjent programu operacyjnego (np. fundusz pożyczkowy dokapitalizowany środkami programu operacyjnego), a udzielający preferencyjnych pożyczek małym przedsiębiorcom, jak i podmiot, który otrzymał majątek od beneficjenta programu operacyjnego; w takich przypadkach
występuje transfer zasobów przypisywanych władzy publicznej na
rzecz ostatecznych odbiorców pomocy. Jeżeli odbiorcy ci wykonują
działalność w warunkach konkurencji, a sam transfer następuje na
warunkach korzystniejszych niż rynkowe, to najprawdopodobniej
wystąpi pomoc publiczna, a podmiotem jej udzielającym będzie
podmiot dostarczający świadczeń.
Należy zaznaczyć, że istotnym warunkiem dopuszczalności pomocy publicznej w powyższych przypadkach jest zapewnienie legalności udzielania
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wsparcia publicznego poprzez ustanowienie programu pomocowego określającego np. ramowe warunki transferu publicznego.
2. Rodzaje i zakres pomocy publicznej udzielanej w ramach regionalnych
programów operacyjnych
Określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej występuje na
drodze wydawania regulacji prawnych lub w wyniku publikacji szeregu dokumentów, tj. rozporządzeń, wytycznych zasad ramowych czy komunikatów6.
Właściwymi organami uprawnionymi do wydawania oficjalnych wykładni prawa pomocy publicznej są Europejski Trybunał Sprawiedliwości oraz Komisja
Europejska.
Z punktu widzenia regionalnych programów operacyjnych istotne są poszczególne dziedziny pomocy państwa, w tym m.in.7:
– pomoc de minimis,
– pomoc na szkolenia,
– regionalna pomoc inwestycyjna,
– pomoc na wzmacnianie instytucji otoczenia biznesu,
– pomoc na fundusze pożyczkowe i poręczeniowe,
– pomoc na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej,
– pomoc na inwestycje w zakresie portów lotniczych,
– pomoc na rewitalizację.
Pomoc de minimis ze względu na swą małą wartość nie powoduje zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym i jednocześnie nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE8. Łączna wartość pomocy de mini-

6

Regulacji europejskich, w tym m.in. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia
6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie o wyłączeniach blokowych) (DZ.Urz. UE L
214 z 9.08.2008 r., s. 3), Wytyczne w sprawie Krajowej Pomocy Regionalnej na lata 2007–2013
z dnia 4 marca 2006 r. (DZ.Urz. UE C 54 z 4.03.2006 r., s. 13).
Regulacji polskich, w tym. m.in. Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
7
Wspólnotowe zasady dotyczące pomocy państwa – Vademecum, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
8
Zasady udzielania pomocy de minimis określa Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.
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mis dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro
brutto w okresie 3 lat podatkowych, a w przypadku podmiotu prowadzącego
działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego – 100 tys. euro.
Nie ma znaczenia forma pomocy, źródło jej pochodzenia ani cel, na jaki
została wykorzystana – do ogólnej puli wliczane są wszystkie środki uzyskane
przez danego przedsiębiorcę jako pomoc de minimis w badanym okresie9. Istnieją pewne ograniczenia uniemożliwiające udzielenie pomocy de minimis
w każdych warunkach. Po pierwsze, nie może jej otrzymać przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej, po drugie pomoc musi być „przejrzysta”, tzn. musi istnieć możliwość obliczania ex ante ekwiwalentu dotacji
brutto bez potrzeby przeprowadzenia oceny ryzyka. Dodatkowo w niektórych
sektorach możliwość udzielenia pomocy de minimis podlega szczególnym zasadom, wykluczającym lub ograniczającym możliwość jej udzielenia. Dotyczy to
rolnictwa, rybołówstwa, akwakultury, transportu i górnictwa węgla.
Pomoc szkoleniową może otrzymać wyłącznie podmiot, który w ramach
regionalnych programów operacyjnych otrzymuje równocześnie inną pomoc
publiczną (w szczególności regionalną pomoc inwestycyjną). Nie może być nią
natomiast pomoc de minimis. W projektach, w których zastosowana jest zasada
cross-financingu, dopuszczalna wyłącznie może być pomoc na szkolenia specjalistyczne.
Pomoc na szkolenia najczęściej związana jest z następującymi grupami
wydatków: wynagrodzenia oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących szkolenie, podróże służbowe oraz zakwaterowanie
osób prowadzących szkolenie oraz osób szkolonych, inne wydatki bieżące,
w tym wydatki na materiały i dostawy, amortyzację sprzętu i wyposażenia
w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do realizacji szkolenia, doradztwo,
wynagrodzenia osób szkolonych. Zastosowanie pomocy na szkolenia w regionalnych programach operacyjnych wiązać się może m.in. ze wsparciem sektora
B + R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw, inwestycji w innowacyjne
w przedsiębiorstwach, usługach turystycznych i rekreacyjno-sportowych, ochronie powietrza.
W regionalnych programach operacyjnych istnieje możliwość udzielenia
pomocy inwestycyjnej jedynie na nowe inwestycje. Za nową inwestycję uważa
się natomiast inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
9

Informacje zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurenci i Konsumentów, www.uokik.gov.pl/wylaczenia_grupowe_i_pomoc_de_minimis2.php (25.03.2011).
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związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego
przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzanie nowych produktów lub zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie, a także nabycie środków trwałych
bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił (przy czym chodzi tu o środki nabywane przez inwestora niezależnego od zbywcy). Pamiętać należy jednak, że
regionalna pomoc inwestycyjna nie może być udzielana na inwestycje odtworzeniowe.
Regionalna pomoc inwestycyjna warunkuje dofinansowanie w ramach regionalnych programów operacyjnych w taki sposób, że wsparcie uzyskują te
projekty, które spełniają wymogi odnośnie do wykluczeń sektorowych10. Ponadto, wśród formalnych wymogów pojawia się jeszcze kwestia konieczności
wywołania tzw. efektu zachęty oraz kwestia trwałości projektu, tzn. utrzymania
inwestycji, która zasilona została pomocą przez okres 5 lat od dnia jej zakończenia (w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
3 lata).
Pomoc na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w regionalnych programach operacyjnych najogólniej dotyczy wsparcia instytucji otoczenia biznesu. Działalność tych instytucji związana jest najczęściej z doradztwem i szkoleniami (w tym w ramach ośrodków szkoleniowo-doradczych), pomocy w transferze i komercjalizacji nowych technologii w ramach centrów
transferu technologii, pomocy w tworzeniu nowych przedsiębiorstw w otoczeniu instytucji naukowych i szkół wyższych w ramach preinkubatorów oraz akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, tworzeniu skupisk przedsiębiorców
– w ramach projektów technologicznych, stref biznesu, parków przemysłowych
oraz klastrów. Pomoc na wzmacnianie potencjału otoczenia biznesu w ramach
regionalnych programów operacyjnych może być udzielana jako regionalna
pomoc inwestycyjna, pomoc de minimis. Wartość – pomocy nie może natomiast

10

Regionalnej pomocy inwestycyjnej nie można udzielać:
– w sektorze rybołówstwa i akwakultury, hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla, budownictwa okrętowego oraz włókien syntetycznych,
– działalności związanej z wywozem do krajów trzecich lub państw członkowskich UE,
– gdy pomoc ta uzależniona jest od wykorzystania towarów produkcji krajowej uprzywilejowanych względem towarów przywożonych,
– w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych,
– odniesieniu do niektórych przypadków przetwarzania i obrotu produktów rolnych.
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przekroczyć maksymalnych pułapów intensywności pomocy dla danego przeznaczenia w odpowiednich rozporządzeniach.
Pomoc na fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych
programów operacyjnych związana jest z możliwością udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej, co w konsekwencji zwiększa dostęp przedsiębiorcom do finansowania ich działalności. W przypadku tych zwrotnych instrumentów dofinansowania występuje tzw. dwuetapowość w przekazywaniu
środków. W pierwszym etapie następują relacje między instytucją pośredniczącą a beneficjentem działania, natomiast na etapie drugim dochodzi do przekazania środków przez instrumenty inżynierii finansowej na rzecz sektora przedsiębiorczości. Pomoc publiczna nie występuje na poziomie pierwszym, może nastąpić natomiast na poziomie drugim. Szczegółowe regulacje prawne określają
zasady udzielania pomocy na tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju
przedsiębiorczości i innowacyjności przy wykorzystaniu środków funduszy pożyczkowych i poręczeniowych utworzonych przez osoby prawne, które na podstawie umowy o dofinansowanie otrzymały wsparcie na powiększenie funduszu.
Pomoc na inwestycje w zakresie energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego
udzielana jest w szczególności na projekty realizowane w obszarze wytwarzania, dystrybucji bądź przesyłu energii elektrycznej lub cieplnej, infrastruktury
telekomunikacyjnej czy też badań i prac rozwojowych. Zastosowanie pomocy
z tego obszaru dotyczy najczęściej działań związanych ze wsparciem sektora
B + R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw, infrastruktury dla wykorzystania narzędzi ICT, infrastruktury wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, zagospodarowania terenów zdegradowanych.
W przypadku pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych pomoc
na inwestycje zostaje przyznana na podstawie indywidualnej notyfikacji pomocy do Komisji Europejskiej. Intensywność pomocy, jej wysokość, a także formalne warunki jej udzielania określa Komisja Europejska.
Pomoc na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych
dotyczy najczęściej inwestycji ujętych w ramach tzw. lokalnych programów
rewitalizacji, w szczególności polegających na budowie, rozbudowie lub renowacji infrastruktury, technicznej, renowacji części wspólnych wielorodzinnych
budynków mieszkalnych czy też zakupie i instalacji urządzeń poprawiających

106

Magdalena Kogut-Jaworska

bezpieczeństwo na obszarach określonych w lokalnych programach rewitalizacji.
3. Kierunki udzielania pomocy publicznej w ramach regionalnych
programów operacyjnych w perspektywie lat 2007–2013
Przewiduje się, że w latach 2007–2013 wartość pomocy publicznej udzielonej w ramach regionalnych programów operacyjnych wyniesie ok. 6 518,3
mln euro. Pomoc ta przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności, jak również do gospodarczej, społecznej i terytorialnej spójności regionów.
Zwiększanie zdolności produkcyjnych i promowanie przedsiębiorczości w regionach będzie w szczególności możliwe poprzez wzmacnianie sektora MŚP,
a zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw11. Strukturę wsparcia w odniesieniu do rodzaju przeznaczenia przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2
Podział pomocy publicznej w ramach RPO ze względu na przeznaczenie
Przeznaczenie
pomocy publicznej
Pomoc na rozwój MSP
Pomoc na szkolenia
Pomoc regionalna
Pomoc de minimis
Transport

Kwota pomocy
(w mln euro)
75,8
114,2
4885,6
659,3
783,4

Udział w NSRO
(w%)
0,5
0,7
30,3
4,1
4,9

Źródło: Kierunki udzielania pomocy…, s. 60.

Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom w ramach regionalnych programów operacyjnych ma najczęściej charakter pomocy regionalnej. W dużym
stopniu wsparcie przyjmuje postać pomocy de minimis. Przedsiębiorcy wykorzystujący fundusze często mają łatwiejszy dostęp do kapitału poprzez tworzenie alternatywnych instrumentów finansowych.
Wykorzystując możliwości, jakie daje wsparcie z europejskich środków na
rzecz wspierania rozwoju regionalnego, przedsiębiorcy powinni szczegółowo
11

Kierunki udzielania pomocy publicznej w latach 2007–2013, Ministerstwo Gospodarki,
Warszawa 2008, s. 58.
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przeanalizować swoje decyzje pod kątem pomocy publicznej. Najbardziej istotną kwestą jest decyzja, do jakiego rodzaju działalności będzie wykorzystywany
efekt projektu, np. powstała infrastruktura (budynki, budowle, maszyny, urządzenia i inne wyposażenia), i czy przewidywane jest pobieranie jakichkolwiek
opłat z tego tytułu.
Pamiętać należy także, że udzielenie wsparcia w niektórych obszarach regionalnych programów operacyjnych skutkuje koniecznością przeprowadzenia
procedury notyfikacji do Komisji Europejskiej (dot. udzielanej pomocy indywidualnej na rzecz danego podmiotu i projektu). Przedsiębiorca w kontekście kłopotów związanych z pomocą publiczną przed złożeniem wniosku o dofinansowanie powinien rozważyć potencjalne rozwiązania12. Po pierwsze, rezygnację
z prowadzenia w oparciu o wytworzoną infrastrukturę w wyniku zrealizowania
projektu odpłatnej działalności, szczególnie, jeżeli działalność ta jest jedynie
dodatkowym, stosunkowo niewielkim i uzupełniającym źródłem dochodu. Po
drugie, jeśli rozwiązanie to jednak nie jest możliwe do zastosowania, to warte
przemyślenia jest przekazanie majątku wytworzonego w wyniku zrealizowania
projektu do korzystania innemu podmiotowi wyłonionemu na zasadach rynkowych, np. w drodze otwartego postępowania przetargowego. Transfer zasobów
dokonywany na warunkach ustalonych w wyniku otwartego przetargu zazwyczaj nie stanowi pomocy publicznej. Nie dotyczy to zamówień w trybie negocjacji bez zgłoszenia, zamówienia z wolnej ręki oraz zapytania o cenę. Przy zastosowaniu tych trybów o udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać wszystkie zainteresowane podmioty, a jedynie te, do których zwrócił się zamawiający.
Po trzecie, jeśli rozwiązania przedstawione wcześniej nie są możliwe do zastosowania, rozwiązaniem okazać się może organizacyjne wyodrębnienie działalności prowadzonej na zlecenie, np. poprzez utworzenie spółki, która odpłatnie
po stawkach rynkowych korzystałaby z infrastruktury wytworzonej w wyniku
zrealizowania projektu. W takim przypadku spółka musiałaby w cenie oferowanych przez siebie usług uwzględnić koszty związane z wykorzystaniem infrastruktury nabytej ze środków programu operacyjnego, co pozwoliłoby na
uniknięcie zakłócenia konkurencji na rynku. Takie rozwiązanie może być zastosowane w przypadku, kiedy ta sama infrastruktura jest używana przez ten sam
podmiot zarówno do prowadzenia działalności niepodlegającej regułom pomocy publicznej, jak i działalności gospodarczej, np. szkoła wyższa przy użyciu tej

12

http://wrota.podkarpackie.pl (23.11.2011).
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samej aparatury realizuje zarówno własne projekty badawcze, jak i prace badawcze na zlecenie przedsiębiorstw.
Zakończenie
Analizując formy i rodzaje pomocy publicznej udzielanej w ramach regionalnych programów operacyjnych należy wskazać, że dofinansowanie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma charakter bezzwrotnego wsparcia, które powoduje korzyść ekonomiczną uzyskiwaną na zasadach lepszych niż
osiągalne na rynku. W niektórych przypadkach możliwe jest zastosowanie mechanizmu transferu korzyści ekonomicznych wynikających z otrzymania dofinansowania na szczebel ostatecznych odbiorców, trzeba jednak pamiętać, że zastosowanie tego mechanizmu może rodzić szereg problemów (m.in. działalność
prowadzona przez beneficjenta będzie generowała trwały deficyt środków pieniężnych i jej utrzymanie będzie wymagało regularnego zasilania środkami zewnętrznymi). Najdogodniejszą formułą do udzielania pomocy publicznej
w ramach regionalnych programów operacyjnych jest natomiast pomoc de minimis. Wykorzystywana jest ona często w praktyce konkursowej, wówczas bowiem ma miejsce ograniczenie pomocy do równowartości 200 tys. euro, które
nie jest dotkliwe dla beneficjentów. Inna pomoc publiczna natomiast udzielana
jest przede wszystkim jako regionalna pomoc inwestycyjna.
Konkludując trzeba wskazać, że instrumenty pomocy publicznej odznaczają się dość dużym zainteresowaniem ze strony podmiotów gospodarczych. Ze
względu na fakt, iż rodzić się może tu jednak niebezpieczeństwo związane
z próbą funkcjonowania przedsiębiorstw na koszt budżetów publicznych, wydaje się wskazane stosowanie bardziej przejrzystych form pomocy, rekomendowanych przez Unię Europejską, czyli bezpośrednich transferów majątkowych
dla przedsiębiorstw (np. w postaci dotacji, kredytów preferencyjnych), lub
choćby racjonalizację kierunków przeznaczania pomocy. Alokacja środków publicznych przez organy publiczne powinna być dokonywana nie tylko z myślą
o wspieraniu bieżącej działalności podmiotów gospodarczych na własnym obszarze, ale również z myślą o wzroście ich konkurencyjności głównie poprzez
cele horyzontalne.

Pomoc publiczna w regionalnych programach operacyjnych…

109

PUBLIC SUPPORT FOR REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMS
AS A SUPPORT THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

Summary
In the article, the Author shows that regional government should take into consideration public measures to encourage investments and creating work places, which
very often have to confront against difficulties in accessing funds.
The main goal of this paper is to identify the importance of public aid as an instrument of state influence on the economy and to discuss the role and the main conditions for applying the public aid on the regional level. On the basis of empirical data
will also be assessed using a system of Regional Operational Programme (RPO) support
in Poland.
Translated by Magdalena Kogut-Jaworska

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
NR 726

EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 99

2012

STANISŁAW KORENIK
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU REGIONALNEGO
(LOKALNEGO) W REALIACH POLSKICH

Znamienne jest, że ostatni przełom wieków często określa się także jako
początek wieku informacji wyłaniający się z trzeciej rewolucji przemysłowej1 –
to właśnie rewolucje przemysłowe zmieniają społeczeństwa. Kraje wysoko
rozwinięte w sytuacji wzrastającej konkurencji gospodarczej i presji na rynku
globalnym ze strony krajów słabo rozwiniętych, chcąc zachować swą pozycję,
dążą do rozwoju edukacji i podnoszenia kwalifikacji obywateli w takim kierunku, aby siła robocza była bardziej elastyczna i, co ważniejsze, podatna na wykonywanie nierutynowych zadań, oraz częstsze zmiany miejsc pracy. Pogłębiająca się specjalizacja naukowa i zawodowa rozwija zdolności twórcze społeczeństwa, umożliwiając posługiwanie się w coraz większym stopniu i coraz
bardziej zaawansowaną technologią.
Zwiększająca się specjalizacja wpływa bezpośrednio na podniesienie jakości i konkurencyjności, wymuszając daleko idące reformy w zakresie edukacji,
organizacji produkcji i służb publicznych.
Znaczna część obecnych uczniów szkół podstawowych będzie wykonywać
zawody, które są dzisiaj trudne do wyobrażenia, co stawia przed systemem edukacyjnym istotny problem. Chodzi o to, że w formowaniu systemu edukacji należy uwzględnić, że funkcje nowoczesnej edukacji wykraczają już poza tylko

1

A.S. Blinder, Offshoring – kolejna rewolucja przemysłowa?, „Studia Regionalne i Lokalne”
2006, nr 4 (26).
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kształtowanie kapitału ludzkiego, system musi przygotowywać społeczeństwo
do nowych wyzwań, które są konsekwencjami jego rozwoju2.
Równocześnie w procesach gospodarczych uwidoczniły się symptomy zastąpienia przewagi komparatywnej przez przewagę konkurencyjną, większe
znaczenie zaczyna być przypisywane przewadze konkurencyjnej, osiąganej poprzez bardziej produktywne użycie specyficznych kombinacji zasobów skoncentrowanych w danej lokalizacji. Źródła takiej zmiany upatruje się we współzależności równocześnie występujących procesów: rewolucji technologicznej
bazującej na technologiach informatycznych, kształtowaniu się gospodarki globalnej oraz zmiany paradygmatu rozwojowego związanego z przechodzeniem
z gospodarki przemysłowej do gospodarki opartej na wiedzy3. Efektami ostatecznymi są przemiany, takie jak:
– kumulatywny dostęp do wiedzy i informacji będący rezultatem postępu technicznego,
– formowanie się gospodarki globalnej,
– przestrzeń w wyniku nowego paradygmatu rozwoju staje się jednym z podstawowych elementów analiz rozwoju gospodarczego.
Przejawem, a także stymulantem tych przemian jest upodmiotowienie się
społeczności lokalnych i regionalnych; społeczności te są coraz bardziej zainteresowanie kształtowaniem procesów rozwoju swoich jednostek przestrzennych.
W konsekwencji coraz większą rolę w modelach ekonomicznych dotyczących
gospodarki przestrzennej odgrywają czynniki społeczne, polityczne, kulturowe
czy techniczne.
Istota tych gwałtownych, często wręcz rewolucyjnych przemian związana
jest przede wszystkim ze wzrostem roli nauki i innowacji. Atrybutem takich
przemian są powiązania horyzontalne, czyli splot relacji gospodarczych, instytucjonalnych, technologicznych i społecznych w skali lokalnej, regionalnej, krajowej, a także międzynarodowej. Niewątpliwe pierwotną, a zarazem najistotniejszą kategorią w tych przemianach jest wiedza. W zasadzie chodzi o jej nabywanie, gromadzenie i przede wszystkim wykorzystanie w praktyce. Wiedza,
stając się obecnie jednym z istotniejszych czynników działalności gospodarczej,
dokonuje przewartościowania czynników pozostałych, co w konsekwencji prowadzi do ich rekombinacji u ujęciu szumpeterowskim. Równocześnie, jak to
2

Z. Chojnicki, T. Czyż, Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Bogucki
Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006, s. 17.
3
A. Olechnicka, Rozwój regionalny w warunkach gospodarki informacyjnej, „Studia Regionalnie i Lokalne” 2000, nr 3 (4), s. 37.
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uzasadnia Toffler, jest ona uniwersalnym substytutem wszystkich innych czynników produkcji (przede wszystkim zasobów materiałowych i transportowych)4.
Coraz powszechniej dostrzega się formowanie nowej gospodarki, w której to
właśnie wiedza odgrywa podstawowe znaczenie. Stąd powszechnie akceptowaną nazwą tych nowych procesów gospodarczych jest gospodarka oparta na wiedzy.
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym i kształtowaniem się współczesnej demokracji dokonuje się proces decentralizacji państwa poprzez upodmiotowienie
społeczności lokalnych i regionalnych. W efekcie tworzy się i rozpowszechnia
samorząd terytorialny, który jest formą zdecentralizowanej administracji publicznej, wykonującej przydzielone mu w drodze ustawy zadania własne na
własną odpowiedzialność. Do zakresu działalności samorządu należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności. Zadania te mogą być realizowane jako zadania własne, zlecone lub powierzone. W kontekście spraw rozwoju przestrzeni społeczno-ekonomicznej szczególnie istotne jest, że posiadanie
zadań własnych może być impulsem do rozwoju lokalnego czy regionalnego,
bowiem zmusza jednostki samorządu terytorialnego do samodzielnego realizowania tych zadań i rozwiązywania problemów z nimi związanych. „Prowadzi to
z reguły do zwiększania efektywności działania, innowacyjności, powstania
nowych idei i pomysłów realizacyjnych, co jest podstawą rozwoju”5. Istotą samorządu terytorialnego jest więc zarząd sprawami publicznymi przez samych
zainteresowanych. Poszczególne jednostki samorządowe w ramach obowiązującego prawa same decydują o sposobie zaspokajania tych potrzeb. Taka konstrukcja sytuuje te jednostki jako wyodrębnione podmioty prawne w strukturze
organizacyjnej państwa. Wyodrębnienie to wyrażone jest przez ustawodawcę
nadaniem osobowości prawnej. Obowiązujące prawa w krajach demokratycznych tworzą przedstawicielski sposób wykonywania władzy. Jednostki samorządu terytorialnego to gmina, powiat i województwo6 (nie są nimi związki
i stowarzyszenia tworzone przez tej podmioty). Podmiotem samorządu terytorialnego jest społeczność zamieszkała na określonym terytorium, która z mocy
prawa zorganizowana jest w związek samorządowy.

4

A. Toffler, H. Toffler, Budowa nowej cywilizacji, Zysk i S-ka, Poznań 1996, s. 40.
A. Borodo, Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, wyd III. zm., Wydawnictwo
Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2004, s. 42.
6
Art. 164 ustawy zasadniczej z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 78, poz. 487.
5
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W świetle powyższych spostrzeżeń można przyjąć, że samorząd terytorialny to jednostka o charakterze korporacyjnym „wyposażona w osobowość prawną o charakterze publicznym i prywatnym, wypełniająca poprzez wyłonione
w drodze wyborów organy zadania organizacji publicznej na zasadach określonej prawnie niezależności i podlegająca przy tym nadzorowi państwowemu”7.
Współczesny samorząd terytorialny jest niewątpliwie dziedzictwem historycznego rozwoju form terytorialnej organizacji życia publicznego. Każdy
okres historyczny stosownie do przemian społecznych, politycznych czy gospodarczych wykształcał swoisty typ władzy terytorialnej posiadającej określoną
samodzielność w kształtowaniu spraw publicznych, a funkcjonujący obok organów administracji rządowej. Źródła współczesnego samorządu terytorialnego
wiążą się jednak z Wielką Rewolucją Francuską z roku 1789 oraz z ustawą
z grudnia tego roku przyznającą gminom autonomię, własne prawa i zasadę
wybieralności. Mimo że już w roku 1800 Napoleon uzależnił gminy od władzy
centralnej, to jednak to rozwiązanie zostało przyjęte przez inne europejskie państwa do tworzenia podstaw własnych samorządów terytorialnych.
W Polsce pierwsze podstawy współczesnego samorządu terytorialnego
występowały już w czasach II Rzeczypospolitej. W tym okresie, szczególnie do
1939 roku, wypracowywano zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Istniejące rozwiązania były jednak niejednolite (np. istnieją tylko
dwa województwa samorządowe, tj. poznańskie i pomorskie, oraz szeroka autonomia także finansowa na Śląsku), które powodowały, że także rozwiązania
w zakresie finansów samorządowych były różnorodne. Podstawowa gospodarka
finansowa jednostek samorządowych w tym okresie oparta była na dodatkach
do podatków państwowych, udziałach w nich oraz licznych tzw. podatkach samoistnych, które z punktu widzenia wielkości dochodów były mało wydajne.
Podstawowym źródłem dochodu są w tym okresie dotacje, pożyczki z budżetu
państwa oraz pożyczki zagraniczne (te ostanie powodują szczególnie znaczne
zadłużanie się dużych miast). W okresie po 1945 roku następuje w początkowej
fazie próba racjonalizacji dochodów samorządu terytorialnego, jednak w praktyce następuje powrót do rozwiązań sprzed wojny. W roku 1950 samorząd terytorialny w Polsce ulega likwidacji i zastąpiony zostaje terenową administracją
rządową.

7

B. Dolnicki, Samorząd terytorialny – zagadnienia ustrojowe, ZAKAMYCZE, Kraków
1999, s. 19.
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Podstawą funkcjonowania współczesnego samorządu terytorialnego stała
się zasada subsydiarności, według której szczeble administracji publicznej sektora samorządowego powinny realizować takie zadania, które są w stanie zrobić
najlepiej. Obecnie samorząd terytorialny funkcjonuje w różnych krajach, mając
różne poziomy samodzielności, przybierając przy tym różne formy. W państwach o charakterze unitarnym (do których zalicza się także Polska) władza
centralna zachowuje swój nadrzędny charakter, natomiast w państwach o charakterze federacyjnym (np. Szwajcaria USA, Niemcy) poszczególne szczeble
samorządu posiadają dużą autonomię i samodzielność w kreowaniu życia społeczno-gospodarczego.
Współcześnie skuteczność polityki regionalnej i lokalnej warunkują działania rządu centralnego poprzez przyjęcie takich założeń polityki gospodarczej,
które skutkują rozwojem regionów. Rząd jest także odpowiedzialny za układanie właściwych relacji w tym względzie między własnymi agendami oraz instytucjami regionalnymi i lokalnym. W tym kontekście należy pamiętać, że jedynie
dobrze rozwinięta gospodarka, społeczeństwo, podbudowa instytucjonalna,
i naukowo-edukacyjna mogą stać się zachętą do lokowania w danym miejscu
nowej działalności gospodarczej, co przerodzi się w bodźce do rozwoju. Dlatego można stwierdzić, że o szansach rozwojowych w większej mierze obecnie
decyduje potencjał endogenny, w tym przede wszystkim jakość władzy publicznej, także tej na szczeblu regionalnym i lokalnym, która ma wspierać
i wzbogacać działania państwa. Jest to o tyle istotne, że globalizacja przyspiesza
zmianę dotychczasowego statusu prawnego i polityczną emancypację społeczności lokalnych i regionalnych. Jako potwierdzenie można przytoczyć stwierdzenie D. Bella, według którego paradoks współczesnego państwa polega na
tym, że jest ono zbyt małe, by podołać globalnym wyzwaniom oraz jednocześnie zbyt duże, by efektywnie rozwiązywać sprawy regionalne (lokalne)8. Rozwikłaniem tej sytuacji jest tylko upodmiotowienie społeczności lokalnych i regionalnych. Z kolei takie tendencje powodują, że zaczynają konkurować nie
tylko określone podmioty, ale też całe układy terytorialne. Dlatego aby prowadzić skuteczną politykę nakierowaną na rozwój regionalny, należy w sposób
prawidłowy zidentyfikować uwarunkowania sprzyjające temu rozwojowi. W literaturze przedmiotu obecnie można spotkać wiele klasyfikacji tych uwarunkowań, ich cechą jest to, że coraz szerzej wskazują one na przewartościowanie
8

M. Szczepański, System światowy: między globalizmem a lokalizmem, „Przegląd Socjologiczny” 1992, t. XLI, s. 155–156.
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klasycznych już uwarunkowań na rzecz nowych, wypracowanych w ramach
nowego paradygmatu rozwoju przestrzeni społeczno-ekonomicznej. Przykładem wybranych propozycji klasyfikacji uwarunkowań rozwoju regionalnego
i lokalnego jest tabela 1.
Tabela 1
Uwarunkowania rozwoju regionalnego i lokalnego według wybranych autorów
Autor

Uwarunkowania rozwoju

G. Gorzelak 1. Kapitał ludzki, a zwłaszcza możliwości przyciągnięcia wysoko wykwalifikowanych specjalistów, jak również zapewnienie niskich kosztów zatrudnienia
pracowników fizycznych. Współczesna siła robocza powinna charakteryzować
się stosunkowo wysokim poziomem ogólnego wykształcenia.
2. Zaplecze innowacyjne, zwłaszcza obecność uniwersytetów i jednostek badawczych.
3. Uroda pejzażu i ogólne warunki życia, w tym zwłaszcza szeroki wachlarz
usług zapewniających ciekawe spędzenie czasu wolnego. Stąd dużą wagę
przywiązuje się obecnie do walorów kulturalnych i turystycznych miejsca lokalizacji działalności gospodarczej. Innym czynnikiem jest również zapewnienie
odpowiedniej jakości usług medycznych oraz szkolnictwa.
4. Poziom infrastruktury transportowej, a zwłaszcza jakość dróg i bliskość międzynarodowego lotniska. W przypadku metropolii należy również rozwiązać
kwestię komunikacji miejskiej, a więc obecność metra, głównych arterii drogowych, mostów i obwodnic.
5. Jakość administracji regionalnej, a zwłaszcza jej pomoc we wspieraniu przedsiębiorczości i tworzeniu sieci instytucji współpracujących na rzecz rozwoju
regionalnego. Ważnym kryterium jest również wysokość opodatkowania oraz
zakres procedur administracyjnych związanych z rozpoczęciem działalności
gospodarczej.
6. Korzyści aglomeracyjne, wynikające z usytuowania przedsiębiorstwa w pobliżu wielkich miast. Najczęściej oznaczają zmniejszenie kosztów planowanej
produkcji. Ponadto sprzyjają wymianie doświadczeń zawodowych, wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań organizacyjnych i technologicznych. Zapewniają najczęściej również pomoc instytucji finansowych, kredytujących przedsięwzięcie inwestycyjne.
T.G. Gross 1. Dostępność sprawnej i niezawodnej infrastruktury transportowej i komunikacyjnej, w tym o znaczeniu międzynarodowym, pozwalającej na utrzymanie reżimu dostaw just-in-time.
2. Wyposażenie w instytucje obsługi biznesu, a także w bogate zaplecze badawczo-rozwojowe i instytucje wspierające przenikanie innowacji do procesu produkcji oraz transfer technologii.
3. Wysokie, różnorodne i elastyczne kwalifikacje pracowników, pozwalające na
sukcesywne zmienianie profilu pracy, a także ich motywacja i zdyscyplinowanie. Zróżnicowanie gospodarki, możliwość tworzenia bezpośrednich powiązań
kooperacyjnych (contracting-out, outsourcing) i uzyskania wysokiej jakości
usług „okołobiznesowych”.
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4. Dobre warunki życia (bezpieczeństwo, możliwość wypoczynku, wysoka jakość
oferty edukacyjnej i kulturalnej, uroda krajobrazu), skłaniające kadry o najwyższych kwalifikacjach (uczeni, menedżerowie, właściciele, twórcy, dziennikarze) do osiedlania się w danej okolicy.
E.J. Blakey 1. Zasoby naturalne.
2. Zasoby pracy, w tym pracy kwalifikowanej.
3. Kapitał, zwłaszcza inwestycyjny.
4. Przedsiębiorstwa lokalne (własne) i zewnętrzne.
5. Zagospodarowanie transportowe i komunikacyjne.
6. Istniejący potencjał produkcyjny i usługowy, szczególnie przemysłowy.
7. Walory środowiska przyrodniczego.
8. Nowoczesne technologie wytwarzania.
9. Umiejętności i chęci samorządu terytorialnego.
10.Wielkość jednostki terytorialnej, a w szczególności powierzchnie terenów wolnych.
11.Istnienie sił społecznych popierających rozwój.
12.Międzynarodowa współpraca.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: G. Gorzelak, Polski regiony w procesie integracji europejskiej, „Studia Regionalne i Lokalne” 2002, nr 2–3; T.G. Gross,
Wpływ procesów globalnych i integracji europejskiej na polski system polityki
regionalnej, „Studia Regionalne i Lokalne” 2001, nr 1; Z. Szymla, Podstawy
rozwoju regionalnego, Gospodarka – przestrzeń – rozwój, red. K. Wilk,
M. Łyszczak, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1016, Wrocław 2004, s. 66.

W wyniku zaistnienia nowych czynników rozwoju i ich przestrzennych
uwarunkowań można spodziewać się przesunięć działalności gospodarczej
z jednych regionów do innych, co może radykalnie – nawet na przestrzeni kilku
dekad – zmienić dynamikę rozwoju poszczególnych układów regionalnych9.
Analizując terytorialne zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego
w Polsce, należy zwrócić uwagę, że główny problem nie leży w różnicach międzyregionalnych, a wewnątrzregionalnych – zwłaszcza między centrami (obszarami metropolitalnymi) a peryferiami regionów.
Diagnoza stanu uwarunkowań rozwojowych i aktualnego stanu zróżnicowań przestrzennych dowodzi, że:
– zróżnicowania międzyregionalne w Polsce nie odbiegają od przeciętnych zróżnicowań przestrzennych w obrębie poszczególnych
krajów UE;

9

A. Olechnicka, Rozwój regionalny w warunkach gospodarki informacyjnej, „Studia Regionalnie i Lokalne” 2000, nr 3 (4), s. 37.
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– zwiększa się zróżnicowanie tempa i skali procesów rozwojowych.
Beneficjantami tych procesów są regiony wielofunkcyjne, skupiające ośrodki naukowe, najlepiej przygotowaną kadrę, o relatywnie
dobrych powiązaniach infrastrukturalnych i wykształconych instytucjach otoczenia biznesu;
– procesy rozwojowe napotykają na większe problemy o charakterze
strukturalnym w województwach skupiających przemysł wydobywczy, przemysł obronny oraz byłe państwowe gospodarstwa rolne;
– większe od przeciętnych zróżnicowania występują w zakresie
kształtowania się niektórych wskaźników społeczno-gospodarczych, które określają potencjał endogenicznego rozwoju danego
województwa. Szczególnie duże zróżnicowania występują w zakresie stopy bezrobocia, udziału pracujących w rolnictwie w stosunku
do ogółu zatrudnionych, poziomu wykształcenia mieszkańców, dostępu do usług edukacyjnych i społecznych, podstawowego wyposażenia infrastrukturalnego miast i gmin wiejskich oraz infrastruktury o znaczeniu regionalnym, rozwoju sektora MŚP oraz instytucji
otoczenia biznesu;
– luka infrastrukturalna występuje najsilniej na obszarze Polski
wschodniej oraz północno-wschodniej i dotyczy województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego.
Sytuacja polskich regionów nie uległa diametralnej zmianie po 1 maja
2004 roku. Nie zaobserwowano żadnych istotnych zmian ani w kwestiach społecznych, gospodarczych czy chociażby w postawach społecznych. Jest to naturalne, mimo że nie pasuje do wielu wcześniej nakreślanych scenariuszy, gdyż
integracja ze strukturami unijnymi jest procesem, a 1 maja był jednym ze znaczących jego elementów, ale w zasadzie go inicjujących. Jednak wstąpienie do
Unii Europejskiej stwarza określone korzyści (mają one zawsze charakter potencjalny) oraz realne zagrożenie dla polskich regionów. Do podstawowych negatywnych zjawisk należy zaliczyć możliwość peryferalizacji polskich regionów – szczególnie tych wschodnich, wręcz pojawiają się stwierdzenia o peryferalizacji peryferii10.

10

G. Gorzelak, Polski regiony w procesie integracji europejskie, „Studia Regionalne i Lokalne” 2002, nr 2–3.
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Takie zagrożenia potwierdza sytuacja polskich regionów w ocenie endogenicznego potencjału rozwojowego. Należy pamiętać, że obszar peryferyjny
w strukturach przestrzennych gospodarki to nie tylko ten oddalony najbardziej
od centrum i charakteryzujący się niskim poziomem urbanizacji oraz małym zaludnieniem, ale także jest to obszar zacofany, zapóźniony pod względem gospodarczym (peryferyjność ekonomiczna) i cywilizacyjnym (peryferyjność społeczna). Do podstawowych cech takiego obszaru zalicza się m.in. utrudnioną
dostępność, niski poziom kapitału ludzkiego (np. niski wskaźnik skolaryzacji),
znikomą przedsiębiorczość (a co z tym idzie, także innowacyjność jest słaba),
zjawisko migracji do obszarów wyżej rozwiniętych (tzw. rdzenia), dominację
zatrudnienia w sektorach surowcowych (w tym w leśnictwie i rolnictwie), oparcie produkcji na taniej sile roboczej, która jest podstawą konkurencji z innymi
obszarami. Występuje także na nim zjawisko dystansu do całej gospodarki
o charakterze geograficznym, organizacyjnym i instytucjonalnym11. Równocześnie obszar ten jest w znacznym stopniu uzależniony ekonomicznie od centrum,
w tym od pomocy z budżetu (państwa czy też np. UE). Należy dodać, że obszar
taki nie dysponuje zasobami endogenicznymi o charakterze specyficznym,
dzięki którym mógłby się rozwijać, a jeżeli je posiada, nie jest w stanie je racjonalnie eksploatować i uczynić z nich swoją szansę. Dlatego w dużej mierze procesy zachodzące na tym obszarze są wynikiem interwencji zewnętrznej (np.
w ramach polityki regionalnej czy szerzej polityki spójności). Przy czym, jak
podkreśla K. Kuciński, ocena peryferyjności jest wieloznaczna, gdyż jest to
niewątpliwe w danym czasie określenie negatywne, jednak w świetle zagrożeń
i możliwości wynikających z procesu globalizacji może to być szansa 12. Ta
szansa wiąże się jednak z koniecznością zmian, które „wybiją” ten obszar
z tradycyjnej ścieżki rozwoju. Jak wskazuje T. Gross, bazując na przykładach
innych krajów, takie działania muszą łączyć ściśle trwałą politykę gospodarczą
rządu (władz centralnych) z działaniami władz samorządowych, których celem
jest budowanie nowego zasobu endogenicznego13 poprzez dywersyfikację dotychczasowej struktury gospodarczej obszaru peryferyjnego.
Niewątpliwie podstawowym czynnikiem umożliwiającym rozwój regionalny w warunkach polskich jest transformacja systemowo-ustrojowa i wynikające stąd różnorodne konsekwencje. Pierwsza grupa konsekwencji jest związana
11
12
13

Glokalizacja, red. K. Kuciński, Difin, Warszawa 2011, s. 251–252.
Ibidem, s. 40.
G. Grosse, http://www.mpp.org.pl/16/16_3.html.
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z włączeniem polskiej gospodarki do światowego systemu i poddaniem jej globalnym procesom współcześnie zachodzącym w tym systemie. Drugą grupą
tych konsekwencji jest zmiana polityki gospodarczej państwa, w tym także
zmiana podejścia do polityki regionalnej. Konsekwencje te również mogą być
rozpatrywane jako czynniki umożliwiające rozwój regionalny14.
Polska, do niedawna odizolowana od wpływów gospodarki światowej, została obecnie włączona do tego systemu z wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. To niesie natomiast szanse dla rozwoju niektórych regionów, ale
i ogromne zagrożenia. Globalizacja i inne trendy gospodarki światowej wyżej
wymienione wywołały obiektywne przesłanki do wprowadzenia w Polsce
zmian w polityce regionalnej, w powiązaniu z wprowadzeniem reformy administracji publicznej oraz wprowadzeniem samorządu terytorialnego. Zmiany te –
na poziomie rozwiązań instytucjonalnych, systemowych – mają obecnie zasadnicze znaczenie dla przyszłego rozwoju regionów. Pamiętać należy jednak
i o tym, że nie można poprzestać na wprowadzonych zmianach. Należy dokonywać korekt tych reform, kontynuować je i dostosowywać do rzeczywistości
gospodarczej, do zmian zachodzących w związku z integracją gospodarczą, koordynować z rozwiązaniami w innych dziedzinach (np. systemem finansów publicznych), tak by były najbardziej efektywne z punktu widzenia rozwoju poszczególnych regionów i całego kraju. Można wręcz wysunąć tezę, że wprowadzenie reform to czynnik umożliwiający rozwój regionalny, zaś skuteczność
prowadzonej polityki rozwoju regionalnego w tych warunkach będzie czynnikiem rozwoju regionów15.
Biorąc pod uwagę aktualne potrzeby i warunki rozwoju regionalnego
w Polsce, należy przyjąć, że najistotniejszym u nas obecnie problemem rozwoju
regionalnego jest potrzeba zdynamizowania wzrostu gospodarczego całej gospodarki narodowej i większości województw. Przyspieszenie wzrostu gospodarczego pociągnęłoby za sobą cały łańcuch pozytywnych skutków nie tylko
ekonomicznych, lecz także społecznych, techniczno-technologicznych, ekologicznych, które z kolei byłyby czynnikami dalszego zdynamizowania procesu
rozwoju na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Zwiększenie dynamiki wzrostu
wymaga uruchomienia rezerw tkwiących w niewykorzystanych zdolnościach
14
U. Markowska-Przybyła, Czynniki wpływające na rozwój regionu w Polsce na przełomie
wieków, Rola aglomeracji miejskiej w rozwoju regionu, red. K. Szołek, Wydawnictwo Katedry
Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 169.
15
Ibidem, s. 170.
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produkcyjnych (wydaje się, że są one stosunkowo płytkie), a po ich zagospodarowaniu niezbędne stają się nowe inwestycje. Inwestycje są kołem zamachowym gospodarki, a ich decydujące znaczenie w przyśpieszaniu wzrostu gospodarczego doceniają wszystkie kierunki nauki ekonomii. Wzrost inwestycji wywołuje efekty mnożnikowe (kumulacyjne), dzięki którym zmiany w regionalnym produkcie i dochodzie są znacznie większe od poniesionych nakładów.
Dzięki inwestycjom zyskuje konkurencyjność regionu, następują korzystne
zmiany w technice i technologii oraz strukturze produkcji. Inwestycje mogą być
także źródłem znacznych korzyści społecznych, sprzyjają bowiem wzrostowi
dochodów i popytu (również konsumpcyjnego), tworzą nowe miejsca pracy,
poprawiają ogólny klimat społeczny. Zwiększenie inwestycji wymaga jednak
napływu kapitału z kraju lub z zagranicy. Źródła jego pochodzenia są w zasadzie obojętne, należy więc usilnie starać się o przyciągnięcie kapitału ze
wszystkich możliwych źródeł16.
Rola przyjętych rozwiązań polityki regionalnej (lokalnej) w kraju jest bardzo ważnym czynnikiem rozwoju regionów, jednak, jak dotąd, w ograniczonym
stopniu dostrzegana. Jest to bowiem ważny czynnik skuteczności osiągania celów polityki regionalnej. Skuteczność ta zależy od jakości działania rządu centralnego, od siły samorządowych regionów, od organizacji współdziałania
władz centralnych samorządowych, od właściwego ukierunkowania strategicznych programów regionalnych.17 Jak dotąd, nie mamy wypracowanego modelu
tej polityki, toczą się ciągłe spory między zwolennikami opcji centralistycznej
i wyrównawczej, czyli opcji, która za naczelny cel polityki regionalnej uznaje
wyrównywanie poziomu rozwoju w układzie regionalnym, a zwolennikami
opcji decentralistycznej i prokonkurencyjnej, czyli opowiadającej się za celem
pobudzania zdolności konkurencyjnej regionów. Ciągle nie ma także ukształtowanych faktycznych relacji między polityką inter- a intraregionalną18.
Zmiany w polskiej polityce regionalnej (lokalnej) są następstwem zmian
w ogólnej polityce gospodarczej państwa. I ta ogólna polityka gospodarcza państwa ma również duże znaczenie dla rozwoju regionów. Tworzenie stabilnych
warunków otoczenia – walka z inflacją, bezrobociem, stabilny i sprzyjający
16

A. Potoczek, Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Agencja
TNOIK i Centrum Kształcenia i Doskonalenia Kujawscy, Toruń 2003, s. 25–26.
17
T.G. Grosse, Wpływ procesów globalnych i integracji europejskiej na polski system polityki
regionalnej, „Studia Regionalne i Lokalne” 2001, 1.
18
J. Borowiec, Infrastruktura techniczna a konkurencyjność regionów, w: Konkurencyjność
regionów, red. M. Klamut, Wydawnictwo AE, Wrocław 1999.
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rozwojowi system podatkowy, sprawny i racjonalny system ubezpieczeń społecznych, prowadzenie polityki wspierania konkurencji, restrukturyzacja gospodarki – to obecnie ważne uwarunkowania sprzyjające polityce rozwoju prowadzonej w regionach. Prócz tego ważnym czynnikiem – z punktu widzenia rozwoju regionów współcześnie w Polsce – jest zapewnienie koordynacji polityki
regionalnej z polityką przemysłową i makroekonomiczną. Dopiero całościowe,
skoordynowane działanie może przynieść pozytywne skutki w rozwoju poszczególnych regionów19.
Szczególnego znaczenia w globalnej gospodarce nabierają niektóre „bezpośrednie” czynniki rozwoju, jak: potencjał ludzki, stan infrastruktury, zaplecze
naukowo-badawcze, dostęp do informacji, instytucje wspierania przedsiębiorczości, dobre warunki życia, wypoczynku czy stan środowiska naturalnego,
a także w obecnej sytuacji Polski wysokość i efektywność zaangażowanych
środków na rozwój regionalny. Większość z wymienionych czynników raczej
niekorzystnie oddziałuje na rozwój regionalny we współczesnej Polsce. Przykładem może być stan infrastruktury technicznej. Istnieją duże zróżnicowania
regionalne – zwłaszcza sieć kolejową cechuje nierównomierne rozmieszczenie.
Zarówno sieć kolejowa jak i drogowa jest technicznie przestarzała, brakuje autostrad, co osłabia spójność kraju. Również sieć telekomunikacyjna jest nierównomiernie rozwinięta w przestrzeni kraju. Wszystko to utrudnia swobodny
przepływ zarówno towarów, usług, jak i ludzi20. Podobnie rzecz ma się z infrastrukturą społeczną. Niekorzystna sytuacja istnieje także, jeżeli chodzi o czynnik innowacji. To czynnik, który w znacznej mierze decyduje współcześnie
o rozwoju. Poprzedni system gospodarczy nie sprzyjał innowacyjności (a zachęcał raczej do bierności) i pozostawił po sobie w spadku przestarzały majątek,
nieodpowiadający swą strukturą konkurencji międzynarodowej. Obecnie niepokojąco niski jest poziom wydatków polskich przedsiębiorstw na działalność badawczo-rozwojową, a wydatki na działalność innowacyjną przedsiębiorstw
przemysłowych to głównie wydatki na technologię materialną. Działalność innowacyjna ma więc charakter pasywny i nie wiąże się z generowaniem nowej
wiedzy. Niepokojące jest również to, że nie można raczej liczyć na bardzo intensywny proces lokowania działalności innowacyjnej w Polsce przez zagra-

19
20

Ibidem.
Ibidem.
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nicznych inwestorów, często prowadzona przez nich działalność ma na celu adaptację produktów na polski rynek21.
W podejściu do rozwoju regionalnego (lokalnego) ogólnie podkreśla się
obecnie konieczność otwarcia terytorium na otoczenie zewnętrzne i potrzebę
rozwijania sieci relacji w skali międzyregionalnej, a nawet ponadnarodowej.
Korzyści bliskości i powiązania typu lokalnego mogą przynieść efekty pozytywne tylko wówczas, jeśli są całkowicie otwarte na zewnątrz22. Oznacza to potrzebę włączenia lokalnych rodzajów działalności w międzynarodowy podział
pracy przy uwzględnieniu wszystkich wymogów rynku i handlu, niezbędnych
do waloryzacji zasobów lokalnych23.

CONTEMPORARY CONDITIONS FOR REGIONAL (LOCAL)
DEVELOPMENT IN POLISH REALITIES

Summary
Regional (local) development in Polish realities is conditioned by many factors.
Undoubtedly the most important are the changes taking place in the global economy but
also the specificity of our conditions such as the local government reform and peripheral
phenomenon. Without a clear delimitation of competences in the field of spatial development between the various levels of government we can’t count on the full utilization
of the potentials of the various spatial units.
Translated by Stanisław Korenik

21
S. Umiński, Czy jest szansa na lokowanie w Polsce działalności innowacyjnej? Rozwój regionalny 1/00.
22
I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 32.
23
A. Potoczek, Polityka regionalna…, s. 149.
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ELEKTRONICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (E-ZAMÓWIENIA)
JAKO ISTOTNY ELEMENT STRATEGII
NA RZECZ INTELIGENTNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU EUROPA 2020

Wstęp
Instytucje rządowe oraz organizacje sektora publicznego zobligowane są
do stosowania procedury, jaką są zamówienia publiczne. Elektroniczne zamówienia publiczne (e-zamówienia) opierają się na wykorzystaniu Internetu oraz
poczty elektronicznej.
Celem artykułu jest zaprezentowanie e-zamówień jako jednego z istotniejszych elementów Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020. Zgodnie z priorytetami
Strategii Europa 2020 rozwój inteligentny utożsamiany jest z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, a rozwój zrównoważony cechuje się promowaniem gospodarki efektywnej, czyli takiej, która optymalnie wykorzystuje
zasoby przyjazne środowisku, przy zachowaniu zasady konkurencji. Uświadomienie ważności e-zamówień ułatwi inteligentny i zrównoważony rozwój
Europy.
Aby osiągnąć powyższe cele, nieodzowna staje się ściślejsza współpraca
pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz ukierunkowane działania na szczeblach regionalnych. Jedynie partnerskie podejście parlamentów narodowych,
władz krajowych, lokalnych oraz regionalnych umożliwi zoptymalizowanie ko-
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rzyści płynących z e-zamówień, zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego.
1. Pojęcie oraz zakres elektronicznych zamówień publicznych
(e-zamówień)
S. Croom i A. Brandon-Jones definiują elektroniczne zamówienia publiczne jako zintegrowany system komunikacji, powszechnie oparty na sieci Internet, służący do przeprowadzenia części lub całego procesu zakupu1.
Na gruncie europejskim oraz polskim najbardziej aktualna problematyka
e-zamówień odzwierciedlona jest w aktach prawnych, opracowaniach oraz dokumentach o charakterze niewiążącym (których celem jest rozpoczęcie dyskusji
oraz procesu konsultacji) (tab. 1).
Tabela 1

NA GRUNCIE POLSKIM

NA GRUNCIE
EUROPEJSKIM

Odzwierciedlenie aktualnej problematyki e-zamówień
− Komunikat Komisji Europejskiej „Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (marzec 2010)
− Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Strategia na rzecz e-zamówień”
(kwiecień 2012)
− Zielona księga w sprawie szerszego stosowania e-zamówień w UE (październik 2010)
− Dokument Roboczy Służb Komisji „Europejski Kodeks najlepszych praktyk ułatwiających dostęp MŚP do zamówień publicznych” (czerwiec 2008)
− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r.
nr 113, poz. 759 ze zm.)
− Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) (2007–
2013)
− Regionalna Strategia Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–
2020, powstała w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze
Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (2011)
− Ekspertyza PARP powstała w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki „Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce – ekspertyza” (2011)

Źródło: opracowanie własne.

1

S. Croom, A. Brandon-Jones, Impact of e-procurement: Experiences from implementation
in the UK public sector, „Journal of Purchasing & Supply Management” 2007, No. 13, s. 295.
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Analiza przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych2 sugeruje, iż najszersze możliwości wykorzystania form elektronicznych umożliwia stosowanie
licytacji elektronicznej, aukcji elektronicznej oraz Dynamicznego systemu zakupów (tab. 2).
Tabela 2
Najszersze możliwości wykorzystania form elektronicznych

DYNAMICZNY
SYSTEM ZAKUPÓW

AUKCJA
LICYTACJA
ELEKTRONICZNA ELEKTRONICZNA

w zamówieniach publicznych
Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykorzystujący w najszerszym zakresie formy elektroniczne; uregulowania dotyczące licytacji elektronicznej
zostały zawarte w art. 74–81 ustawy Prawo zamówień; jest to tryb, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji; na
stronie Urzędu Zamówień Publicznych dostępna jest darmowa platforma, dzięki której zainteresowane podmioty mogą przeprowadzać licytację elektroniczną
Nie jest trybem udzielania zamówienia publicznego, stanowi etap dokonywania wyboru oferty w obu trybach przetargowych (przetarg nieograniczony oraz przetarg
ograniczony), jak również negocjacji z ogłoszeniem (jednak tylko na podstawie art.
55 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych); regulacje dotyczące zastosowania aukcji elektronicznej zawierają art. 91a–91c ustawy Prawo zamówień publicznych; Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej udostępnił darmową platformę, dzięki której zainteresowane podmioty mogą przeprowadzać aukcję
elektroniczną
Nie jest trybem udzielania zamówienia publicznego, stanowi swoistą metodę udzielenia zamówienia; regulacje dotyczące zastosowania Dynamicznego systemu zakupów zawierają art. 102–109 ustawy Prawo zamówień publicznych, w myśl której
ustala się zasady udzielania zamówień w pewnym okresie, na konkretny przedmiot
zamówienia; metoda ta zachowuje wyłącznie elektroniczne formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, którzy ubiegają się o udział w Dynamicznym systemie zakupów lub w nim uczestniczą; wykonawcy mogą składać ofertę
orientacyjną w celu dopuszczenia do systemu; wykonawcy spełniający warunki
udziału w postępowaniu zostają dopuszczeni do systemu, a zamawiający zaprasza
ich do składania oferty (nie mniej korzystnej niż oferta orientacyjna) na dany przedmiot zamówienia

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

W Unii Europejskiej powszechne jest określanie mianem e-zamówień
wszystkich działań w procesie udzielania zamówienia publicznego, wykorzystujących formy elektroniczne w miejsce form tradycyjnych. Każde wykorzystanie
2

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., nr 113,
poz. 759 ze zm.), dalej: ustawa Prawo zamówień publicznych.

128

Katarzyna Kozłowska

elektronicznych form komunikacji pomiędzy uczestnikami postępowania stanowi element elektronizacji systemu3.
W myśl powyższej definicji e-zamówienia obejmują również:
1. Publikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszeń przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych na stronie
internetowej zamawiającego.
2. Komunikację stron postępowania za pomocą poczty elektronicznej –
w myśl art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych istnieje możliwość, aby zamawiający odstąpił od zasady stosowania formy pisemnej
przy przekazywaniu zawiadomień, wniosków i informacji, dopuszczając tym samym możliwość stosowania drogi elektronicznej, w szczególności e-maila.
3. Podpis elektroniczny (e-podpis) – jest metodą uwierzytelnienia – zawiera dane w formie elektronicznej, które są dołączone lub w logiczny
sposób powiązane z innymi danymi elektronicznymi; problematykę
podpisu elektronicznego reguluje Dyrektywa 1999/93/EC Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 13 grudnia 1999 r.
w sprawie Wspólnotowej struktury dla elektronicznych podpisów oraz
ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.
nr 130, poz. 1450 z późn. zm.); podpis elektroniczny jest wymagany
między innymi do czynności: w aukcji elektronicznej, w zamówieniach objętych Dynamicznym systemem zakupów, przy składaniu ofert
w formie elektronicznej, przy dokonywaniu wszelkich czynności drogą
elektroniczną, przy jednoczesnym zachowaniu ustawowego wymogu
formy pisemnej, oraz wnoszenie drogą elektroniczną odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej4.
4. SIMAP – system informacyjny europejskich zamówień publicznych;
zapewnia on dostęp do najważniejszych informacji o zamówieniach
publicznych w Europie; ogłoszenia o przetargach są publikowane
w Suplemencie do Dziennika Urzędowego, dostępnym na stronie internetowej TED (Tenders Electronic Daily), która jest oficjalnym źródłem kontraktów publicznych w Europie; w celu opublikowania zamówień publicznych na stronie TED, zamawiający może użyć narzę3
W. Dzierżanowski, M. Stachowiak, Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce – ekspertyza, Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 9–10.
4
Ibidem…, s. 12–15.
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dzia internetowego – eNotices (elektroniczne formularze umożliwiające przygotowanie zawiadomień o zamówieniach publicznych), które
ułatwia i przyspiesza przygotowanie i publikację ogłoszeń; innym sposobem na opublikowanie jest korzystanie z pośrednictwa eSenders
(usługa umożliwiająca bezpośrednie składanie zawiadomień o zamówieniach publicznych)5.
System wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) – będący
bezpieczną aplikacją internetową, dzięki której właściwe organy
w EOG, urzędy krajowe regionalne i lokalne mogą szybko i łatwo porozumiewać się z odpowiednikami w innych krajach6.
PEPPOL (Pan-European Public ProcurementOnline) – transgraniczny
projekt w zakresie e-zamówień współfinansowany przez Komisję Europejską; zainicjowany w 2008 roku projekt prowadzony jest przez organizacje sektora publicznego państw członkowskich UE; ma na celu
zapewnienie infrastruktury informatycznej i usług, dając tym samym
możliwość organizacji i realizacji online paneuropejskich operacji
w zakresie zamówień publicznych; PEPPOL umożliwia partnerom
biznesowym łączenie zasobów informatycznych w ramach
e-zamówień w celu prowadzenia bezpiecznej i wiarygodnej wymiany
dokumentów7.
Open e-PRIOR – system opracowany i wprowadzony przez Komisję
Europejską; umożliwia on (w publicznym, otwartym formacie wielokrotnego użytku) wymianę ustrukturalizowanych dokumentów (w zakresie e-katalogów, e-zleceń i e-faktur) między Komisją a jej dostawcami8.
Narzędzie e-CERTIS – opracowane i udostępnione przez Komisję Europejską; jest to darmowe, internetowe narzędzie informacyjne; wyszukiwarka pozwala uzyskać informacje na temat dokumentów, certyfikatów oraz świadectw wymaganych w procedurach udzielania zamówień publicznych w 27 państwach członkowskich, dwóch krajach

www.simap.europa.eu (31.05.2012).
Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Strategia na rzecz e-zamówień,
Bruksela 2012, s. 7.
7
Komisja Europejska, Zielona księga w sprawie szerszego stosowania e-zamówień w UE,
Bruksela 2010, s. 9.
8
Ibidem.
6
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kandydujących (Turcja, Chorwacja) oraz w trzech państwach EOG
(Islandia, Lichtenstein i Norwegia)9.
Urząd Zamówień Publicznych, w celu zapewnienia niedyskryminującego
dostępu do zamówień publicznych, udostępnił na swojej stronie internetowej
narzędzia oraz systemy, stosowanie których niewątpliwie obejmuje
e-zamówienia (tab. 3).
Tabela 3
Elektroniczne narzędzia oraz systemy udostępnione
przez Urząd Zamówień Publicznych
BIULETYN ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

WYSZUKIWARKA
KODÓW CPV, CPC

9

Narzędzie udostępnione przez Urząd Zamówień Publicznych do
samodzielnego zamieszczania (wyłącznie w formie elektronicznej poprzez interaktywne formularze) i kontekstowego przeszukiwania ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych; istnieje
ustawowy obowiązek zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych w przypadku zamówień oraz konkursów,
których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość
kwoty 14 000 euro, a jest mniejsza od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich
Narzędzie udostępnione przez Urząd Zamówień Publicznych
ułatwia wyszukiwanie niezbędnych informacji i pozwala na
szybsze kwalifikowanie nabywanych dostaw, usług oraz robót
budowlanych;wyszukiwarka uwzględnia zarówno nomenklaturę
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), jak i zastąpionej przez
niego Centralnej Klasyfikacji Produktów (CPC) oraz przedstawia tabelę zbieżności powyższych klasyfikacji; dodatkowo katalog usług, wymienionych we Wspólnym Słowniku Zamówień,
został skategoryzowany w ramach usług priorytetowych oraz
niepriorytetowych stosownie do treści Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu
usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz.U.
z 2010 r. nr 12, poz. 68), wydanego na postawie art. 2a ustawy
Prawo zamówień publicznych

E. Cierlica, e-CERTIS, „Monitor Zamówień Publicznych” 2010, nr 11, s. 10.
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USŁUGA SUBSKRYPCJI
OGŁOSZEŃ

PLATFORMY LICYTACJI
ELEKTRONICZNYCH
ORAZ AUKCJI
ELEKTRONICZNYCH
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Usługa jest bezpłatna i udostępniona przez Urząd Zamówień
Publicznych; skierowano ją do przedsiębiorców zainteresowanych codziennym otrzymywaniem pocztą elektroniczną informacji o wszczętych postępowaniach; ma ona na celu ułatwienie,
w szczególności małym i średnim przedsiębiorcom, dostępu do
informacji o zamówieniach publicznych, ponadto zwiększa
szansę na to, by zamawiający uzyskali jak największą liczbę
10
ważnych ofert w toczących się postępowaniach
systemy informatyczne służące prowadzeniu licytacji elektronicznych oraz aukcji elektronicznych – utworzone na zlecenie
Urzędu Zamówień Publicznych i udostępnione dla wszystkich
zamawiających i wykonawców, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.uzp.gov.pl.

Komisja Europejska sugeruje skoncentrowane działania wspólnotowe na
wdrożeniu e-zamówień przez administrację krajową, regionalną i lokalną.
W najbliższej perspektywie głównym celem e-zamówień jest ich wykorzystanie
w całym procesie zamówienia publicznego poprzez automatyzację procedury
udzielenia zamówienia.
2. Korzyści wynikających ze stosowania e-zamówień
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020 zawiera priorytety, realizacja których
umożliwi elektronizację zamówień publicznych:
1. Rozwój inteligentny, który jest oparty na wiedzy i innowacji.
2. Rozwój zrównoważony polegający na wspieraniu gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów oraz gospodarki bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej.
W ramach kroków, jakie należy podjąć w celu realizacji priorytetów na
szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym, niewątpliwie wpisują się działania
bezpośrednio lub pośrednio związane z e-zamówieniami publicznymi.
Podkreślić należy, że inteligentny rozwój polega na zwiększeniu roli wiedzy i innowacji oraz pełnym wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych, a tym samym społecznych możliwości społeczeństwa cyfrowego. W zakresie tego priorytetu Komisja Europejska proponuje m.in.:
10

E. Cierlica, Subskrypcja ogłoszeń zamieszczanych w BZP, „Monitor Zamówień Publicznych” 2011, nr 02, s. 46.
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1. Poprawienie warunków ramowych prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przy wykorzystaniu strategii tworzenia popytu,
np. poprzez zamówienia publiczne i inteligentne regulacje.
2. Stworzenie jednolitego rynku treści i usług online, a w szczególności
ponadgranicznego, bezpiecznego rynku zasobów cyfrowych oraz koncepcji globalnego zarządzania Internetem.
3. Propagowanie powszechnego dostępu do Internetu oraz korzystanie
z niego wszystkich obywateli europejskich.
4. Propagowanie stosowania i korzystania z nowoczesnych sług online
takich jak e-administracja.
Zrównoważony rozwój polega na budowaniu zrównoważonej i konkurencyjnej gospodarki przy wykorzystaniu technologii przyjaznych środowisku,
wprowadzaniu inteligentnych sieci opartych na technologiach ICT, wzmacnianiu przewagi konkurencyjnej sektora produkcji oraz MŚP, a także docenieniu
wartości efektywnego korzystania z zasobów. Przy realizacji tego priorytetu
Komisja Europejska zaleca:
1. Poprawienie ram prawnych stosowania instrumentów rynkowych np.
poprzez sprzyjanie szerszemu wykorzystaniu ekologicznych zamówień
publicznych.
2. Stosowanie instrumentów rynkowych, takich jak zachęty fiskalne
i zamówienia publiczne, w celu zmiany metod produkcji i konsumpcji.
3. Korzystanie w pełni z potencjału technologii ICT.
4. Propagowanie instrumentów służących oszczędzaniu energii, które
mogłyby podnieść efektywność sektorów energochłonnych, jak
np. instrumentów opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych;
5. Opracowanie horyzontalnego podejścia do polityki przemysłowej
z wykorzystaniem różnych instrumentów, np. dostosowanych do nowych warunków zamówień publicznych.
6. Poprawienie otoczenia biznesu, szczególnie w odniesieniu do innowacyjnych MŚP, m.in z wykorzystaniem zamówień publicznych mających na celu wspieranie inwestycji11.
Komisja Europejska w Zielonej księdze w sprawie szerszego stosowania
e-zamówień w UE oraz w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego,
11

Komisja Europejska, Komunikat Komisji, Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 2010, s. 11–20.
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Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Strategia na rzecz e-zamówień”, podkreśla, iż stosowanie e-zamówień
przyniesie wiele korzyści (tab. 4).
Tabela 4
Korzyści wynikające ze stosowania e-zamówień
− automatyzacja i centralizacja przepływu informacji na temat poszczególnych postępowań zmniejszy liczbę błędów
na różnych etapach procedury zamówienia publicznego,
− wyszukiwanie ogłoszeń online jest łatwiejsze, niż przeglądanie publikacji,
− poprawa monitorowania i ogólna skuteczność zamówień
publicznych,
− polepszenie transgranicznych warunków konkurencji,
wzrost liczby konkurujących dostawców
Oszczędności, które mogą
− ograniczenie kosztów administracyjnych – wyszukiwanie
przyczynić się do konsolidacji
ogłoszeń online oraz przeprowadzanie postępowania
budżetowej lub zostać przeznao udzielenie zamówienia publicznego w formie elektroczone na inicjatywy wspierania
nicznej jest tańsze, niż stosowanie formy papierowej,
wzrostu gospodarczego
− obniżenie kosztów transakcji dla sektora publicznego
i podmiotów gospodarczych poprzez skrócenie czasu trwania procedur o udzielenie zamówienia publicznego,
− obniżenie cen zakupu dostaw, usług i robót budowlanych
dla sektora publicznego
Skuteczniejsze zarządzanie za- − centralizacja kosztownych funkcji związanych z obsługą
mówieniami publicznymi
zamówień publicznych,
− zwiększenie możliwości racjonalizacji i przeglądu procesu
udzielenia zamówienia publicznego,
− zintegrowanie e-zamówienia z pozostałą elektroniczną
działalnością organizacji, co zapewni spójność i większą
wydajność
Integracja rynków UE w zakre- − e-zamówienia niwelują bariery związane z odległością oraz
sie zamówień publicznych
zmniejszają niedobór informacji, zachęcają do większego
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
− e-zamówienia zmniejszają koszty związane z odległością
w odniesieniu do udziału w samej procedurze udzielenia
zamówienia publicznego,
− elektronizacja zamówień publicznych, w tym możliwość
złożenia oferty online, ułatwia dostęp do informacji oraz
umożliwia udział wykonawców z całego obszaru UE
Poprawienie przejrzystości
i dostępu do możliwości związanych z zamówieniami,
w szczególności dla MŚP, oraz
zwiększenie konkurencji, innowacji i wzrostu na rynku

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Komisja Europejska, Zielona księga…,
s. 4–5 oraz Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego…, s. 3.
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Mając na uwadze korzyści wynikające ze stosowania e-zamówień, należy
zauważyć, że są one obustronne zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców. Elektronizacja zamówień publicznych powinna stać się dążeniem do zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w możliwie najszerszym zakresie.
Podsumowanie
W dobie globalizacji e-zamówienia są coraz częściej wykorzystywane
w państwach członkowskich UE. Stosowanie ich dostarcza niepodważalnych
korzyści, jak przyspieszenie zakupów publicznych oraz uproszczenie stosowanych procedur.
Zauważa się jednak nadal małe zainteresowanie transakcjami przeprowadzanymi elektronicznie w większości krajów UE jako całości. W roku 2005
Komisja Europejska założyła, że do 2010 roku co najmniej 50% zamówień publicznych o wartości powyżej progu UE będzie udzielanych w formie elektronicznej. Obecnie jednak wykorzystanie e-zamówień szacowane jest na poziomie 5% łącznej wartości zamówień12.
Zgodnie z danymi Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadzone
w 2011 roku na Platformie Urzędu Zamówień Publicznych aukcje i licytacje
elektroniczne pozwoliły na zaoszczędzenie 138 mln zł. Dla porównania w 2010
roku dzięki aukcjom i licytacjom elektronicznym przeprowadzonym na Platformie Urzędu Zamówień Publicznych zaoszczędzono 89 mln zł.
Reasumując, informatyzacja zamówień publicznych jest celem ambitnym,
jednak możliwym do osiągnięcia przy inteligentnej i zrównoważonej współpracy krajów UE. Z perspektywy czasu elektronizacja zamówień publicznych wydaje się być celem koniecznym w dążeniu do gospodarki opartej na wiedzy i innowacji.

12

Komisja Europejska, Zielona księga ..., s. 2.
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ELECTRONIC PUBLIC PROCUREMENT (E-PROCUREMENT)
AS AN IMPORTANT ELEMENT OF A STRATEGY TOWARDS PRUDENT
AND BALANCED DEVELOPMENT CONDUCIVE TO EUROPE 2020

Summary
Electronic public procurement means the use of the Internet and the e-mail. The
aim of this article is to present e-procurement as one of the most significant Strategy
towards prudent and balanced development conducive to Europe 2020. Raising awareness of the significance of e-procurement will foster prudent and balanced development
of Europe.
Translated by Zbigniew Kulik
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WSPÓŁPRACA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
I PRZEDSIĘBIORCÓW
SZANSĄ NA ROZWÓJ GOSPODARCZY W REGIONIE

Wprowadzenie
O rozwoju gospodarczym w regionie w dużej mierze stanowi przedsiębiorczość lokalna i regionalna. Jednocześnie istnieje wiele czynników determinujących rozwój przedsiębiorczości. Są to zarówno czynniki ulokowane wewnątrz organizacji, jak również czynniki zewnętrzne, na które przedsiębiorca
nie ma bezpośredniego wpływu. Rolą samorządów jest wspieranie przedsiębiorczości lokalnej jako jednego z podstawowych elementów poprawy konkurencyjności całego regionu oraz tworzenie dobrych warunków dla ich funkcjonowania, a także atmosfery sprzyjającej zagranicznym przedsiębiorstwom do
inwestowania na terenie województwa, jako istotnego czynnika pobudzającego
regionalny rozwój gospodarczy.
Każda gospodarka jest otwartym systemem, w skład którego wchodzą
liczne podmioty, wzajemnie się przenikające i uzupełniające. Rozwój regionu
zależy w dużej mierze od aktywnej roli samorządów lokalnych. Wpływ samorządów powinien przejawiać się m.in. poprzez działania ułatwiające i upowszechniające dostęp przedsiębiorcom do informacji gospodarczej i doradztwa,
zwiększenie dostępności do krajowych i regionalnych funduszów wsparcia, budowę lokalnych i regionalnych instrumentów wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw, ale również poprzez wspieranie działań proinnowacyjnych, aktywizację rynku pracy oraz promocję gospodarki regionu. Coraz większą rolę, do-
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strzeganą przez przedsiębiorców, odgrywają różne formy stowarzyszeń, dzięki
którym ich pozycja negocjacyjna, ale również lobbystyczna jest znacznie silniejsza. W artykule autorka odniosła się do dwóch ważnych obszarów współpracy administracji rządowej i samorządów z przedsiębiorcami, mających istotny wpływ na rozwój gospodarczy w regionie: polityki klastrowej oraz krajowych i regionalnych programów wsparcia przedsiębiorczości.
1. Rola rozwoju przedsiębiorczości w stymulowaniu gospodarki
w regionie
Nie przedsiębiorstwa tworzą środowisko lokalne, lecz istnienie środowiska
jest warunkiem powstawania przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość nie jest naturalną cechą lokalnego terytorium. Każdy region ma w inny sposób rozwiniętą
przedsiębiorczość. Wynika to zarówno z otoczenia wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Każda gmina, każdy powiat, miasto czy kraj posiada inne bogactwa naturalne, innych sąsiadów, inne władze i innych mieszkańców. Nie ma
dwóch regionów bądź terytoriów, na których poziom rozwoju przedsiębiorczości byłby identyczny. Pozytywnym i twórczym zjawiskiem jest obserwowanie
gospodarek sąsiadów o wyższej stopie zamożności, ale zanim model gospodarki
zostanie przetransformowany i zaadaptowany, musi zostać dokładnie przeanalizowany.
O rozwoju przedsiębiorczości decyduje wiele czynników, ale są to
w większości przypadków czynniki określające rozwój całej gospodarki narodowej. Przede wszystkim jest to administracja centralna i lokalna, która prowadzi politykę sprzyjającą rozwojowi biznesu lub, wręcz przeciwnie, hamuje ją.
Może się to przejawiać w stopniu otwarcia na zewnętrznych inwestorów bądź
poprzez stosowanie takich uregulowań prawnych, które będą zachęcały lokalną
społeczność do zakładania własnych przedsiębiorstw.
Przedsiębiorczość może być rozpatrywana na wielu płaszczyznach: jako
cecha charakteru, zdolność do określonego działania, funkcja, innowacyjność.
Kwestia przedsiębiorczości może zostać przedstawiona w odniesieniu do kryterium terytorium. Przedsiębiorczość mieszkańców danego terytorium, czyli
przedsiębiorczość lokalna, jest stymulatorem wzrostu gospodarczego i czynnikiem dominującym w rozwoju gospodarki całego kraju.
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Rys. 1. Działania i podmioty mające wpływ na rozwój lokalnej przedsiębiorczości
Źródło: opracowanie własne.

Przedsiębiorczość lokalną można określić jako takie działania podmiotów funkcjonujących na danym lokalnym terytorium, które prowadzą do powstawania nowych przedsiębiorstw na jego terenie, co powoduje rozwój gospodarczy na tym terytorium, a przez to podwyższenie stopy życiowej jego mieszkańców, oraz takie działania władz lokalnych oraz środowisk okołobiznesowych, które stymulują powstawanie nowych przedsiębiorstw oraz rozwój infrastruktury technicznej i społecznej1. Zależności te przedstawiono na rysunku 1.
Celem polityki rządu wobec małych i średnich przedsiębiorców jest pobudzenie aktywności tego sektora, zapewniając zatrudnienie oraz wzrost jego

1

s. 12.

M. Saar, Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości, Warszawa 2011,
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konkurencyjności i zdolności do funkcjonowania na jednolitym rynku Unii Europejskiej.
W Polsce istnieją różne programy, mające na celu wsparcie przedsiębiorstw. Są one realizowane przez instytucje pozabankowe i banki, ośrodki
wspierania przedsiębiorczości, fundusze i fundacje rozwoju przedsiębiorczości,
inkubatory przedsiębiorczości, centra i parki technologiczne, fundusze poręczeniowe, które w coraz szerszym zakresie przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, a także klastry oraz instytucje samorządowe, które realizują regionalne i centralne programy służące rozwojowi przdsiębiorczości2.
2. Inicjatywy klastrowe jako efektywny instrument wspierania rozwoju
przedsiębiorczości
Klaster to forma pozytywnego lobbingu, siły przedsiębiorców, którzy posiadają wspólne interesy. Zidentyfikowanie potrzeb może być zaczątkiem inicjatywy zrzeszania się w stowarzyszenia klastrowe. Klaster został zdefiniowany
jako geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych
dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych
sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, jednocześnie współdziałających i konkurujących ze sobą3. Mówiąc o polityce klastrowej w regionie, warto też przytoczyć definicję inicjatywy klastrowej jako
formy organizacyjnej, gromadzącej kluczowych graczy klastra na rzecz jego
rozwoju. Jest to również pewna formuła partnerstwa, która służy uzgadnianiu,
a następnie wdrażaniu działań istotnych dla rozwoju danego skupiska firm i instytucji otoczenia4.
Tworzenie warunków do współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami danego sektora jest jednym z najefektywniejszych instrumentów wspierania małej
i średniej przedsiębiorczości. Stworzenie sieci przedsiębiorstw pozwala m.in. na
ścisłą, dobrowolną i świadomą współpracę firm, co przyczynia się do znacz2
A. Badach, M. Szejba, Fundusze mikropożyczkowe i poręczeniowe – pozabankowe formy
wspomagania małych firm w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania w województwie zachodniopomorskim, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw,
red. A. Bielawska, Szczecin 2005.
3
Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku, Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej, red. M. Dzierżanowski, Warszawa 2012, za M.Porter, The Competitive
Advantage of Nations, 1986.
4
Kierunki i założenia polityki klastrowej…
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nych korzyści z tytułu obniżenia kosztów zakupu surowców, uzyskania lepszych warunków sprzedaży swoich wyrobów oraz pełniejszego i szybszego dostępu do informacji5.
W województwie zachodniopomorskim funkcjonuje kilka inicjatyw klastrowych. Są to: Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”,
Zachodniopomorski Klaster Morski, Klaster ICT Pomorze Zachodnie, BTT
(Budownictwo – Transport – Turystyka), Transgraniczny Klaster Turystyczny.
Szlak wodny Berlin – Szczecin – Bałtyk, Klaster Morski Pomorza Zachodniego, Klaster Metalowy Metalika, Klaster Drzewno-Meblarski, Zachodniopomorskie Drewno i Meble, Klaster Rybny6, Zachodniopomorski Szlak Żeglarski,
Klaster branży uzdrowiskowej w Kołobrzegu, Klaster Stowarzyszenia Przetwórców Szkła Budowlanego, Klaster Budowlany, Zachodniopomorski Klaster
Bioenergii Odnawialnej w Szczecinie, Klaster Agroenergetyki Zielona Lokomotywa (Recz), Klaster Dizajnerski, Klaster Kultury, Inicjatywa klastrowa
branży spożywczej7.
Niektóre z nich prowadzą aktywne działania mające na celu rozwój zarówno geograficzny, jak i związany ze wdrażaniem nowych technologii, inne
nie funkcjonują w ogóle m.in z powodu braku zainteresowania samych przedsiębiorców określonych branż, braku lidera będącego koordynatorem klastra8
czy z powodu kwestii dotyczących finansowania.
Klastry w województwie zachodniopomorskim wydają się być rozdrobnione i powielające swoje zadania. Przykładem może być Klaster Morski Po5

Por. S. Jankiewicz, Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jako priorytet
polityki gospodarczej, Poznań 2004, s. 117 i n.
6
Klastry w województwie zachodniopomorskim, Publikacja PARP „Polskie klastry i polityka
klastrowa”, Warszawa 2012.
7
P. Niedzielski, M. Frankowska, Współpraca klastrów województwa zachodniopomorskiego
z jednostkami naukowymi, Konferencja PARP „Rola klastrów w obszarach transgranicznych”,
Szczecin, 31.05.2012.
8
Koordynator klastra to podmiot (stąd także określenie organizacja klastrowa), który organizuje i animuje rozwój interakcji, powiązań i współpracy w klastrze, a także świadczy wyspecjalizowane usługi na rzecz firm i innych podmiotów działających w danym skupisku.
W początkowych fazach rozwoju współpracy wspomniane funkcje pełni często nie instytucja, ale
konkretna osoba określana jako animator klastra. Jest to osoba wywodząca się ze sfery biznesu,
administracji lub instytucji otoczenia, która ma pewną wizję rozwijania współpracy i budowania
przyszłości danego skupiska firm i podmiotów. Często dla rozwoju inicjatywy klastrowej
potrzebne jest zetknięcie się kilku liderów. W późniejszej, bardziej sformalizowanej fazie rozwoju
liderzy ci tworzą najczęściej radę klastra, na poziomie operacyjnym pojawia się zaś osoba nazywana koordynatorem lub menedżerem klastra. Najczęściej jest ona zatrudniona w wyspecjalizowanej organizacji klastrowej (nazywanej także koordynatorem klastra), przy czym organizacja ta
może zatrudnić także większą liczbę osób. Za: Kierunki i założenia polityki klastrowej…, s. 13.
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morza Zachodniego oraz Zachodniopomorski Klaster Morski. Obydwa działają
w szeroko pojętej branży morskiej.
Klaster Morski Pomorza Zachodniego jest powiązaniem kooperacyjnym
podmiotów branży morskiej z terenu województwa zachodniopomorskiego. Misją klastra jest zbudowanie trwałych więzi i wypromowanie nowego wizerunku
zintegrowanego i innowacyjnego środowiska interesów morskich poprzez harmonizację działań na rzecz wzmocnienia międzynarodowej pozycji konkurencyjnej regionalnych podmiotów branży morskiej
Drugi z nich, Klaster Morski, powstał w wyniku oddolnej inicjatywy firm
branży stoczniowej w celu wspierania rozwoju gospodarki morskiej poprzez
tworzenie sieci współpracy przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, wyższych uczelni i instytucji otoczenia biznesu9.
Pomimo że reprezentanci, organizatorzy obu klastrów mówią o różnych
interesach grup i innej genezie ich powstania, to jednak tworzenie podobnych
organizacji w tej samej branży powoduje ograniczenie możliwości ich rozwoju.
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku inicjatyw w branży drzewnej.
We wschodniej części województwa zostały powołane: Klaster Drzewno-Meblarski i Zachodniopomorskie Drewno i Meble. Klaster drzewno-meblarski
jest tworzony także przy udziale Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu
Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Inicjatywa klastrowa branży drzewnej w województwie zachodniopomorskim została
przedstawiona również przez Instytut Rozwoju Regionalnego.
Mnogość podobnych inicjatyw świadczy z jednej strony o potencjale regionu w konkretnych branżach, z drugiej strony o braku spójności i właściwej
komunikacji pomiędzy inicjatorami podobnych działań10. Ponadto, wiele inicjatyw zawiązuje się, ale niestety ich działania nie są kontynuowane.
Wspólne interesy mogą odnaleźć również Klaster Dizajnerski i Klaster
Kultury, a także Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, Klaster branży uzdrowiskowej w Kołobrzegu i Transgraniczny Klaster Turystyczny. Szlak wodny Berlin – Szczecin – Bałtyk. Powielanie podobnych inicjatyw mogło wynikać poza
właściwą komunikacją również z możliwości dofinansowania działalności
w ramach funduszy europejskich (Programy Operacyjne Innowacyjna Gospodarka i Rozwój Polski Wschodniej).

9
10

Klastry w województwie zachodniopomorskim…
Por. M. Saar, Jak samorządy lokalne...
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Na poziomie regionalnym klastry mogły ubiegać się o dofinansowanie
w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO). Część regionów
w dokumentach RPO dokonała szczegółowch zapisów, które wskazywały na
możliwość wspierania sformalizowanych klastrów ze środków pochodzących
z funduszy europejskich (świętokrzyskie, wielkopolskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie). Wiele województw połączyło działania wspierające klastry
z innymi działaniami mającymi na celu wspieranie przedsiębiorczości, instytucji otoczenia biznesu lub budowanie relacji pomiędzy przedsiębiorstwami a sferą B + R. W przypadku województwa zachodniopomorskiego nie ma zapisów
mówiących wprost o możliwości wspierania inicjatyw klastrowych i klastrów.
Pomimo że w województwie zachodniopomorskim nie takiego zapisu
w RPO, realizowane jest przedsięwzięcie „Transfer wiedzy w regionie poprzez
rozwój sieci współpracy w województwie zachodniopomorskim”, w ramach
którego utworzono Regionalne Centrum Klasteringu oraz Branżowe Centra
Kompetencji dla branży chemicznej, spożywczej, drzewno-meblarskiej, informatycznej oraz budowlanej11. Głównym zadaniem projektu było utworzenie
i rozwijanie regionalnej sieci współpracy pomiędzy dostawcami technologii
a ich odbiorcami, czyli pomiędzy uczelniami wyższymi a przedsiębiorstwami.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego miał na celu podniesienie poziomu konkurencyjności
i innowacyjności województwa zachodniopomorskiego12.
Inicjatywa tworzenia klastrów powinna być tworzona na poziomie przedsiębiorców. Przedsiębiorcy działając w danym sektorze w naturalny sposób,
konkurują ze sobą, ale istnieje również wiele obszarów możliwej współpracy.
Wspólny głos w dyskusji zwiększa siłę przedsiębiorców w forsowaniu swoich
interesów, które nie zakłócają zasad konkurencyjności, ale mogą być niedostrzegane, jeśli są formułowane poprzez pojedyncze podmioty.
Analizując politykę klastrową w innych krajach europejskich – praktyką
jest tworzenie klastrów oraz podstawowe finansowanie ich działań statutowych
poprzez same przedsiębiorstwa, będące ich członkami, a podmioty administracji
rządowej i samorządowej powinny wspierać politykę tworzenia klastrów oraz
tworzyć możliwości ich rozwoju.
Obecnie trwają w Polsce dyskusje na temat przyszłej polityki klastrowej.
Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do roku 2020 zostały opraco11
12

Kierunki i założenia polityki klastrowej…, s. 27.
http://www.not-koszalin.org/projekt_8_2_2.php.
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wane przez zespół ekspertów i przedstawione przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości. Wspieranie klastrów powinno być realizowane w obszarach
działalności badawczo-rozwojowej (B + R), wsparcia międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw, rozwoju jakości kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, stymulowania współpracy branżowej, powstawania nowych przedsiębiorstw. Wsparcie powinno być skierowane szczególnie do klastrów o największym potencjale konkurencyjnym. Ich selekcja powinna więc skutkować koncentracją środków publicznych (w tym funduszy z Unii Europejskiej). Strategicznym celem przyszłej polityki klastrowej jest wzmocnienie innowacyjności
i konkurencyjności polskiej gospodarki. Cel ten będzie osiągany przez:
– skoordynowanie i skoncentrowanie dostępnego wsparcia publicznego na wybranych klastrach o kluczowym znaczeniu i potencjale
konkurencyjnym dla gospodarki kraju i poszczególnych regionów,
– szerokie wspieranie rozwoju współpracy, zwiększania interakcji
i przepływów wiedzy itp. przez wspieranie koordynatorów klastrów13.
W świetle powyższych założeń należy zrewidować politykę klastrową
prowadzoną w województwie zachodniopomorskim, gdyż pomimo dużej aktywności niektórych inicjatw klastrowych, ich rozdrobnienie może doprowadzić
do marginalizacji w skali kraju.
3. Krajowe i regionalne programy wsparcia przedsiębiorczości
Adminstracja rządowa, ale również samorządowa na poziomie regionalnym i lokalnym coraz częściej i coraz intensywniej angażuje się w działania
mające na celu wspieranie przedsiębiorczości. To przedsiębiorstwa pobudzają
lokalny rynek, tworzą miejsca pracy, płacąc podatki, zasilają budżet państwa
i gminy, powodują zwiększenie zamożności lokalnego społeczeństwa. Przedsiębiorstwa są kreatorem nowych potrzeb, często komplementarnych do prowadzonej działalności, co powoduje potrzebę tworzenia kolejnych podmiotów gospodarczych. Sektor małych i średnich przedsiębiorców pozwala skutecznie
zmniejszać bezrobocie oraz rozpiętość dochodów w społeczeństwie, co przyczynia się do likwidacji ubóstwa.

13

Kierunki i założenia polityki klastrowej…, s. 4–5.

Współpraca administracji publicznej i przedsiębiorców…

145

Samorządy terytorialne powinny dostarczać czytelną informację na temat
ulg i zachęt dla potencjalnych inwestorów, przetargów publicznych, procedur
prawnych, a także projektów integrujących społeczeństwo lokalne oraz wszelkich innych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości.
W 2005 roku z inicjatywy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA (PAIiIZ) zostały stworzone w każdym województwie centra obsługi inwestorów. Celem tej inicjatwy było zapewnienie kompleksowej obsługi
przedsiębiorstwom zagranicznym zainteresowanym bezpośrednimi inwestycjami w regionie. Centra są dobrze funkcjonującym narzędziem wspierania przedsiębiorczości m.in. poprzez przyciąganie bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Zadania centrów obsługi inwestrów to przede wszystkim obsługa projektów inwestycyjnych, która obejmuje udzielanie zainteresowanym podmiotom
informacji w zakresie uwarunkowań prawnych i gospodarczych w procesach
inwestycyjnych, doradztwo inwestycyjne, wsparcie i doradztwo w procesie pozyskiwania optymalnej lokalizacji inwestycyjnej, a także współpraca z inwestorem już pozyskanym dla regionu, polegająca na kompleksowej pomocy doradczej w ramach prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozbudowy projektów inwestycyjnych (tzw. aftercare). Ponadto zadania COI obejmują promocję
potencjału inwestycyjnego regionu oraz poprawę oferty inwestycyjnej14.
W 2009 roku Ministerstwo Gospodarki podjęło działania mające na celu
wsparcie polskich eksporterów poprzez poddziałanie 6.2.1. Wsparcie dla sieci
Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013. Oznacza to, że na terenie prawie
każdego województwa, w tym na terenie województwa zachodniopomorskiego
powstało Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w ramach istniejącego już Centrum Obsługi Inwestora.
Projekt utworzenia Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)
jest odpowiedzią na potrzeby środowiska eksporterów wynikające z braku dostępu do kompleksowych usług informacyjnych w zakresie eksportu oraz prowadzenia inwestycji poza granicami kraju. Rozproszona informacja na temat
możliwości eksportowych, a także trudności z pozyskaniem usługi odpowiedniej jakości po przystępnej cenie to główne bariery w rozwoju polskich przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, które w każdej gospodarce są naj-

14

http://www.coi.wzp.pl/coi/centrum_obslugi_inwestora.htm.
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liczniej reprezentowane. Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów gwarantuje m.in.:
– pozyskiwanie informacji na temat zagranicznych rynków zbytu,
– wyszukiwanie potencjalnych partnerów gospodarczych,
– udzielanie informacji odnośnie do możliwości uzyskania wsparcia
na realizację projektów proeksportowych ze środków publicznych,
– udzielanie informacji dotyczących możliwości udziału w zagranicznych targach i misjach gospodarczych,
– współpracę z wydziałami promocji handlu i inwestycji ambasad
i konsulatów RP na całym świecie15.
Przykładem wsparcia finansowego dla przedsiębiorców planujących działania eksportowe jest dostępne w ramach programu operacyjnego województwa
zachodniopomorskiego m.in. działanie oś priorytetowa 1. Gospodarka – Innowacje – Technologie Działanie 1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw Poddziałanie 1.3.2. Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym16. Celem tej inicjatywy jest przyspieszenie procesu internacjonalizacji zachodniopomorskich przedsiębiorstw, jak również promocja regionu za
granicą poprzez ułatwienie przedsiębiorstwom nawiązywania kontaktów z potencjalnymi kontrahentami z zagranicy oraz rozwoju działalności eksportowej,
a także umożliwienie prezentacji oferty przedsiębiorstw podczas imprez targowo-wystawienniczych o międzynarodowym charakterze oraz o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki17. W ramach tego poddziałania przedsiębiorcy
mogą uczestniczyć w misjach eksportowych, dzięki którym będą mieli możliwość nawiązania bezpośrednich relacji handlowych w ramach spotkań B2B organizowanych z indywidualnymi przedsiębiorcami bądź stowarzyszeniami
i izbami handlowymi na świecie.
Ciekawą inicjatywą regionalną, która następnie przerodziła się w ogólnopolską, jest program „Polski Czempion”, który został zainicjowany przez Miasto Wrocław oraz Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW). Program jest rozwijany i koordynowany w całej Polsce przez firmę PwC, a partnerem strategicznym przedsięwzięcia jest PAIiIZ. W ramach projektu firmy
otrzymają wsparcie od lokalnych władz samorządowych polegające przede
15

`http://www.coi.wzp.pl/coi/biuro_wspierania_przedsiebiorczosci.htm.
Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskie go na lata 2007–2013 (wersja 6.1), Szczecin 2012.
17
Informator Instrument wsparcia eksportu na poziomie regionalnym, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011.
16
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wszystkim na promocji ich międzynarodowej działalności oraz na wsparciu
w relacjach z lokalnymi instytucjami edukacyjnymi i badawczo-rozwojowymi18.
W ramach instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców na obszarze całego
kraju warto wymienić:
– Branżowe projekty promocyjne dotyczące eksportu19, których celem jest wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez grupę co
najmniej czterech przedsiębiorców, obejmujących minimum dwie
formy działań promocyjnych, takich jak pokazy, degustacje, wystawy, prezentacje, demonstracje, spotkania branżowe, szkolenia
i warsztaty realizowane w kraju i za granicą, badania rynku zagranicznego.
– Certyfikaty eksportowe20 przeznaczone dla małych i średnich
przedsiębiorców. Działanie obejmuje wspieranie uzyskania certyfikatu wyrobu lub przedłużania ważności certyfikatów, świadectw
i atestów wyrobu wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych.
– Przedsięwzięcia promocyjne i wspierające eksport21, które dotyczą
wspierania organizacji przedsięwzięć promocyjnych, m.in. seminariów, konferencji, zbiorowych pokazów oraz prezentacji.
– Przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport22, mające na celu
wspieranie przedsięwzięć wydawniczych, w tym m.in. katalogów,
informatorów branżowch, publikacji książkowych oraz materiałów

18

http://www.coi.wzp.pl/coi/p-r-m-a-16155/aktualnosci.htm.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub
sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim (Dz.U. z 2007 r. nr 211, poz. 1542, z późn. zm.).
20
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych
(Dz.U. z 2007 r. nr 210, poz. 1522, z późn. zm.).
21
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim (Dz.U. z 2007 r. nr 211, poz. 1544, z późn.
zm.).
22
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych, promujących eksport lub sprzedaż
na Jednolitym Rynku Europejskim (Dz.U. z 2007 r. nr 211, poz. 1543, z późn. zm.).
19
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promocyjnych i informacyjnych na nośnikach elektronicznych,
promujących eksport23.
Podsumowanie
Zależności pomiędzy administracją samorządową i przedsiębiorcami odgrywają znaczącą rolę w procesie dążenia do zrównoważonego rozwoju lokalnego. Rozwój gospodarczy regionów jest ściśle związany z rozwojem przedsiębiorstw działających na ich terenie oraz w dużej mierze zależy od skuteczności
oddziaływania jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawione formy
współpracy samorządów i przedsiębiorców są tylko wybranymi, które wydają
się istotne z punktu widzenia rozwoju regionalnego i lokalnego. Rozwój klastrów, pomimo że powstających z inicjatywy przedsiębiorców, uzależniony jest
od polityki rządu i samorządów głównie w zakresie wsparcia finasowego, a instrumenty stosowane przez samorządy lokalne mające na celu wspieranie działań eksportowych mają bezpośredni wpływ na rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

THE COOPERATION OF LOCAL GOVERNMENTS AND ENTREPRENEURS
– AN OPPORTUNITY FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE REGION

Summary
The role of local authorities is to promote entrepreneurship as one of the key elements to improve the competitiveness of the region and create favorable conditions for
their operation. In the article the author mentions about two important areas of cooperation of local governments and business, which have a significant impact on economic
development in the region: regional cluster policy and entrepreneurial support programs.
Translated by Małgorzata Saar
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Instrumenty umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorców, Departament Instrumentów Wsparcia, Warszawa 2010.
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ZNACZENIE SPRZEDAŻY OSOBISTEJ
W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wprowadzenie
Obecnie samorządy muszą coraz częściej sięgać po narzędzia komunikacji
marketingowej, w tym sprzedaży osobistej. Sprzedaż osobista polega na personalnym kontakcie pomiędzy oferentem a klientem, podczas którego oferujący
produkt stara się zachęcić nabywcę do zakupu lub akceptacji pomysłu, idei.
Oferent, samorząd swoją postawą i wykorzystywanymi argumentami wpływa
na wybór konkretnego produktu oraz podjęcie ostatecznej decyzji skorzystania
z oferty. Celem artykułu jest zaakcentowanie wzrastającej roli sprzedaży osobistej w działaniach komunikacji marketingowej jednostek samorządu terytorialnego. Wykorzystywanie sprzedaży osobistej w komunikacji marketingowej samorządu odbywa się poprzez indywidualne kontakty podmiotów komunikacji
z potencjalnymi nabywcami oferty. Stosowanie tego instrumentu jest szczególnie ważne dla pozyskania inwestorów i zarządzających przedsiębiorstwami, ponieważ z reguły oczekują oni poświęcenia im czasu i przedyskutowania ich zamiarów oraz dopracowania warunków lokalizacji planowanych przez nich inwestycji. Sprzedaż osobistą stosuje się także w stosunku do mieszkańców.
Działania sprzedaży osobistej są niejako wpisane w zadania własne nałożone na
samorządy przez ustawodawcę celem zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej.
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1. Sprzedaż osobista w komunikacji marketingowej
Komunikacja marketingowa to komunikowanie otoczeniu rynkowemu
wszelkich wartości danego podmiotu poprzez działania marketingowe, to komunikacja wewnętrzna, kształtowanie wizerunku i tożsamości oraz partnerskie
reagowanie na informacje płynące z otoczenia. Komunikacja marketingowa jest
oddziaływaniem na wszystkich uczestników otoczenia, w tym zwłaszcza na
obecnych i potencjalnych odbiorców danej oferty. W komunikacji marketingowej istotne jest określenie jej celów oraz odbiorców, gdyż istnieje ścisły związek między oczekiwaniami, potrzebami odbiorców a wyborem środków przekazu czy idei. Komunikację marketingową można podzielić na dwie sprzężone ze
sobą części: komunikację formalną (promocję) oraz komunikację nieformalną.
Sprzedaż osobista zaliczana jest do komunikacji formalnej, czyli działań odbywających się najczęściej w postaci zaplanowanych akcji.
Sprzedaż osobista to ustna prezentacja oferty w rozmowie z jednym lub
wieloma potencjalnymi klientami, w celu dokonania transakcji sprzedaży1.
Sprzedaż osobista jest instrumentem systemu komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem oraz wspierania sprzedaży, przy czym jest to forma osobistego
komunikowania się, którego sprzedawca jest podstawowym podmiotem2. Ta
forma komunikacji marketingowej charakteryzuje się bezpośrednim kontaktem
klienta z kupującym. Może to być kontakt twarzą w twarz albo telefoniczny (telemarketing). Może to być sprzedaż terenowa, w ściśle określonym punkcie
sprzedaży produktów, czy też negocjacje handlowe3. B. Żurawik i W. Żurawik
podkreślają, że sprzedaż osobista jest procesem informowania i przekonywania
nabywców poprzez bezpośredni kontakt w celu sprzedaży produktów4.
Sztuka powodzenia sprzedaży osobistej ukryta jest w zdolnościach i predyspozycjach osoby, która ją uprawia. Taki pracownik powinien być wszechstronnie, profesjonalnie przygotowany z zakresu świadczonej oferty, ale również w zakresie umiejętności handlowych i negocjacyjnych. Dlatego tak ważne
jest odpowiednie szkolenie i motywowanie personelu. Przy sprzedaży osobistej
1
Ph. Kotler, Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation and Control, Prentice Hall, London 1991, s. 567.
2
L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy,
PWE, Warszawa 2001, s. 529.
3
T. Domański, P. Kowalski, Marketing dla menedżerów, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa–Łódź 1998, s. 262.
4
B. Żurawik, W. Żurawik, Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa
1996, s. 373.
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istotne jest wcześniejsze poznanie klienta, jego stylu komunikatywnego, aby jak
najlepiej zaprezentować ofertę usługową i rozwiać wszelkie wątpliwości klienta. Rola sprzedaży osobistej jest większa w sytuacji złożoności zakupu, małego
zasobu informacji posiadanego przez potencjalnych nabywców, gdy klient jest
niezdecydowany, oczekuje pomocy, np. w przypadku nowego inwestora, który
nie najlepiej zna ofertę danego samorządu. Sprzedaż osobista jako narzędzie
komunikacji organizacji z rynkiem spełnia następujące funkcje5:
– przekazywania informacji o produkcie, jego właściwościach, warunkach zakupu itp.,
– pozyskiwania informacji o potrzebach, popycie, preferencjach odbiorców,
– zjednywania klientów (składanie ofert, przyjmowanie zamówień,
nawiązywanie kontaktów),
– przekonywania nabywców i wspierania sprzedaży (uatrakcyjnienie
podaży produktu przez pomoc, porady, instrukcje, wyjaśnienia,
prezentacje, minimalizowanie ryzyka związanego z zakupem, itp.),
– formowania wizerunku organizacji i kształtowania pozytywnego
nastawienia odbiorców (styl kontaktów interpersonalnych, kultura
obsługi itp.).
Można zauważyć, że ze sprzedażą osobistą wiąże się wiele działań. Sprzedaż osobista to ustna, osobista prezentacja oferty i rozmowa handlowa sprzedawcy z jednym bądź większą grupą potencjalnych nabywców w celu doprowadzenia do zakupu promowanej oferty6. Należy jednak podkreślić, że sprzedaż
osobista nie powinna się kończyć po zdobyciu klienta, tylko nadal trwać celem
wykreowania partnerskich z nim relacji. Sprzedaż osobista odnosi się do działań
związanych z wyszukiwaniem klientów oraz informowaniem, przekonywaniem,
a niekiedy również obsługą w toku bezpośredniej, wielostronnej komunikacji,
która jest jej największą zaletą. Sprzedawca pomaga nabywcy sprecyzować potrzeby, prezentuje sposoby ich zaspokojenia i wyjaśnia wątpliwości w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji korzystnej dla obu stron7.

5

H. Meffert, Marketing. Grundlagen der Absatzpolitik, Gabler, Wiesbaden 1986, s. 482, za:
Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 2001, s. 329–330.
6
T. Sztucki, Promocja – sztuka pozyskiwania nabywców, Agencja Wydawnictwo Placet,
Warszawa 1995, s. 136.
7
F. Brassington, S. Pettitt, Principles of Marketing, Financial Times Pitman Publishing,
London 1997, za: J. Blythe, Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2002, s. 261–262.
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Sprzedaż osobista opiera się przede wszystkim na bezpośrednim kontakcie
obu stron, w czasie którego sprzedawca ma na celu przekonanie do wyboru
swojej oferty. Strony dążą do tego, aby odnieść obustronne korzyści. Kluczem
do sukcesu w prowadzeniu sprzedaży osobistej jest wykorzystywanie zaleceń
sformułowanych przez H. Becka8:
1. Przed przystąpieniem do rozmów z klientem należy gruntownie się
przygotować, zebrać odpowiednie informacje.
2. Rozpoczęcie rozmowy powinno zawierać efekt echa – jeżeli uda się
przykuć uwagę słuchacza w pierwszych zdaniach, to można liczyć na
zainteresowanie słuchacza podczas całego spotkania.
3. Skuteczność przekonania klienta do prezentowanej oferty polega na
umiejętności słuchania go. Dzięki wypowiedziom klienta oferent ma
szansę lepszego zrozumienia potrzeb rozmówcy oraz właściwszego
dobrania odpowiednich argumentów przekonujących do danej oferty.
4. Umiejętność aktywnego słuchania polega na zadawaniu pytań – pozwala to utrzymać inicjatywę rozmowy oraz jest formą okazania klientowi zainteresowania jego problemami.
5. Dobrze dobrane i właściwie sformułowane argumenty są podstawowym bodźcem do zawarcia transakcji. Argumenty powinny wychodzić
naprzeciw rzeczywistym potrzebom klientów. Klienci oczekują od
sprzedawcy nie informacji, jaki jest oferowany produkt, lecz jakie potrzeby zaspokaja.
6. Oferowana usługa musi być dostosowana do indywidualnego klienta,
posiadać niepowtarzalne zalety.
7. Wysokość ceny powinna zostać poparta zestawem korzyści, jakie niesie ze sobą produkt.
8. Należy przygotować się do odpierania ewentualnych zastrzeżeń –
gdzie mogą się pojawić i jak się do nich ustosunkować.
9. Bardzo ważną rolę odgrywa komunikacja niewerbalna – nastawienie
do klienta, sposób zachowania.
10. Sprzedawca musi odbierać werbalne i niewerbalne sygnały kupna od
nabywcy. Należy odczytywać nie pojedyncze gesty, ale całe zespoły
gestów, łącznie z komunikatami słownymi, co umożliwi prawidłową
ocenę sytuacji.

8

G. Aniszewska, 13 kroków do sukcesu sprzedawcy, „Marketing i Rynek” 1995, nr 1, s. 19.

Znaczenie sprzedaży osobistej w jednostkach…

153

11. Zawieranie transakcji rozpoczyna się już podczas przygotowania rozmowy, a trwa przez cały czas jej prowadzenia. Nie należy odwlekać
finalizacji transakcji z obawy przed zdecydowaną odpowiedzią odmowną ze strony klienta. Po zawarciu umowy należy utwierdzić klienta, że podjął właściwą decyzję.
12. Ściśle zdefiniowane cele pomagają w odpowiednim prowadzeniu
sprzedaży. Niezwykle ważna jest konsekwencja i cierpliwość sprzedawcy.
13. Nieudane negocjacje powinny być analizowanym źródłem informacji,
dlaczego się nie udało, a nie powodem frustracji. Natomiast udana
transakcja winna być fundamentem do poszerzania współpracy oraz
budowania wzajemnego zaufania, partnerskich relacji.
Marketingowe podejście do sprzedaży osobistej oznacza, że jej rola nie
kończy się wraz z uzyskaniem pierwszego zamówienia – jest to bowiem właściwie początek współpracy w dłuższym okresie9. Każda gospodarka cechuje
się zmianami, które zachodzą stale, dlatego też niezbędne jest sprawowanie
funkcji nadzoru i kontroli nad personelem, aby w każdym momencie był on zarządzany w sposób najbardziej odpowiedni dla całej organizacji. Rola ludzi
w organizacji jest coraz większa. Ludzie nie są dodatkiem do organizacji, lecz
to organizacja i oni sami tworzą podmiot, który działa na rynku. Przez to czynnik ludzki jest traktowany jako materia, dzięki której możliwe staje się funkcjonowanie organizacji jako sprawnej całości10.
J.W. Wiktor stwierdza, że promocja osobista (według autora szersze pojęcie niż sprzedaż osobista) odnosi się do bezpośrednich interakcji nie tylko
z klientami, ale także dostawcami, pośrednikami, mediami, społecznością lokalną, przedstawicielami władzy i pozostałymi grupami znajdującymi się
w otoczeniu11. Wszyscy bowiem pracownicy, którzy kontaktują się z otoczeniem zewnętrznym i dzięki temu na różne sposoby pozyskują klientów i zawierają transakcje sprzedaży, stają się odpowiedzialni za komunikację marketingową. Promocja osobista może przybierać formę komunikacji bezpośredniej
(bezpośredni kontakt) lub pośredniej (kontakt poprzez telefon, pocztę, Internet).

9

A. Sznajder: Sztuka promocji, Business Press, Warszawa 1993, s. 120.
M. Adamiec, B. Kożusznik, Zarządzanie zasobami ludzkimi: aktor – kreator – inspirator,
Wydawnictwo Akade, Kraków 2000, s. 16.
11
J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 129.
10
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Bardzo ważny jest zatem każdy pracownik, który jest często wizytówką danej
organizacji, uosabia ją.
Podejście do zarządzania pracownikami cechuje wspólnota celów, wspólne działanie, wspólna odpowiedzialność oraz wzajemny szacunek. Taka polityka wydobywa porozumienie prowadzące do lepszych wyników ekonomicznych
i większego rozwoju zasobów ludzkich. Przedstawiciel tzw. szkoły behawioralnej H. Musterberg H zauważył, że wydajność w pracy można poprawiać poprzez:
– wyszukiwanie odpowiedniej osoby, której cechy umysłu wyróżniają ją jako najlepszego wykonawcę,
– stwarzanie warunków dla najlepszej możliwej pracy,
– przez wywieranie psychologicznego wpływu na motywację pracowników12.
E. Mayo zaznaczył ponadto, że wzrost większej wydajności pracy powodowany był nie tylko zachętami materialnymi, lecz także innymi czynnikami.
Zauważył, że koncepcję „człowieka racjonalnego” należy zastąpić koncepcją
„człowieka społecznego” motywowanego potrzebami społecznymi. Zwrócił
również uwagę na znaczenie stylu kierowania jako przesłanki dla tworzenia dobrego klimatu pracy, podkreślił potrzebę kształcenia kadry kierowniczej,
zwłaszcza w zakresie kształtowania stosunków międzyludzkich13.
2. Rola sprzedaży osobistej w samorządach
Sprzedaż osobista obejmuje zarówno komunikację pomiędzy urzędem
a otoczeniem, jak i działania realizowane przez pracowników urzędu, dzięki
którym realizują oni potrzeby interesariuszy i kształtują ich zadowolenie, a jednocześnie poprzez sposób, w jaki zaspokajają te potrzeby, kształtują wizerunek
urzędu, swój własny i promują politykę urzędu. Budowanie trwałych, opartych
na wzajemnym zaufaniu i wspólnych korzyściach więzi samorządu z klientami
możliwe jest poprzez udoskonalanie, modyfikowanie i adaptowanie poziomów
obsługi do różnych potrzeb rynku, zwiększając tym samym poziom satysfakcji
i lojalności odbiorców. W sprzedaży osobistej bardzo ważny jest odpowiedni
dobór personelu, który cechuje się istotnymi cechami, np. umiejętnością nawią12

M. Adamiec, B. Kożusznik, Zarządzanie zasobami ludzkimi…, s. 13.
Wprowadzenie do zarządzania personelem, red. A. Szałkowski, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej, Kraków 2000, s. 59.
13
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zywania kontaktów, elastycznością, opanowaniem, empatią itp.14 Istotny jest
także właściwy system szkolenia oraz motywacji. Uświadomienie sobie, że
wszyscy pracownicy, ich zaangażowanie, wiedza i umiejętności obsługi klienta
stanowią najcenniejszy kapitał, stanowi podstawę do poszukiwania rozwiązań
pozwalających na jak najbardziej efektywne jego wykorzystanie15.
Sprzedaż osobista jako forma komunikowania się samorządu z otoczeniem
powinna spełniać cztery podstawowe funkcje: informacyjną (informowanie interesariuszy o ofercie, cechach jakościowych poszczególnych usług oraz warunkach ich nabycia), perswazyjną (nakłonienie nabywców do skorzystania
z oferty danego samorządu), kreacyjną (tworzenie pozytywnego wizerunku
gminy/regionu w jej otoczeniu) oraz badawczą – odpowiedzialną za pozyskiwanie informacji od klientów, o ich potrzebach i oczekiwaniach16. Wszyscy
pracownicy urzędu wchodzą w różne interakcje z otoczeniem. Istotną cechą
sprzedaży osobistej mającą znaczenie w jednostkach samorządu terytorialnego,
głównie w przypadku inwestorów i mieszkańców, jest zatem kreowanie
i utrzymywanie długotrwałych i stałych relacji zarówno formalnych, jak i nieformalnych. Bardzo ważna jest reakcja zwrotna, komunikacja dwustronna. Nieodłącznymi elementami kontaktu w ramach sprzedaży osobistej są: poszukiwanie potencjalnych klientów, nawiązywanie z nimi kontaktu, obsługa osobista,
zbieranie informacji. Dyrektorzy wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz miasta Szczecina17 akcentują istotną rolę
kontaktów osobistych z inwestorami nie tylko na etapie ich poszukiwania, ale
także otoczenia opieką już pozyskanego inwestora. Jeden z dyrektorów podkreślił, że zdarza się nawet uzgadnianie szczegółów już po godzinach pracy, zaznaczył, że należy odbierać telefon komórkowy szczególnie blisko finalizacji
umowy. Takie kontakty osobiste, świadczące o pełnej gotowości samorządowców, są pozytywnie odbierane przez inwestorów.

14

Szerzej: A. Smalec, Wpływ personelu na świadczenie usług administracyjnych
w jednostkach samorządowych, w: Usługi w Polsce – nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań
przyszłości, red. A. Panasiuk, K. Rogoziński, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr
497, Ekonomiczne Problemy Usług nr 20, t. II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 155–159.
15
J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
2001, s. 178.
16
Z. Mazur, J. Zieziula, Marketing w administracji publicznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz 1999, s. 214.
17
Na podstawie przeprowadzonych wywiadów w wydziałach zajmujących się komunikacją
marketingową oraz obsługą inwestorów.
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Jak wskazują przeprowadzone badania, w przypadku poszukiwania partnerów w celu zrealizowania określonej inwestycji, gminy najczęściej opierają się
na kontaktach osobistych (44%), stronach i wyszukiwarkach internetowych
(39%) oraz informacjach od osób trzecich (31%) – rysunek 1. W mniejszym zaś
zakresie poszukują partnerów poprzez ogłoszenia prasowe (27%) i przetargi
(27%), targi, wystawy i konferencje (25%) czy też poprzez urzędy i instytucje
państwowe (23%). Najmniejszym uznaniem przy poszukiwaniach partnerów
z sektora prywatnego do realizacji samorządowych projektów inwestycyjnych
cieszą się organizacje okołobiznesowe (8%) oraz ogłoszenia prasowe i telewizyjne (3%).

Rys. 1. Źródła poszukiwania partnerów przez gminy
Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań w ramach pracy naukowej
finansowanej ze środków na naukę w latach 2009–2011 jako projekt badawczy
„Partnerstwo publiczno-prywatne jako determinanta rozwoju jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego”. Projekt badawczy nr N N114 304137.

Gminy miejskie najczęściej poszukują partnerów poprzez kontakty osobiste (63%), strony i wyszukiwarki internetowe (38%) oraz poprzez przetargi
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(38%) – rysunek 2. W przypadku gmin wiejskich najpopularniejszymi źródłami
są kontakty osobiste oraz strony i wyszukiwarki internetowe (40%), następnie
informacje od osób trzecich (30%) i targi, wystawy czy konferencje (27%), natomiast w przypadku gmin miejsko-wiejskich również kontakty osobiste (42%),
strony i wyszukiwarki internetowe (38%), ale także przetargi, ogłoszenia prasowe czy też korzystanie z urzędów i instytucji państwowych (31%).

Rys. 2. Sposoby poszukiwania partnerów
Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań w ramach pracy naukowej
finansowanej ze środków na naukę w latach 2009–2011 jako projekt badawczy
„Partnerstwo publiczno-prywatne...

Swoich partnerów biznesowych firmy również najczęściej poszukują poprzez ogłoszenia prasowe (55%), wykorzystując strony i wyszukiwarki interne-
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towe (48%), oraz kontakty osobiste (39%) – rysunek 3. Żadna z badanych firm
jako możliwe źródło pozyskania partnera biznesowego nie dostrzegła działających organizacji okołobiznesowych.

Rys. 3. Źródła pozyskiwania partnerów biznesowych
Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań w ramach pracy naukowej
finansowanej ze środków na naukę w latach 2009–2011 jako projekt badawczy
„Partnerstwo publiczno-prywatne...

Na decyzję inwestycyjną wpływ ma wiele cech urzędników, związanych
zarówno z ich osobowością i charakterem, jak i zdobytą wiedzą, doświadczeniem i umiejętnością odpowiedniego dostosowania się do sytuacji. Często pozytywne wrażenie na inwestorze wywiera w większym stopniu atmosfera spotkań
i negocjacji niż przygotowanie merytoryczne i formalne18. Przejawem wzrastającej roli zmiany podejścia do inwestorów jest tworzenie osobnych komórek/wydziałów w urzędach – obsługi inwestorów. Przykładowo, w Szczecinie
istnieje Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu, który ma za zadanie poszuki18

A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kulwer Polska,
Kraków 2007, s. 209.
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wanie inwestorów, opiekę nad nimi, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości czy
rozwoju gospodarczego w mieście. Inwestorem zajmują się od samego początku, ułatwiając mu pewne procedury i nie zostawiając go samego po podpisaniu
umowy, tylko nadal go wspierając. Dodatkowo przy Prezydencie Miasta Szczecin utworzono Radę Gospodarczą, która doradza prezydentowi w sprawach gospodarczych i inwestycyjnych, konsultuje, opiniuje wdrażanie i funkcjonowania
przedsięwzięć w sferze gospodarczej i inwestycyjnej. Jest istotnym organem
opiniującym. Rolę sprzedaży osobistej samorządy mogą spełniać też m.in. poprzez udział w targach i wystawach branżowych. Z pewnością forma ta ma zastosowanie również w kontaktach z podmiotami współpracującymi z urzędem,
np. organizacjami gospodarczymi, agencjami rozwoju.
Sprzedaż osobista jest wykorzystywana także w kontaktach z mieszkańcami. Można by powiedzieć, że mieszkaniec i tak jest skazany na dany urząd
i nie ma znaczenia jego obsługa. Opinia mieszkańca może mieć jednak istotny
wpływ na odbiór urzędu, źle obsłużony przez pracowników urzędu będzie głośno narzekał na obsługę. Słysząc takie opinie, inwestor może wyjść z założenia,
że w danym urzędzie mogą być problemy z załatwieniem jakiejś sprawy. Pracownicy urzędu są często oceniani przez interesantów pod względem jakości
obsługi, gdyż ma to przełożenie m.in. na mieszkańców, zachęcając ich do meldowania się na terenie danej gminy, czy też przedsiębiorców do lokalizowania
firm na danym terenie. Pod względem najlepszej jakości obsługi w 2011 roku
zostało wyróżnione województwo zachodniopomorskie (67% poziom zadowolenia klientów), najgorzej wypadło Mazowsze (tylko 39%). Szczecin został zaś
miastem o największej liczbie zadowolonych klientów. Poznań znalazł się na
drugiej pozycji, z ponad 14-proc. różnicą w stosunku do lidera. Ranking zamyka Warszawa, a między nią i liderem jest prawie 33-proc. różnica19. Urzędy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, organizują również dodatkowe dni otwarte, np. Urząd Miasta Szczecina dla osób, które pracują do późna
i nie są w stanie w dzień załatwić spraw urzędowych, organizuje co pewien czas
specjalne wieczorne dyżury – magistrat był czynny do godz. 22. Można w tym
czasie m.in. złożyć wniosek i odebrać dowód osobisty oraz prawo jazdy, zameldować się, wymeldować oraz uzyskać zaświadczenie w tym zakresie, załatwić
sprawy dotyczące działalności gospodarczej, zarejestrować samochód, odebrać

19

Ranking największych miast Polski, Top 100 Jakości Obsługi 2011, „Rzeczpospolita” 2011,
nr 221, s. 6.
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przesyłkę, złożyć podania w innych sprawach. Jest to przykład działań sprzedaży osobistej skierowanej do społeczności lokalnej.
Zakończenie
Sprzedaż osobistą (komunikacja personalna) uważa się za najstarsze historycznie narzędzie komunikacji marketingowej, uznawane również za najbardziej skuteczne. Wynika to głównie z jej istotnych cech, jakim jest osobisty
kontakt, dialog, elastyczność i szybkość reakcji na obiekcje drugiej strony. Bardzo często odbiorcy, np. inwestorzy, w pewien sposób przyzwyczajają się do
drugiego człowieka i chcą z nim podejmować negocjacje, gdyż darzą go zaufaniem. Wraz z postępem techniczno-technologicznym oraz zmianami w zachowaniach nabywczych (np. większa mobilność, społeczeństwo informacyjne)
sprzedaż osobista zmienia swoje formy i częściej wykorzystywane są telekonferencje, rozmowy telefoniczne czy kontakt online w czasie rzeczywistym. Bardzo ważne jest zatem wykorzystywanie sprzedaży osobistej w samorządach celem przekazywania informacji o ofercie, pozyskiwania informacji o oczekiwaniach interesariuszy, zjednywania klientów, kreowania wizerunku przyjaznego
urzędu czy też partnerskich relacji z danymi odbiorcami.

THE IMPORTANCE OF PERSONAL SELLING
IN LOCAL GOVERNMENTS’ ACTIVITY

Summary
The article focuses on one of the instruments of formal marketing communications, which is personal selling. It indicates its growing role in local government.
Brought closer to the essence of personal selling in marketing communications. Then,
the examples of this form in the functioning of local government, emphasizing the importance of personal contact office in relations with stakeholders.
Translated by Joanna Hernik
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WPŁYW KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ NA AKTYWNOŚĆ
INNOWACYJNĄ PRZEMYSŁU W REGIONIE POMORZA
ZACHODNIEGO W LATACH 2009–2011

Wstęp
Innowacja i proces jej dyfuzji uznawane są za rezultat interaktywnego
i wspólnego procesu sieciowego, międzypersonalnych i instytucjonalnych
związków ewoluujących w czasie. Są one odpowiedzią na poziomie regionalnym na osiągnięcia wyznaczane przez „nową gospodarkę”, czyli procesy globalizacji i akceleracji zmian technologicznych. Kreują one tym samym możliwość
dynamicznego rozwoju gospodarczego w regionach słabo rozwiniętych.
Sieci innowacji na poziomie regionalnym i krajowym znajdują się w sferze
zainteresowań teoretyczno-empirycznych w czasie ostatnich 15–20 lat, choć
w Polsce studia w tym zakresie rozpoczęto dopiero pod koniec lat dziewięćdziesiątych1. Przedmiotowe badania skupiają się na uwarunkowaniach rozwoju
i rozprzestrzeniania innowacji technologicznych2. Istnieją zróżnicowane podejścia do interpretacji pojęcia regionalny system innowacyjny. Biorąc pod uwagę
badania prowadzone w tej pracy, można go zdefiniować jako całokształt powiązań instytucjonalnych i strukturalnych w gospodarce regionalnej i społeczności
lokalnej, manifestowanych poprzez jego trzy podstawowe elementy składowe
1

E. Okoń-Horodyńska, Narodowy system innowacji w Polsce, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 1998, s. 81.
2
Ch. Edquist, M. McKelvey, Introduction, w: Systems of Innovation: Growth, Competitiveness and Employment, red. Ch. Edquist, N. McKelvey, Edward Elgar Cheltenham, 2000, s. 26.
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(związki przemysłowe, sferę badawczo-rozwojową i instytucje wsparcia) wraz
z występującymi między nimi powiązaniami. Rezultaty prowadzonych badań na
świecie wskazują na fakt, że przedsiębiorstwa osiągają większe korzyści, jeżeli
stanowią element intensywnych powiązań sieciowych3.
Regionalne systemy innowacji dzięki kooperacji spełniają ważną funkcję
w podziale pracy między producentami, sprzedawcami, nabywcami czy sferą
badawczo-rozwojową. Przedsiębiorstwa, które nie współpracują i nie transferują wiedzy, ograniczają swoją pozycję konkurencyjną w długim okresie, tracąc
umiejętność wchodzenia w związki wymiany z innymi podmiotami4.
Istotą funkcjonowania systemów innowacji są relacje występujące między
jednostkami tworzącymi sieć powiązań. Nie jest to tożsame z faktem, że systemy te działają w odosobnieniu, ich funkcjonowanie uzależnione jest bowiem od
określonych warunków rynkowych. Badania realizowane przez Wspólnotowe
Centrum Badawcze w zakresie oceny wpływu faz cyklu koniunkturalnego na
działalność innowacyjną przedsiębiorstw stały się inspiracją do próby oceny
omawianych zjawisk w regionie zachodniopomorskim5. Wyniki badań prowadzonych przez JRC nie są jednoznaczne, w literaturze obcej stawia się bowiem
pytanie: czy ożywienie gospodarcze, czy raczej recesja jest czynnikiem akcelerującym przedsiębiorstwa do wprowadzania zmian technologicznych?
Nakreślone ramy teoretyczne stały się podstawą do podjęcia problematyki
wpływu faz cyklu koniunkturalnego na aktywność innowacyjną regionalnego
systemu przemysłowego Pomorza Zachodniego. Nadrzędną hipotezą badawczą
stało się twierdzenie, że mechanizmy innowacyjne realizowane w regionalnym
układzie industrialnym są uzależnione od faz cyklu gospodarczego. Determinanta ta wpływa na obecny kształt przyjętego do badania systemu przemysłowego. Umiejętność właściwej identyfikacji przebiegu procesów innowacyjnych
oraz ich ograniczeń w regionalnym systemie gospodarowania daje podstawy do
zrozumienia niepowtarzalnych mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw,
umożliwiając akcelerację zmian technologicznych.
Głównym celem badania była próba poszukiwania kierunków i siły wpływu faz cyklu koniunkturalnego na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw
3

Bundesministerium für Bildung und Forschung: Mehr Dynamik für zukunftfähige
Arbeitplätze. Innovationspolitik, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Druckpunkt
Offset GmbH, Bergheim, April 2002, s. 41.
4
R. Capello, Spatial transfer of knowledge In high technology milieux: learning versus collective learning process, „Regional Studies” 1999, No. 33, s. 355.
5
JRC: M. Cincera, C. Cozza, A. Tübke, P. Voigt, Doing R&D or not, that is the question
(in a crisis…), IPTS working paper on corporate R&D and innovation 2010, No. 12.
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w ramach wybranego systemu przemysłowego, a w efekcie nakreślenie kluczowych warunków dla modelowej struktury regionalnej sieci innowacji uwzględniającej specyfikę wybranego województwa. Zaprezentowane analizy i wyniki
autorskich badań stanowią jedynie niewielką część efektów osiągniętych w wyniku prowadzonych analiz w regionie.
Warstwa egzemplifikacyjna pracy została oparta o szczegółowe studium,
eksplorujące województwo zachodniopomorskie. Badania przeprowadzono na
podstawie kwestionariusza ankietowego na grupie 729 przedsiębiorstw przemysłowych działających w regionie. Podstawową ścieżką gromadzenia informacji
była procedura łącząca rozmowę telefoniczną z przesłaniem formularza ankietowego drogą elektroniczną. Formą uzupełniającą był wywiad prowadzony telefonicznie. Nieprawidłowo wypełniona ankieta, w zależności od charakteru popełnionych błędów, była na ogół dyskwalifikowana z dalszego uczestnictwa
w kolejnych etapach analiz. Poziom technologiczny przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu oraz jego struktura odpowiadała w przybliżeniu danym prezentowanym przez Główny Urząd Statystyczny.
Prowadzone analizy były realizowane w układzie trzyletnim zgodnie ze
standardami metodologicznymi badań nad innowacjami prowadzonymi w krajach OECD i miały charakter statyczny. Przeprowadzone one zostały za lata
2009–2011.
1. Metodyczne uwarunkowania prowadzonych badań
Część metodyczną analiz oparto na rachunku prawdopodobieństwa. Po
stronie osiemnastu zmiennych zależnych znalazły się:
a) nakłady na działalność innowacyjną wraz z ich strukturą (badania
i rozwój, inwestycje w nowe maszyny i urządzenia techniczne, w budynki i budowle, oprogramowanie komputerowe),

b) wdrożenie nowych wyrobów i procesów technologicznych, w podziale
na nowe procesy technologiczne, systemy okołoprodukcyjne i systemy
wsparcia,
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c) współpraca innowacyjna w ujęciu podmiotowym (z dostawcami i odbiorcami, konkurentami, szkołami wyższymi, krajowymi i zagranicznymi instytutami naukowymi).

Przyjęte w badaniu zmienne zależne stanowią zbiór obszarów aktywności
innowacyjnej przedsiębiorstw analizowanych przez wszystkie kraje OECD na
podstawie zestandaryzowanej metodologii6.
Zmiennymi niezależnymi, które przyjęto do badania, były trzy fazy gospodarcze: ożywienie, stagnacja i recesja, które były wskazywane przez przedsiębiorców na podstawie informacji o osiąganych przychodach w ostatnich trzech
latach. Jeżeli przychody rosły, w badanym okresie w przedsiębiorstwie przyjęto,
że znajduje się ono w fazie koniunktury, jeżeli przychody spadały – w fazie dekoniunktury, a gdy nie zmieniały się – w fazie stagnacji.

W sytuacji, kiedy zmienna zależna osiąga wartości dychotomiczne, nie jest
możliwe zastosowanie powszechnie wykorzystywanej w zjawiskach ilościowych regresji liniowej. Rozwiązaniem tego mankamentu jest zastosowanie modelowania probitowego. Jego zaletą jest to, że analizy i interpretacje osiągnię-

6

OECD, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. trzecie, Paryż 2005.
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tych wyników są podobne do tradycyjnej metody regresji. Metody doboru
zmiennych i testowania hipotez podlegają analogicznym procedurom. Występują jednak także różnice, które możemy sprowadzić do skomplikowanych i czasochłonnych obliczeń. Natomiast obliczanie wartości i sporządzanie wykresów
reszt nie wnosi nic istotnego do modelu7.
W przypadku modelu, w którym zmienna zależna osiąga wartość 0 lub 1,
wartość oczekiwana zmiennej zależnej może być opisana jako warunkowe
prawdopodobieństwo realizacji danego przedsięwzięcia innowacyjnego przy
wystąpieniu ustalonych wcześniej warunków brzegowych (zmiennych niezależnych).
Szacowanie parametrów modelu z dychotomiczną zmienną zależną dokonuje się na podstawie metody największej wiarygodności. Na jej podstawie poszukuje się parametrów, które gwarantują największe prawdopodobieństwo
uzyskania wartości obserwowanych w badanej próbie8. W uproszczeniu zastosowanie MNW wymaga określenia funkcji wiarygodności i odszukania jej ekstremum, co można uzyskać dzięki programom wykorzystywanym w analizie
statystycznej.
Obliczenia na potrzeby tej pracy zostały wykonane za pomocą oprogramowania Statistica. Ze względów estetycznych zdecydowano się na prezentację
jedynie modeli istotnych statystycznie, rezygnując z rozbudowanej formy prezentacji oceny istotności parametrów, uwzględniając jednak wyliczone błędy
standardowe i prawdopodobieństwa występowania zjawisk. Było to uzasadnione również faktem, że postać strukturalna modelu jest wystarczająca dla analizy
badanych zjawisk.
Z powodu trudności interpretacyjnych związanych z modelowaniem typu
probit podjęto decyzję o budowie jedynie modeli jednoczynnikowych.
W związku z faktem, że wszystkie przyjęte zmienne, zarówno zależne, jak
i niezależne, posiadają charakter binarny (osiągane wartości 0 lub 1), interpretacja wyników została przeprowadzona na podstawie strukturalnej postaci modelu. Znak dodatni występujący przy parametrze głównym oznacza, że prawdopodobieństwo wystąpienia analizowanego zdarzenia innowacyjnego jest wyższe
w danej grupie przedsiębiorstw w odniesieniu do pozostałej zbiorowości. Wykorzystane w pracy modelowanie typu probit jest skuteczną metodą badawczą

7
8

A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki, t. 2, Statsoft, Kraków 2007, s. 217.
A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 1988, s. 73–76.
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dla dużych i niejednorodnych, ale statycznych prób, w których zmienne zależne
posiadają postać jakościową.
2. Wpływ koniunktury na działalność innowacyjną w analizowanych
systemach przemysłowych
Województwo zachodniopomorskie jest przykładem zaniku aktywności
innowacyjnej przedsiębiorstw jako efektu zamierania działalności przemysłowej
w regionie w ogóle. Rozpatrywany przypadek w czasie przełomu społeczno-gospodarczego z roku 1989 znajdował się w rankingach ogólnopolskich w połowie stawki, lecz kierunki przeobrażeń, jakie miały miejsce, spowodowały, że
jego pozycja stale traci na wartości w porównaniu z innymi województwami
w kraju.
Tabela 1
Wpływ ożywienia gospodarczego na działalność innowacyjną przedsiębiorstw
w regionie zachodniopomorskim w latach 2010–2012
Atrybut innowacyjności

BłSt

Poniesione wydatki na działalność B + R
0,96
Inwestycje w nowe środki trwałe
0,10
Inwestycje w nowe budynki, budowle i lokale lub grunty
0,10
Inwestycje w maszyny i urządzenia techniczne oraz środki transportu
Inwestycje w oprogramowanie komputerowe

0,09
0,09

Wprowadzanie nowych wyrobów
0,10
Ulepszenie procesów technologicznych
0,11
Wprowadzenie nowych technologii produkcji
0,09
Procesów logistycznych i dystrybucji oraz norm jakości
0,10
Współpraca z dostawcami
0,10
Współpraca z zagranicznymi jednostkami naukowymi
0,21

Ożywienie
P1
+0,42x-0,61
0,43
+0,34x+0,57
0,82
+0,45x-0,87
0,34
+0,25x+0,38
0,73
+0,19x+0,08
0,60
+0,20x+0,34
0,71
+0,53x+0,53
0,86
+0,43x-0,14
0,61
+0,31x-0,62
0,38
+0,31x-0,82
0,31
+0,53x-2,21
0,05

P2
0,27
0,72
0,19
0,65
0,53
0,63
0,70
0,44
0,27
0,21
0,01
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Ożywienie
P1
P2
+0,30x-0,34
0,09
0,48
0,37
BłSt

BłSt – asymptotyczny standardowy błąd estymatora parametru zmiennej niezależnej;
P1 – przewidywane prawdopodobieństwo wystąpienia danego zjawiska w badanej grupie przedsiębiorstw;
P2 – przewidywane prawdopodobieństwo wystąpienia danego zjawiska w pozostałej
grupie przedsiębiorstw.
Źródło: obliczenia wykonane na podstawie autorskiego badania ankietowego przeprowadzonego w terenie.

Na osiemnaście wstępnie rozpatrywanych zmiennych zależnych aż
w dwunastu przypadkach osiągnięto statystyczną istotność zbudowanych modeli. Oznacza to, że aktywność innowacyjna jest ściśle powiązana z okresem prosperity w gospodarce. Przedsiębiorstwa, w których poprawia się sytuacja ekonomiczna, częściej są zainteresowane wprowadzaniem różnorodnych form innowacji.
Prawdopodobieństwo realizacji działalności badawczo-rozwojowej osiąga
wartość 0,43, a zatem zachodzi w blisko połowie przypadków, gdy w fazie recesji i stagnacji spada do poziomu 0,27. Obserwujemy zatem, że w korzystnych
warunkach gospodarczych przedsiębiorstwa są zainteresowane blisko dwukrotnie częściej podejmowaniem ryzyka związanego z działalnością B + R.
W zakresie inwestycji w nowe środki trwałe zróżnicowanie szans realizacji
takich przedsięwzięć nie jest tak silnie, jak w przypadku prac badawczo-rozwojowych. Co prawda w okresie ożywienia dochodzi częściej do ich zakupu, ale różnica 10 punktów procentowych nie przesądza o istotnym spadku zainteresowania ich nabywaniem w trudniejszym okresie gospodarczym dla
przedsiębiorstw. Analizując jednak szczegółowe dane, dostrzegamy, że taka sytuacja dotyczy jednak głównie inwestycji w nowe maszyny i urządzenia techniczne oraz oprogramowanie komputerowe. W tych przypadkach osiągane wartości prawdopodobieństwa są wysokie i nie spadają znacznie w innych fazach
cyklu koniunkturalnego. Inaczej sprawa wygląda w przypadku inwestycji
w nowe budynki, dla których szanse na realizację w okresach spowolnienia
spadają o 44,1%, a zatem znacznie.
Wprowadzanie nowych wyrobów i procesów technologicznych co prawda
jest statystycznie istotnie zróżnicowane, ale różnice w osiąganych prawdopodo-
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bieństwach nieznaczne. W okresie ożywienia zainteresowanie pierwszymi
wzrasta o 12,7%, a drugimi o 22,9%. Rozpatrując informacje strukturalne obserwujemy, że sytuacja jest jednak silnie wewnętrznie zróżnicowana, bowiem
nowe technologie produkcji wdraża się o 38,6% częściej przy poprawiającej się
sytuacji ekonomicznej, a nowe procesy okołoprodukcyjne aż o 40,7%. Taką sytuację można już uznać za istotnie zmienną w zależności od panujących warunków rynkowych.
Do kooperacji innowacyjnej również dochodzi intensywniej w okresie poprawiającej koniunktury. Z dostawcami badane przedsiębiorstwa współpracują
o 47,6%, a z zagranicznymi jednostkami naukowymi aż pięciokrotnie częściej
niż w pogarszających się warunkach rynkowych, z tym, że w ostatnim przypadku bazowe szanse są na bardzo niskim poziomie. W przypadku prawdopodobieństwa kooperacji innowacyjnej ogółem jest ono wyższe o 29,7% w korzystnych warunkach gospodarczych.
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Tabela 2
Wpływ dekoniunktury gospodarczego na działalność innowacyjną przedsiębiorstw
w regionie zachodniopomorskim w latach 2010–2012
Atrybut innowacyjności
Poniesione wydatki na działalność B + R
Inwestycje w nowe środki trwałe
Inwestycje w nowe budynki, budowle i lokale lub grunty
Ulepszenie procesów technologicznych
Wprowadzenie nowych technologii produkcji
Procesów logistycznych i dystrybucji oraz norm jakości

Dekoniunktura
P1
P2
-0,27x-0,34
0,12
0,27
0,37
-0,27x+0,79
0,12
0,70
0,78
-0,38x-0,56
0,13
0,17
0,29
-0,38x+0,84
0,12
0,68
0,80
-0,25x+0,12
0,12
0,45
0,55
-0,51x-0,37
0,13
0,19
0,35
BłSt

BłSt – asymptotyczny standardowy błąd estymatora parametru zmiennej niezależnej;
P1 – przewidywane prawdopodobieństwo wystąpienia danego zjawiska w badanej grupie przedsiębiorstw;
P2 – przewidywane prawdopodobieństwo wystąpienia danego zjawiska w pozostałej
grupie przedsiębiorstw.
Źródło: obliczenia wykonane na podstawie autorskiego badania ankietowego przeprowadzonego w terenie.

Okres recesji ekonomicznej nie sprzyja angażowaniu się przedsiębiorstw
w projekty innowacyjne. Co prawda liczba modeli, w których parametry osiągnęły istotność statystyczną, jest mniejsza niż dla zmiennej niezależnej „ożywienie gospodarcze”, to jednak warto zwrócić uwagę, że zarówno okres dekoniunktury, jak i stagnacji nie sprzyjają realizacji procesów innowacyjnych. Łącznie
stanowią one systemową przeciwwagę dla okresu prosperity.
Podobnie jak wcześniej największe zróżnicowanie wartości prawdopodobieństw dotyczy działalności B + R, inwestycji w nowe budynki i budowle,
a także implementacji nowych procesów okołoprodukcyjnych. W pierwszym
przypadku szanse podjęcia działalności innowacyjnej w okresie recesji są niższe
o 27,0%, w drugim o 41,4%, a w trzecim o 45,7% niż w pozostałych fazach cyklu koniunkturalnego.
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W pozostałych rozpatrywanych obszarach prawdopodobieństwo nie spada
znacznie. I tak w przypadku inwestycji w nowe środki trwałe obniża się o 0,08
punktu procentowego, implementacji nowych technologii o 0,12 punktu i procesów technologicznych o 0,10 punktu procentowego.
Zaobserwowane prawidłowości wskazują jednoznacznie, że aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w regionie zachodniopomorskim
jest ograniczana w sytuacji pogarszającej się ich sytuacji ekonomicznej, choć
nie dotyczy większości rozpatrywanych zmiennych.
Tabela 3
Wpływ stagnacji gospodarczej na działalność innowacyjną przedsiębiorstw
w regionie zachodniopomorskim w latach 2010–2012
Atrybut innowacyjności

BłSt

Poniesione wydatki na działalność B + R
0,11
Inwestycje w nowe budynki, budowle i lokale lub grunty
0,11
Ulepszenie procesów technologicznych
0,11
Wprowadzenie nowych technologii produkcji
0,10
Systemów wspierających
0,12
Współpraca z dostawcami
0,11
Współpraca innowacyjna ogółem
0,10

Stagnacja
P1
-0,30x-0,30
0,27
-0,26x-0,55
0,21
-0,29x+0,85
0,72
-0,30x+0,16
0,44
-0,30x-0,69
0,16
-0,26x-0,58
0,20
-0,26x-0,12
0,35

P2
0,38
0,29
0,80
0,56
0,25
0,28
0,45

BłSt – asymptotyczny standardowy błąd estymatora parametru zmiennej niezależnej;
P1 – przewidywane prawdopodobieństwo wystąpienia danego zjawiska w badanej grupie przedsiębiorstw;
P2 – przewidywane prawdopodobieństwo wystąpienia danego zjawiska w pozostałej
grupie przedsiębiorstw.
Źródło: obliczenia wykonane na podstawie autorskiego badania ankietowego przeprowadzonego w terenie.

Okres stagnacji gospodarczej, podobnie jak recesja, niekorzystnie wpływa
na realizację działalności kreowania i implementowania nowych rozwiązań
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technologicznych w systemie przemysłowym Pomorza Zachodniego. Co więcej, zaobserwowano, że dotyczy ona większej liczby analizowanych obszarów
niż w przypadku zmiennej „okres dekoniunktury”, czyli siedmiu z osiemnastu
rozpatrywanych. Oznacza to, że brak zmian w przedsiębiorstwach, bez względu
na fakt, czy ich sytuacja ekonomiczna jest korzystna, czy też nie, wprowadza
dywergencje dla prowadzonej w nich działalności innowacyjnej. Jednocześnie
warto zauważyć, że różnice prawdopodobieństw są niższe niż dla zmiennej
„dekoniunktura”, co oznacza, że co prawda dotyczy większej liczby płaszczyzn,
ale generuje niższe negatywne efekty.
Najbardziej niekorzystnie podatne na okres stagnacji są nakłady na badanie i rozwój, inwestycje w budynki budowle, wdrażanie systemów wsparcia
produkcji i współpraca innowacyjna z dostawcami. Poszczególne zmiennej charakteryzują się następującymi spadkami prawdopodobieństwa: 28,9%, 27,6%,
36,0% i 28,6%. W przypadku pozostałych obszarów, tj. implementacji nowych
technologii, nowych procesów technologicznych i współpracy innowacyjnej
ogółem ograniczenie szans zajścia zdarzeń jest niższe i wynosi: 10,0%, 19,6%,
22,2%.
Wnioski
Analizując wpływ koniunktury gospodarczej na aktywnością innowacyjną
przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim, dostrzegamy, że zjawisko to kształtuje się podobnie, jak w innych regionach kraju, dla których były
prowadzone analogiczne badania. W okresie ożywienia gospodarczego obserwuje się wzrost zainteresowania nowymi rozwiązaniami technologicznymi.
W sytuacji odwrotnej, czyli zarówno w czasie dekoniunktury, jak i stagnacji gospodarczej, podmioty ograniczają zaangażowanie w działalność innowacyjną.
Zjawisko to posiada zarówno swoje pozytywne, jak i negatywne strony, bowiem zmiany cyklu gospodarczego oddziałują na rynkową weryfikację ryzykownych projektów z jednej strojny, ale jednocześnie aktywność innowacyjna
powinna posiadać długofalowy charakter i niską zmienność w tym obszarze,
aby nie zaburzać naturalnego rytmu realizacji przedsięwzięć w zakresie kreowania i implementacji nowych rozwiązań produktowych i technologicznych.
Zjawisko cyklu koniunkturalnego jest czynnikiem, który często i intensywnie wpływa na działalność innowacyjną przedsiębiorstw, szczególnie na jej
aspekty finansowe i implementacyjne. Niewielka liczba modeli w zakresie
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współpracy przemysłu ze sferą badawczo-rozwojową wraz z osiągniętymi (niskimi) wartościami prawdopodobieństwa świadczy o tym, że występuje niesystemowe oddziaływanie tego sektora na działalność innowacyjną w województwie zachodniopomorskim, ale z innej wskazują na dużą niezależność tego
zjawiska od aktualnej koniunktury gospodarczej, co można odebrać jako pozytywny przejaw kształtowania aktywności innowacyjnej w regionalnym przemyśle.
Zastosowane modelowanie probitowe w interesujący sposób obrazuje
działanie analizowanego regionalnego systemu przemysłowego. Stanowi ono
w opinii autora atrakcyjną opcję dla badań w zakresie dynamiki, które nie
osiągnęły dotychczas z punktu widzenia statystyki krajowej wystarczających
szeregów czasowych, co nie pozwala na prowadzenie odpowiedzialnego wnioskowania na temat kształtowania się analizowanych zjawisk. Stanowi to również próbę systemowego, w przeciwieństwie do prowadzonych studiów przypadków, zrozumienia badanych zjawisk ekonomicznych.
Ze względu na uzyskane wyniki analiz prowadzonych przez autora, proponuje się utrzymanie odmiennego systemu wsparcia działalności innowacyjnej
w regionie w zależności od poszczególnych faz cyklu koniunkturalnego. Stworzenie takiego mechanizmu powinno przyczynić się do efektywniejszego wpływu polityki regionalnej na systemową aktywność innowacyjną przedsiębiorstw
w województwie.

INFLUENCE OF ECONOMIC CYCLE ON INNOVATION ACTIVITY
OF INDUSTRY IN WESTERN POMERANIAN VOIVODESHIP
IN YEARS 2009–2011

Summary
Structure of industry in catching-up’ countries has generally not very modern
(read competitive) nature, characterized by a low share of high technology products in
international trade. Positive feedback of used probit modeling, means that the economic
cycle have a significant effects on the innovation activity in Western Pomeranian region. Previous observations in conjunction with current research conducted by the author suggests that improving the structure of the exchange will be the nature of evolu-
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tionary changes in the used technologies. Economic prosperity is an important factor in
making decisions on innovation activity by businesses not only in Western Pomeranian
voivodeship, but also in well-developed regions. There is therefore a need to take into
account of current market conditions in the strategic planning of the impact on innovation policy on the national and regional level.
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ROZWÓJ MIASTA W KONTEKŚCIE REWITALIZACJI
JEGO WYBRANYCH OBSZARÓW
– NA PRZYKŁADZIE MIASTA KOŁOBRZEG

Wstęp
Nadrzędnym celem szeregu zadań, jakie ustawodawca nałożył na władze
samorządowe, jest zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności. Odbywa się ono
m.in. poprzez odpowiednie gospodarowanie lokalną przestrzenią1, wytyczanie
(adekwatnych do istniejącego potencjału i zewnętrznych uwarunkowań) kierunków rozwoju jednostki terytorialnej, stwarzanie lokalnym przedsiębiorcom coraz szerszego wachlarza możliwości podejmowania inicjatyw gospodarczych,
gwarantowanie bezpieczeństwa na ulicach miast, zapewnienie godnych warunków bytowych, lokalowych obecnym i przyszłym mieszkańcom, weryfikowanie
zgodności aktualnie realizowanych przedsięwzięć z założeniami zrównoważonego rozwoju itp. Wszelkie realizowane w mieście (gminie) inicjatywy mają
przede wszystkim na celu stworzenie lokalnym interesariuszom2 płaszczyzn porozumienia i współpracy, aby podejmowali działania sprzyjające osiągnięciu
określonego poziomu rozwoju i profilu gospodarczego jednostki.
1
Efektem poprawnego gospodarowania przestrzenią jednostki samorządu terytorialnego jest
uzyskanie ładu w głównych sferach – społecznej, gospodarczej, ekologicznej i przestrzennej.
2
Są to różne grupy interesów, realizujące własne, nie tylko ekonomiczne cele, np. lokalni
mieszkańcy, przedsiębiorcy, działacze samorządowi, politycy, pracodawcy, robotnicy, hotelarze,
rodzice dzieci w wieku szkolnym itp.; częstokroć podmioty w swoim postępowaniu kierują się
różnymi motywami, celami, sposobami uzyskania wymiernych efektów, a także inną siłą działania i oddziaływania (władza państwowa, władza samorządowa, podmioty gospodarcze, społeczność itp.).
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Obecnie jednostki samorządowe, aby zrealizować cel główny (czyli inicjować i koordynować szeroko rozumiany rozwój), muszą poszukiwać nowych
możliwości i tworzyć nowe jakości lokalizacyjne, możliwe do osiągnięcia rozwojem jakościowym. Znajduje się je m.in. poprzez odkrywanie walorów historyczno-kulturowych, przekładanych na rozwój jakości przestrzeni miejskiej, restrukturyzacją obszarów porzuconych przez przemysł, wojsko i kolej, odnową
starych zasobów budowlanych, jakościowym rozwojem centrów i inteligentną
dystrybucją obszarów dla nowoczesnej technologii, zarządzania, konsumpcji,
kultury i nauki. W ten sposób zadania rozwoju miast stają się przede wszystkim
zadaniami jakościowej odnowy istniejących zasobów materialnych i zarazem
odnowy zasobów ludzkich3.
Celem niniejszego artykułu jest próba przybliżenia problematyki rewitalizacji tkanki miejskiej i jej roli w szeroko rozumianym procesie rozwoju jednostki terytorialnej. Na przykładzie studium przypadku miasta Kołobrzeg zaprezentowano jeden z realizowany od przeszło kilku lat kluczowych programów
odnowy, który w znacznym stopniu przyczynił się do poprawy sytuacji zarówno
w sferze społecznej, gospodarczej, jak i przyrodniczej.
1. Zarządzanie miastem i jego rozwojem
W naukach ekonomicznych zarządzanie rozumiane jest jako jedna z form
kierowania działalnością jednostki i oznacza działania składające się na kierowanie ludźmi w procesie gospodarowania zasobami dowolnej instytucji4. Podstawową funkcją jest efektywne działanie zmierzające do osiągnięcia równowagi organizacyjnej, która jest nieustannie zakłócana przez procesy zewnętrzne
i wewnętrzne5. Kluczowym zadaniem zarządzania jest zapewnienie realizacji
celów instytucji przy zachowaniu zasady racjonalnego gospodarowania (tzn.
minimalizacji nakładów na osiągnięcie przyjętego celu albo maksymalizacji korzyści przy istniejących nakładach)6.
3
S. Bielniak, Rewitalizacja nieruchomości w procesie odnowy miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, s. 49.
4
K. Krzakiewicz, Podstawy zarządzania, Wielkopolski Oddział Towarzystwa Naukowego
Organizacji i Kierownictwa, Poznań 1996, s. 19.
5
Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, red. R. Krupski, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 81–82.
6
W.M. Gaczek, Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Oficyna Wydawnicza Branta 2003,
s. 15.
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Zarządzanie rozwojem lokalnym (np. miasta) polega więc na oddziaływaniu władz publicznych na mieszkańców i gospodarkę w określonej skali przestrzennej i jest wyrazem interwencjonizmu samorządowego, który przejawia się
w postaci aktywnego pobudzania rozwoju oraz angażowania się w działalność
społeczno-gospodarczą7.
Zasadniczą kwestią z punktu widzenia rozwoju miasta jest opracowanie
odpowiedniej strategii rozwoju. Dokument ten właściwie w pewnym zakresie
przesądza o roli miasta i jego znaczeniu. Strategia rozwoju to długookresowy
program działania, określający strategiczne cele rozwoju oraz kierunki i priorytety działania (cele operacyjne i zadania realizacyjne), a także alokacje środków
finansowych niezbędnych do realizacji tych celów i zadań8 (por. rys. 1).

Rys. 1. Cechy strategii rozwoju miasta
Źródło: Zarządzanie miastem. Studium ekonomiczne i organizacyjne, red. M.J. Nowak,
T. Skotarczak, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 31.

Strategia stanowi także proces doskonalenia efektywności, konkurencyjności i jakości poza procesem zintegrowanego kierowania zasobami9. Główne cele
strategii rozwoju to10:

7

A. Potoczek, J. Stępień, Podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2008, s. 67.
8
A. Kożuch, Instrumenty zarządzania rozwojem lokalnym, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. VIII, z. 4, s. 178.
9
Ibidem.
10
A. Potoczek, J. Stępień, Podstawy strategii rozwoju…, s. 89.
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– rozwijanie i utrwalanie pozytywnych cech współczesnego modelu
rozwoju,
– poprawa jakości środowiska życia mieszkańców,
– poprawa jakości przestrzeni społeczno-gospodarczej (m.in. poprzez
działania rewitalizacyjne11),
– tworzenie miejsc pracy i korzystnego klimatu gospodarczego,
– uzyskanie stabilności gospodarczej i odporności na zakłócenia zewnętrzne,
– stworzenie dogodnych warunków osadnictwa dla osób poszukujących lepszych warunków życia.
W interesie samorządu lokalnego jest stworzenie takich możliwości, które
przyciągną działania przyczyniające się do realizacji założonych wcześniej planów, a dodatkowo ich realizacja, poza korzyściami indywidualnymi, spowoduje
osiągnięcie pożądanego (maksymalnego) efektu lokalnego12 (por. rys. 2).

11
Ze względu na swój złożony, długofalowy i kapitałochłonny charakter (obejmujący zarówno sferę przestrzenną, gospodarczą jak i społeczną), procesy rewitalizacyjne w szczególności
wymagają zintegrowanego, strategicznego zarządzania. Szerzej na ten temat: E. Kowalska, Jak
polskie miasta zarządzają procesami rewitalizacji?, w: Obszarowe ujęcie rewitalizacji w Polsce,
red. A. Noworól, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków
2010, s. 9 i poz.
12
B. Meyer, Kształtowanie układów przestrzenno-funkcjonalnych przez turystykę, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 160.
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Rys. 2. Realizacja procesu sterowania rozwojem lokalnym
Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Meyer, Kształtowanie układów…, s. 161.

Pożądanym efektem lokalnym dla każdej JST powinno być uzyskanie ładu
w najważniejszych płaszczyznach funkcjonowania: społecznej, gospodarczej,
przestrzennej i ekologicznej. Wszelkie zmiany wprowadzane za pomocą poszczególnych narzędzi, a oddziałujące na elementy systemu, powinny być oczekiwane (lub co najmniej akceptowane) społecznie, uzasadnione ekonomicznie
i dopuszczalne ekologicznie (gwarantujące zrównoważony rozwój jednostki).
W zarządzaniu miastem niewątpliwie ważna jest umiejętność wykorzystywania przez lokalne władze jego potencjału i pokonywania barier utrudniających rozwój. W tym celu istotne jest „opracowanie zintegrowanych, perspektywicznych i wielowymiarowych planów13, dopasowywanie koncepcji rozwoju
do przewidywanych, zmiennych sytuacji, jakie tworzą warunki rynku i otoczenia14, unikatowe rozmieszczenie zasobów nadające miastu niepowtarzalny cha-

13

Por. A. Czermiński i in., Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń 2001, s. 151.
J. Penc, Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie i systemowe działanie, Placet,
Warszawa 2002, s. 125.
14
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rakter”15, a co szczególnie ważne – uwzględnienie w tym procesie różnych
dziedzin życia społecznego, zintegrowanie lokalnej społeczności, by nie tylko
aprobowała podejmowane inicjatywy, ale i sama aktywnie w nich partycypowała.
Jednym z istotnych narzędzi rozwoju miasta, który niewątpliwie tworzy
podstawy do wzrostu jego konkurencyjności i przeciwdziała marginalizacji niektórych obszarów16, jest proces rewitalizacji (odnowy) zdegradowanej tkanki
miasta. Stanowi bodziec do długofalowego rozwoju gospodarczego, dalszego
niwelowania chaosu w miejskiej przestrzeni, budowania poczucia lokalnej tożsamości i zacieśniania więzi społecznych.
2. Rola rewitalizacji w procesie stymulowania rozwoju lokalnego
Literatura przedmiotu zawiera szereg definicji procesu rewitalizacji17,
z których jasno wynika, że jest to termin trudny do jednoznacznego określenia,
wielokierunkowy i zarazem rozłożony w czasie18. Odnosi się do problemowych
i zdegradowanych pod względem fizycznym, społecznym lub ekonomicznym
obszarów w obrębie miasta19. Dotyczy kompleksowego procesu odnowy obszaru zurbanizowanego, którego przestrzeń, funkcje i substancja uległy strukturalnej dewastacji wywołującej stan kryzysowy, uniemożliwiający lub znacznie
utrudniający prawidłowy rozwój ekonomiczny i społeczny terenu, jak i zrównoważony rozwój całego miasta20. Proces ten polega więc na rekonstrukcji, odnowie, ponownym rozwoju i regeneracji jednostki terytorialnej21. Związany jest
z kolejnymi stadiami rozwoju miasta (gminy) i pojawieniem się w niej obsza-

15

Por. H. Gawroński, Zarządzanie strategiczne w samorządzie lokalnym, Oficyna a Wolters
Kluwer business, Warszawa 2010, s. 34.
16
Por. A. Potoczek, J. Stępień, Podstawy strategii rozwoju…, s. 54.
17
Termin rewitalizacja oznacza dosłownie „przywrócenie do życia, ożywienie”.
18
Por. D. Ptaszycka-Jackowska, Odnowa miast – zarys problemu, w: Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja – odnowa miast, red. Z. Ziobrowski, D. Ptaszyńska-Jackowska,
A. Rębowska, A. Geissler, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie,
Kraków 2000, s. 47.
19
Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów
rewitalizacji, Wydawnictwo Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz GTZ – Gesellschaft
für Technische Zusammenarbeit, Warszawa 2003, s. 13.
20
S. Belniak, Rewitalizacja nieruchomości w procesie odnowy miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, s. 50.
21
Por. T. Hall, Urban Geography, Routledge, London–New–York 2006, s. 57–58.
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rów poprzemysłowych wymagających nowego zagospodarowania22 (por.
tab. 1).
Tabela 1
Cechy identyfikujące proces rewitalizacji
Atrybuty rewitalizacji

Własności odróżniające rewitalizację od innych form interwencji w przestrzeń
Rewitalizacją nie jest działaniem wyłącznie
remontowo-budowlanym, które nie ma wskazanego celu społecznego, gospodarczego lub
ekologiczno-przestrzennego

Jej cele są usytuowane w sferze społecznogospodarczej i ekologiczno-przestrzennej,
a działania infrastrukturalne i architektonicznourbanistyczne są tym celom podporządkowane
(mają charakter narzędziowy)
To reakcja na kryzys, który obejmuje dany ob- Rewitalizacją nie jest działanie podejmowane
szar i przejawia się w wielu dziedzinach naraz poza obszarem kryzysowym (stąd kluczowe
znaczenie wyznaczenia obszaru do rewitalizacji)
Musi być realizowana we współpracy zróżni- Rewitalizacją nie jest program nieuwzględniacowanych partnerów lokalnych: zarówno sek- jący zaangażowania partnerów prywatnych
tora publicznego (z reguły gminy), jak i lokal- (zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych przedsiębiorców oraz sektora porządko- nych)
wego, a często także innych partnerów – miejscowych uczelni, policji itp.
Ma charakter kompleksowy, jest zawsze pla- Rewitalizacją nie jest lista (choćby obszerna)
nem wielowątkowym, wzajemnie wzmacniają- działań punktowych, niepowiązanych ze sobą
cych się (synergicznych) działań zmierzają- i nieukładających się w spójny, całościowy
cych do wywołania jakościowej zmiany na ca- program
łym wyznaczonym obszarze, w tym zawsze
zmiany negatywnego wizerunku tego obszaru

Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. Bielniak, Rewitalizacja nieruchomości…,
s. 52–53.

Specyficzne dla procesu rewitalizacji jest zatem prowadzenie działań na
istniejących już przestrzeniach zurbanizowanych23, do których należy zaliczyć
odbudowę zniszczonych, ale niegdyś żywych obszarów miejskich (np. centrów
starych miast), mocno zdekapitalizowanych lub nawet utraconych w wyniku
działań wojennych, czy też powojennych dewastacji i rozbiórek. W obszarze

22

Urban Regeneration: A Handbook, red. P. Roberts, J. Sykes, Sage, London 2000, s. 14.
Jest to główna cecha odróżniająca rewitalizację od pozostałych działań skierowanych na
planowanie i realizowanie nowych zespołów zabudowy na dotychczas niezabudowanych terenach.
23
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rewitalizacji mieszczą się również działania restrukturyzacji terenów poprzemysłowych i pomilitarnych24.
Po zakończeniu drugiej wojny światowej programy odnowy zabudowy
miast Polski miały przede wszystkim na celu przywrócenie im podstawowych
funkcji, umożliwiających społeczeństwu egzystencję. Obecnie rewitalizacja
miast jest procesem „lepiej zaplanowanym, mającym na celu jak najpełniejsze
zaspokojenie potrzeb mieszkańców”25. Spełnia rolę swoistego klucza do odrodzenia miast, przywrócenia im dawnej świetności, „przeciwdziałając równocześnie ich degradacji kulturalnej i gospodarczej oraz marginalizacji grup społecznych”26.
3. Działania rewitalizacyjne podjęte na terenie miasta Kołobrzeg
Pierwszy (po wejściu Polski do UE)27 z dokumentów dotyczących rewitalizacji – Lokalny Plan Rewitalizacji (LPR) Obszarów Miejskich i Powojskowych Miasta Kołobrzeg na lata 2005–2006 został opracowany przez horyzontalny zespół28 do spraw rewitalizacji, powołany zarządzeniem prezydenta. Zawarty w nim proponowany obszar do rewitalizacji podzielono na pięć zespołów
architektonicznych29:
– Obszar nr 1 – historyczne i zabytkowe centrum miasta, posiadające
zwartą substancję architektoniczną, wymagającą uporządkowania,
– Obszar nr 2 – teren powojskowy, w postaci zwartego kompleksu
nieruchomości,
– Obszar nr 3 – teren powojskowy i poradziecki w dzielnicy Podczele
(na obrzeżach miasta),
– Obszar nr 4 – teren dzielnicy nadmorskiej,
24
Z przytoczonych definicji wynika, że zakres pojęciowy rewitalizacji jest bardzo szeroki
a cele związanych z nią działań mocno zróżnicowane; Szerzej: Podręcznik rewitalizacji…, s. 12–
15.
25
Por. B. Meyer, Kształtowanie układów…, s. 118.
26
S. Bielniak, Rewitalizacja nieruchomości…, s. 44.
27
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i dostęp do unijnych środków na przedsięwzięcia
rewitalizacyjne wymusiły na miastach tworzenie mniej lub bardziej spójnych lokalnych programów rewitalizacji jako dokumentów niezbędnych do pozyskiwania dofinansowania.
28
W skład zespołu weszli naczelnicy poszczególnych wydziałów urzędu, zainteresowani
przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji, pełniąc zarówno funkcję Instytucji Zarządzającej oraz uczestnicząc w monitorowaniu realizacji LPR-u.
29
Lokalny Plan Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Powojskowych Miasta Kołobrzeg na lata
2005–2006 z przedłużonym okresem programowania do roku 2013.
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–

„Obszary konwergentne30” nr 5 – czyli tereny znajdujące się w obrębie administracyjnym miasta Kołobrzeg, niebędące ze sobą powiązane architektonicznie, lecz problemowo (np. wysokie bezrobocie, wskaźnik pauperyzacji oraz dewaloryzacji estetycznej przestrzeni architektonicznej).
Niemniej jednak nie były to pierwsze działania rewitalizacyjne podjęte na
terenie miasta. Od początku lat 90. XX wieku władze Kołobrzegu prowadziły
intensywne działania rewitalizacyjne, wśród których decydujące znaczenie dla
rozwoju jednostki miały31:
– położona w centrum miasta nowa starówka – czyli kompleks
mieszkalno-handlowo-usługowy, nawiązujący swoją formą do zabytkowego średniowiecznego układu urbanizacyjnego i stylowych
kamieniczek średniowiecznej zabudowy,
– Regionalne Centrum Kultury o znaczeniu regionalnym – czyli
przebudowany i zmodernizowany budynek, dawniej mieszczący kino,
– kołobrzeski port rybacki, który do 2004 roku pozbawiony był podstawowych elementów sanitarnych, a obecnie dzięki kompleksowej
rewitalizacji stanowi doskonały przykład funkcjonalnego, estetycznego miejsca sprzedaży ryb, postoju kutrów i zaplecza remontowego,
– infrastruktura sportowa – czyli przebudowany stadion piłkarski
i obiekty towarzyszące, a w rezultacie powstanie kompleksowego
obiektu sportowego nie tylko na skalę kraju, ale i Europy32,
– rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej, której celem
jest w dalszym ciągu poprawa wizerunku reprezentacyjnej części
miasta, przyciągającej setki tysięcy turystów rocznie.
Wszystkie zmiany dokonywane obecnie w miejskiej przestrzeni choć opierają się na założeniach zawartych w nowym dokumencie – Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Powojskowych w Kołobrzegu na lata 2010–201533,
30
Na tych obszarach poddanych rewitalizacji jedyną grupę beneficjentów (z założenia) miały
stanowić wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.
31
Opracowano
na
podstawie
informacji
z
witryn
internetowych
miasta:
http://miasto.kolobrzeg.eu oraz http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl (30.05.2012).
32
Dzięki posiadaniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na wysokim poziomie miasto Kołobrzeg na czas mistrzostw Euro 2012 stało się bazą treningową dla drużyny narodowej Danii.
33
Niniejszy dokument stanowi kontynuację założeń poprzedniej wersji LPR, opracowanej
w 2005 r. (Lokalny Plan Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Powojskowych Miasta Kołobrzeg na
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w pewnej części są kontynuacją wcześniejszych, nieukończonych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych. Dlatego też powtórnie przeanalizowano i zdiagnozowano
główne problemy miasta, które stanowią barierę dla jego dalszego rozwoju (por.
tab. 2).
Tabela 2
Główne problemy zidentyfikowane w Kołobrzegu
Sfery, w obszarze których zdiagnozowano główne problemy miasta
przestrzenna
społeczna
gospodarcza
niezadowalający stan infra- duża liczba gospodarstw do- ryzyko destabilizacji gospostruktury technicznej zapewnia- mowych utrzymujących się z darczej, wynikające z dużego
jącej dostępność portu morskie- zasiłków pomocy społecznej
udziału podmiotów gospogo, rybackiego i jachtowego od
darczych uzależnionych od
strony lądu
rynku turystycznego
duży udział zabudowy miesz- ryzyko występowania grup nie w pełni wykorzystana inkaniowej o niskim standardzie społecznych zagrożonych wy- frastruktura turystyczna poza
kluczeniem
sezonem letnim
brak polityki lokalizacji no- zagrożenie ze strony rozwoju trudne do pokonania bariery
wych obiektów handlowych
zjawisk patologicznych wśród dostępu do kapitału dla MŚP
ludzi młodych i dzieci
brak programu kompleksowej duży odsetek kobiet wśród
ochrony zieleni i parków miej- osób bezrobotnych
skich
nadmierne obciążenia dróg
niekorzystne zmiany demograw sezonie letnim
ficzne
zły stan nawierzchni dróg
mała podaż mieszkań

Źródło: opracowanie własne na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów
Powojskowych w Kołobrzegu na lata 2010–2015.

W opracowanej w 2010 roku strategii rewitalizacji (LPR) jako priorytetowy uznany został obszar tzw. Czerwonych Koszar – zlokalizowany w centrum
miasta kompleks budynków o dużym potencjale rozwojowym, wymagający pilnych działań w zakresie rewitalizacji. Dla tego obszaru również zdiagnozowano

lata 2005–2006 z przedłużonym okresem programowania do roku 2013). Obecny Program Rewitalizacji wybranych terenów Kołobrzegu jest wieloletnią strategią miasta dotyczącą rewitalizacji
obszaru powojskowego, sporządzoną zgodnie z wytycznymi w zakresie opracowania Lokalnych
Programów Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 z maja 2010 r.
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najważniejsze problemy, mieszczące się w trzech sferach rozwoju jednostki terytorialnej (por. tab. 3).
Tabela 3
Zdiagnozowane problemy na obszarze „Czerwonych Koszar” oraz grup społecznych
wymagających wsparcia
Główne problemy na obszarze „Czerwonych Koszar”
przestrzenna
społeczna
gospodarcza
zły stan dostępnej infrastruktury niska aktywność mieszkań- niezadowalająca oferta usłutechnicznej
ców
gowo-handlowa
potrzeby w zakresie infrastruk- ryzyko występowania zjawisk działki o zbyt dużej potury rekreacyjno-sportowej
patologicznych, jak np. prze- wierzchni, co utrudnia ich
moc, uzależnienia, przestęp- sprzedaż
czość
duża ilość niezagospodarowa- grupy zagrożone wyklucze- niska aktywność zawodowa
nych terenów i budynków
niem społecznym
niska atrakcyjność inwestycyjna
zły stan dostępnej infrastrukobszaru powojskowego
tury technicznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Powojskowych w Kołobrzegu na lata 2010–2015.

W ramach działań rewitalizacyjnych realizowanych na tym zdegradowanym obszarze powojskowym34:
– przeprowadzono przebudowę35 7 budynków koszarowych na wielorodzinne budynki mieszkalne, uzyskując 366 lokali mieszkalnych,
– rozebrano 5 budynków magazynowych,
– zlikwidowano stację paliw wraz z demontażem podziemnych
zbiorników paliw,
– wykonano badania gruntu na obecność skażeń produktami ropochodnymi,
– zlikwidowano basen przeciwpożarowy,
– wykonano ciągi instalacji sanitarnej i elektrycznej, w tym oświetlenie terenu,
– wykonano parkingi na ok. 90 pojazdów z możliwością rozbudowy
o kolejne 50 miejsc postojowych,
34

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Powojskowych…
Prace budowlane realizowane były przez Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
35
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– urządzono trzy place zabaw dla dzieci,
– zagospodarowano tereny zielone, w tym założenie skweru z posadzeniem ok. 50 drzew.
Ponadto w ramach prac nad zagospodarowaniem wolnych przestrzeni tego
powojskowego obszaru powstało ponad 120 nowych lokali mieszkalnych wraz
z podziemnymi garażami.
Podsumowanie
Lokalne władze pokładają zazwyczaj dużą nadzieję w pozytywny rezultat
podejmowanych działań rewitalizacyjnych, lecz niestety nie wszystkie próby
przywracania miastu zdegradowanych przestrzennie obszarów przynoszą pożądany skutek. Zdarza się, że nawet liczne starania o odzyskanie zdegradowanej
tkanki miasta nie prowadzą do oczekiwanego poziomu ożywienia gospodarczego, społecznego czy kulturalnego.
Tym większą zatem satysfakcję przyniósł władzom Kołobrzegu uzyskany
rezultat – pomyślne „ożywienie” zdewastowanych terenów powojskowych na
obszarze „Czerwonych Koszar”. Bez wątpienia dzięki podjętym działaniom poprawiono warunki życia lokalnych mieszkańców, przede wszystkim poprzez
poprawę bezpieczeństwa, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszaru powojskowego (a w rezultacie powstanie wielu nowych miejsc pracy), poprawę infrastruktury komunikacyjnej, zwiększenie udziału zabudowy mieszkaniowej
o wyższym standardzie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (przede
wszystkim wśród osób starszych i niepełnosprawnych).
Co więcej, dotychczasowe działania w zakresie ożywienia obszaru powojskowego ( „Czerwonych Koszar”), zostały uznane przez ekspertów za wzorcowe, co skutkowało wieloma nominacjami w konkursach oraz przyznaniem
w 2007 roku nagrody „Modernizacja Roku 2006” dla Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego36.
Liczne korzyści (społeczne i gospodarcze) osiągnięte przez miasto w procesie odpowiedniego zaplanowania i późniejszej realizacji prac rewitalizacyjnych mogą stanowić realną zachętę i silny bodziec do działania dla pozostałych
samorządów, które borykają się z podobnymi problemami z zagospodarowaniem przestrzeni. Lokalne władze powinny mieć jednak wyjątkowe baczenie na
spójność podejmowanych przez siebie działań, konieczność kontroli poszcze36
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gólnych etapów procesu rewitalizacji, aby móc w pełni wykorzystać „uśpiony”
potencjał jednostki terytorialnej.

CITY DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF REVITALISATION
SELECTED AREAS – EXAMPLE OF THE CITY OF KOŁOBRZEG

Summary
The article characterizes process of city revitalisation. It also describes its role in
an effective management process of local development. At the example of the city of
Kołobrzeg – it has been shown causes of taking a revitalisation action as well as its advantages.
Translated by Marta Szaja
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WPŁYW INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU NA POBUDZANIE
DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW
NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

W dzisiejszych czasach innowacyjność postrzegana jest jako bardzo złożone i skomplikowane zjawisko społeczne. W dotychczasowym podejściu innowacja, przez wielu znawców pojęcia, traktowana była jako ulepszenia i rozwój w zakresie technologii i techniki, a obecnie można zaobserwować lawinowo rosnący trend innowacji i innowacyjności w obszarze usług, marketingu, organizacji przedsiębiorstwa, a nawet strategii czy społeczeństwa. Podobne zmiany zauważalne są w sposobie postrzegania innowacyjności. Nie jest już ona
traktowana jako pojedyncze, odosobnione zdarzenie, ale jako kompleksowe
zjawisko składające się z szeregu zdarzeń wpływających na powstawanie nowych wyrobów, usług, technologii czy form organizacji. Z uwagi na wspomniany poziom złożoności dzisiejsze procesy innowacyjne realizowane są
w ścisłym układzie kooperacji, a wytworzona swoista sieć podmiotów implementujących wiedzę i tworzących nową wiedzę splatane są rządowymi i pozarządowymi organizacjami wsparcia wspomaganymi przez administrację publiczną. Jednocześnie wzrasta znaczenie bliskich relacji i inicjatyw obywatelskich budujących nowe kanały transferu informacji. Do najważniejszych zadań
postawionych przed instytucjami nowoczesnej gospodarki należą stymulowanie
działalności badawczo-rozwojowej i implementacja jej wyników oraz działania
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mające na celu aktywizację potencjału kreatywnego w zasobach wewnętrznych
podmiotów gospodarczych, a co za tym idzie, zwiększanie potencjału ekonomicznego regionów.
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie wpływu instytucji otoczenia
biznesu na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych województwa zachodniopomorskiego.
1. Funkcjonowanie instytucji wsparcia innowacji
Poniżej scharakteryzowane zostaną instytucje wsparcia innowacji, wyszczególnione w badaniu innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych województwa zachodniopomorskiego.
Park technologiczny to zorganizowany kompleks gospodarczy, w ramach
którego realizowana jest polityka w zakresie wspomagania młodych innowacyjnych przedsiębiorstw nastawionych na rozwój produktów i metod wytwarzania
w technologicznie zaawansowanych branżach i optymalizacji warunków transferu technologii i komercjalizacji rezultatów badań z instytucji naukowych do
praktyki gospodarczej1. Działalność parku technologicznego polega na stworzeniu warunków do współpracy między zorientowanymi innowacyjnie przedsiębiorstwami a lokalnymi ośrodkami naukowymi.
Inkubatory technologiczne są odmienną formą inkubacji przedsiębiorczości, rozwijaną w powiązaniu również geograficznym z instytucjami naukowo-badawczymi. Główne ich funkcje obejmują wspomaganie rozwoju nowo powstałych firm oraz optymalizację warunków dla generowania, transferu i komercjalizacji technologii poprzez kontakty z instytucjami naukowymi i ocenę
przedsięwzięć innowacyjnych, usługi wspierające biznes (np. doradztwo finansowe, marketingowe, prawne, organizacyjne i technologiczne), pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym funduszy ryzyka, tworzenie właściwego
klimatu dla podejmowania działalności gospodarczej i realizacji przedsięwzięć
innowacyjnych (tzw. efekty synergiczne) oraz dostarczanie odpowiedniej do
potrzeb powierzchni na działalność gospodarczą2.
1
K.B. Matusiak, Parki technologiczne, w: Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.
Raport 2009, red. K.B. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie
Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Łódź–Warszawa 2009, s. 30.
2
K.B. Matusiak, A. Tórz-Rzepczyńska, Inkubatory technologiczne, w: Ośrodki Innowacji...,
s. 69.
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Z kolei tworzenie preinkubatorów, inaczej akademickich inkubatorów
przedsiębiorczości przy ośrodkach akademickich wynika z potrzeby zaspokojenia specyficznych potrzeb początkowych etapów procesu założycielskiego nowej firmy w grupach studentów i pracowników uczelni. Działania i oferowana
pomoc obejmują przygotowanie do utworzenia nowej firmy oraz próbę wstępnej oceny szans jej powodzenia w praktycznych działaniach rynkowych. Stąd
też przyjęło się, także w Polsce, zwyczajowe określenie „akademicki inkubator
przedsiębiorczości” dla specyficznego typu programu inkubacji przedsiębiorczości, przygotowującej do utworzenia przedsiębiorstwa w otoczeniu szkoły
wyższej. Idea akademickiego inkubatora to jeden z kluczowych elementów modelu uniwersytetu trzeciej generacji. W tego typu jednostkach rozwijane są
usługi i działania od promocji i edukacji przedsiębiorczości po instrumenty
wsparcia komercjalizacji nowych produktów i technologii. Środowisko akademickie tym samym można uznać za słuszny grunt dla realizacji projektów w fazie preinkubacji, ze względu na ciągle rozwijane i upowszechniane procesy
wiedzotwórcze.
Jednym z podstawowych i tradycyjnych już typów ośrodków innowacji są
Centra Transferu Technologii (CTT). Określenia takiego używa się w stosunku
do zróżnicowanej organizacyjnie grupy nienastawionych na zysk jednostek doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, realizujących programy wsparcia
transferu i komercjalizacji technologii i wszystkich towarzyszących temu procesowi zadań. Do podstawowych celów działalności centrów należy zaliczyć
m.in. waloryzację potencjału naukowo-innowacyjnego w regionie, tworzenie
baz danych i rozwijanie sieci kontaktów między światem nauki i gospodarki,
opracowywanie studiów przedinwestycyjnych, obejmujących rozpoznanie zalet
nowych produktów i technologii, oraz porównanie ich ze znajdującymi się na
rynku substytutami. Ponadto obejmuje ocenę wielkości potencjalnego rynku,
oszacowanie kosztów produkcji i dystrybucji oraz niezbędnych nakładów inwestycyjnych, identyfikację potrzeb innowacyjnych podmiotów gospodarczych
(audyt technologiczny) oraz popularyzację, promocję i rozwój przedsiębiorczości technologicznej3.
CTT mają również na celu pomoc przedsiębiorstwom w realizacji innowacyjnych projektów technologicznych oraz w transferze nowoczesnych, zaawansowanych, proekologicznych technologii do przemysłu, w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw.
3

K.B. Matusiak, A. Bąkowski, Centra transferu technologii, w: Ośrodki…, s. 201.
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Inna możliwość aktywizowania działalności innowacyjnej jest możliwa
dzięki sieci aniołów biznesu, które zrzeszają prywatnych inwestorów, chcących
za pomocą funduszy własnych sfinansować lub częściowo dokapitalizować projekty o dużym potencjale rozwoju, niejednokrotnie wysoce innowacyjnych.
Każda z sieci pełni szereg podstawowych zadań, a należą do nich m.in. poszukiwanie inwestorów i przedsiębiorców, kojarzenie projektów z inwestorami,
szkolenie aniołów biznesu i przedsiębiorców, ocena projektów inwestycyjnych,
podnoszenie świadomości społecznej o tej formie finansowania czy też tworzenie konsorcjów na określone projekty4.
Aniołowie biznesu to jednak część rynku inwestycyjnego, która w Polsce
dopiero się buduje. Jest to osoba fizyczna i majętna, gotowa do zainwestowania
pieniędzy w ryzykowne przedsięwzięcie, w zamian za co oczekuje wysokiej
stopy zwrotu zaangażowanego kapitału.
Z kolei lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe to parabankowe jednostki wspomagające lokalny rozwój społeczno-ekonomiczny poprzez kreowanie nowych podmiotów gospodarczych i miejsc pracy, jak również postaw
sprzyjających przedsiębiorczości. Fundusze świadczą pomoc finansową w formie pożyczek na preferencyjnych warunkach dla rozpoczynających działalność
gospodarczą oraz małych, rozwojowych firm nieposiadających wystarczającej
historii kredytowej dla banku komercyjnego5. Celem funduszu i specjalnie
przygotowanych procedur jest połączenie potrzeby minimalizacji kosztów
funkcjonowania i wymogów zabezpieczenia spłaty wraz z procesem edukacji
i szkolenia przyszłych przedsiębiorców oraz ciągłego monitorowania klientów.
Fundusze pożyczkowe udzielają pożyczek przeznaczonych na cele związane
z podjęciem, prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej, m.in. na finansowanie inwestycji, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup maszyn i urządzeń, rozbudowę, adaptację lub modernizację
obiektów produkcyjnych, handlowych, usługowych, jak również zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego.
Inną formą wsparcia są Fundusze Poręczeń Kredytowych. Są to instytucje
otoczenia biznesu, których głównym zadaniem jest wspieranie podmiotów gospodarczych poprzez udzielane zabezpieczenie w ubieganiu się o pozyskanie finansowania dla ich działalności. Świadczą one na ogół pomoc finansową
4
5

E. Dąbrowska, K.B. Matusiak, Sieci Aniołów Biznesu, w: Ośrodki Innowacji…, s. 272.
M. Mażewska, Lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe, w: Ośrodki Innowacji…, s. 285.
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w formie poręczeń dla małych, rozwojowych firm nieposiadających wystarczającej historii kredytowej lub wymaganych przez bank komercyjny zabezpieczeń. Celem działania funduszy jest ułatwienie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do zewnętrznych źródeł kapitału w postaci poręczenia.
Działalność funduszy wspiera tym samym rozwój lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości oraz wpływa na rozwój całej gospodarki poprzez wzrost jej konkurencyjności i innowacyjności. Fundusze posiadają wdrożony standard organizacyjny oraz standard świadczenia usługi finansowej – udzielania poręczeń.
Z kolei Ośrodki Szkoleniowo-Doradcze (OSD) identyfikowane pod różnymi nazwami (Ośrodki Wspierania Przedsiębiorczości, Centra Wspierania
Biznesu, Kluby Przedsiębiorczości, Punkty Konsultacyjno-Doradcze) to nienastawione na zysk jednostki doradcze, informacyjne i szkoleniowe, pracujące na
rzecz rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. OSD uczestniczą we wszelkich inicjatywach mających na celu rozbudowanie potencjału gospodarczego oraz poprawę jakości życia społeczności lokalnej.
2. Metodyczne uwarunkowania badania – modelowanie probitowe
Badania były prowadzone z wykorzystaniem rachunku prawdopodobieństwa, a w przeprowadzonym badaniu zmienna zależna przyjmuje wartości dychotomiczne, co nie pozwala na zastosowanie regresji wielorakiej. Z uwagi na
ten fakt analizy dokonano, opierając się na regresji probitowej. Schemat analizy
i interpretacji wyników posiada dużo wspólnych cech z klasyczną metodą regresji (np. testowanie hipotez czy dobór zmiennych). Do istotnych różnic można zaliczyć wyższy stopień skomplikowania oraz większą czasochłonność obliczeń. Ponadto w wielu przypadkach kalkulowanie wartości wraz z szacowaniem
wykresów reszt nie wpływa znacząco na wynik modelowania6.
Upraszczając, regresja logistyczna jest modelem matematycznym, jaki
możemy wykorzystać, aby opisać wpływ wielu zmiennych X1, X2, ..., Xk na dychotomiczną zmienną Y. W przypadku, kiedy zmienne niezależne mają charakter jakościowy, model regresji logistycznej jest równoważny z modelem log-

6

A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki, t. 2, Statsoft, Kraków 2007, s. 217.
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-liniowym. Przy opisywaniu takich serii można posługiwać się również regresją
probitową7.
Oznaczanie parametrów w modelach ze zmienną dychotomiczną przeprowadza się przy użyciu metody największej wiarygodności. Polega ona na znalezieniu wektora parametrów, który umożliwia znalezienie największego prawdopodobieństwa otrzymania wartości zaobserwowanych w próbie8. Dla zbudowania modelu bazującego na MNW należałoby sformułować funkcję wiarygodności, a następnie wyznaczyć jej ekstremum. Opisana metoda swoją popularność
zawdzięcza możliwości implementacji dla wielu modeli, np. nieliniowych czy
heteroskedastycznych.
Przeprowadzone badania zostały zaprezentowane w formie modeli, gdzie
dodatni znak przy parametrze funkcji wskazuje na wyższe prawdopodobieństwo
zaistnienia aktywności innowacyjnej w grupie przedsiębiorstw w porównaniu
z resztą zbiorowości. Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych zostały
wstępnie przeanalizowane za pomocą metod logiki formalnej przy użyciu oprogramowania Exel, a następnie wyznaczono modele z wykorzystaniem oprogramowania Statistyka.
3. Charakterystyka próby badawczej
Badanie oddziaływania instytucji otoczenia biznesu na stymulowanie aktywności innowacyjnej przeprowadzone zostało na próbie 728 przedsiębiorstw
przemysłowych regionu zachodniopomorskiego. Region ten należy do grupy
regionów słabo rozwiniętych pod względem poziomu uprzemysłowienia. Biorąc
pod uwagę nakłady na działalność B + R region plasuje się na 10 miejscu
w kraju, jest to więc region z peryferyjnym systemem przemysłowym9.

7

A. Świadek, Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa 2011, s. 102.
A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 1998, s. 73–76.
9
Nakłady na działalność B + R w 2009 r. 117 833,5 tys. zł, //www.stat.gov.pl/zach/69_608_
ZACH_HTML.htm (30.05.2012).
8
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Rys. 1. Struktura przedsiębiorstw przemysłowych badanej próby w odniesieniu do
wielkości przedsiębiorstwa w 2011 roku (udziały procentowe)
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Przeważający udział w analizowanej próbie miały podmioty małe (zatrudniające od 10 do 49 pracowników), stanowiące 43,5% ogółu, oraz mikro (do 9
zatrudnionych pracowników), stanowiące 31,2%. Trzecią co do liczebności
zbiorowość reprezentowały przedsiębiorstwa średnie. Ich udział w badanej próbie wyniósł odpowiednio 20,4%. Ostatnią i zarazem najmniej liczną grupą
wśród analizowanych przedsiębiorstw były przedsiębiorstwa duże, zatrudniające powyżej 250 osób. Stanowiły one 4,90% badanej populacji.
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Rys. 2. Struktura przedsiębiorstw przemysłowych badanej próby w odniesieniu do pochodzenia kapitału udziały procentowe
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Pośród analizowanych podmiotów znaczącą większość stanowiły przedsiębiorstwa krajowe. Ich udział wyniósł 82,9% w badanej populacji. Następna
grupa 7,3% to przedsiębiorstwa z kapitałem mieszanym. Na pozostałe 9,8%
składały się firmy z kapitałem zagranicznym.
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Rys. 3. Struktura przedsiębiorstw przemysłowych badanej próby w odniesieniu do poziomu techniki udziały procentowe
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Z punktu widzenia poziomu techniki stosowanego w przedsiębiorstwach
największy udział mają przedsiębiorstwa niskiej (45,7%) techniki. Kolejną dużą
grupę stanowią firmy zaliczane do średnioniskiej techniki (ponad 36,5%). Do
przedsiębiorstw średniowysokiej techniki zalicza się 15,30% przebadanych
firm, a wysokiej 2,5%.
4. Wpływ instytucji wsparcia biznesu na aktywność innowacyjną
przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim
Przymioty innowacyjności, na które wpływ mają instytucje wsparcia biznesu, podzielone zostały zgodnie ze standardami międzynarodowymi na trzy
grupy. Pierwsza z nich to nakłady poniesione na działalność badawczo-rozwojową, inwestycje w dotychczas niestosowane środki trwałe (w tym budynki, lokale i grunty oraz maszyny i urządzenia techniczne, środki transportowe) oraz nakłady na nowe oprogramowanie komputerowe. Druga grupa to nakłady poniesione na implementację nowych wyrobów oraz procesów technolo-
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gicznych (metody wytwarzania, systemy okołoprodukcyjne i wspierające).
Trzecia grupa to nakłady poniesione na współpracę innowacyjną z dostawcami,
odbiorcami, konkurentami, jednostkami PAN, szkołami wyższymi oraz krajowymi i zagranicznymi instytutami badawczymi.
Kolejnym krokiem jest oszacowanie, w jakim stopniu na ich kształtowanie, a ściślej ujmując, na pojawienie się postaw proinnowacyjnych i aktywności
innowacyjnej, wpływają instytucje otoczenia biznesu.
Rozważając nakłady inwestycyjne w niestosowane środki trwałe i oprogramowanie komputerowe oraz wprowadzenie nowych procesów technologicznych, aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w regionie zachodniopomorskim w dużym stopniu skupia się na działalności centrów transferu technologii oraz ośrodków szkoleniowo-doradczych. Stanowią one najbardziej skuteczne instytucje wspierające przedsiębiorców – na dziesięć modeli
możliwych do wygenerowania w każdym przypadku, odpowiednio sześć
i dziewięć z nich cechowała istotność statystyczna. Ponadto można wysnuć tezę, że zakres działania tych dwóch instytucji częściowo się uzupełnia. Chodzi tu
o trzy przypadki (inwestycje w systemy okołoprodukcyjne i systemy wspierające oraz oprogramowanie komputerowe), w centrach transferu technologii nie
zaobserwowano prawidłowości w ich wpływie na wymienione atrybuty innowacyjności.
Zależności kooperacyjne z centrami transferu technologii pozwalają na
transfer wiedzy w regionie, a objawia się to poprzez zwiększenie aktywności
podmiotów w ponoszeniu nakładów na działalność badawczo-rozwojową. Co
więcej, współpraca z ośrodkami szkoleniowo-doradczymi przyczynia się do inwestycji w nowe systemy okołoprodukcyjne i wspierające oraz oprogramowania komputerowe. Działania te dotyczą np. logistyki, dystrybucji, norm jakości,
programów informatycznych w księgowości.
Podmioty korzystające z usług ośrodków szkoleniowo-doradczych i centrów transferu technologii były dużo bardziej skłonne do wprowadzania nowych
wyrobów niż w przypadku kooperacji z pozostałymi instytucjami wsparcia (tylko dla inkubatorów technologicznych został wygenerowany model).
W najmniejszym stopniu na aktywność innowacyjną w regionie wpływają
sieci aniołów biznesu, lokalne lub regionalne fundusze poręczeń kredytowych,
dlatego dla wszystkich trzech zmiennych nie zostały wygenerowane żadne
istotne statystycznie modele.

Wpływ instytucji wsparcia biznesu na pobudzanie działalności…

199

Współpraca przedsiębiorstw z inkubatorami technologicznymi pozwala na
rozprzestrzenianie się nowej wiedzy (firmy ponoszą nakłady na B + R). Ponadto inkubatory stymulują aktywność innowacyjną w zakresie wprowadzania nowych produktów oraz implementacji nowych metod wytwarzania.
Brak współpracy z funduszami poręczeń kredytowych oznacza, że trzebadane przedsiębiorstwa (najczęściej są to małe, krótko istniejące na rynku firmy),
nie mają zdolności kredytowej lub wybierają inne formy kredytowania nakładów na działalność innowacyjną.
Tabela 1
Postać probitu przy zmiennej niezależnej „instytucje wsparcia biznesu” w modelach
istotnych statystycznie, opisujących innowacyjność przemysłu
w regionie zachodniopomorskim
Instytucje wsparcia
Atrybut innowacyjności

Parki technologiczne

Inkubatory
technologiczne

Nakłady na B + R
Inwestycje w dotychczas
niestosowane środki trwałe, w tym:
a) maszyny, lokale
i grunty
b) maszyny i urządzenia techniczne
Oprogramowanie komputerowe
Wprowadzenie nowych
wyrobów
Implementacja nowych
procesów technologicznych, w tym:
a) metody wytwarzania
b) systemy okołoprodukcyjne
c) systemy wspierające

0,63x-0,46

0,7x-0,41

0,54x-0,69

Akademickie inkubatory przedsiębiorczości
1,07x-0,4

Centra transferu technologii
0,79x-0,44
0,54x+0,7

1,31x-0,64

0,59x-0,67

0,37x+0,46

0,78x+0,42

0,63x+0,41
0,64x+0,73

1,16x+0,04

0,85x+0,02

0,32x-0,5
1,46x-0,79
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Instytucje wsparcia
Atrybut innowacyjności

Sieci aniołów biznesu

Lokalne lub regionalne fundusze poręczeń
kredytowych

Fundusze poręczeń kredytowych

Nakłady na B + R
Inwestycje w dotychczas
niestosowane środki trwałe,
w tym:
a) maszyny, lokale
i grunty
b) maszyny i urządzenia techniczne
Oprogramowanie komputerowe
Wprowadzenie nowych
wyrobów
Implementacja nowych
procesów technologicznych, w tym:
a) metody wytwarzania
b) systemy okołoprodukcyjne
c) systemy wspierające

Ośrodki szkoleniowo-doradcze
0,41x-0,51
0,54x+0,59

0,39x-0,75

0,4x-0,06
0,33x+0,35
0,63x+0,61

0,36x-0,03
0,26x-0,54
0,3x-0,86

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.
Tabela 2
Postać probitu przy zmiennej niezależnej „instytucje wsparcia biznesu” w modelach
istotnych statystycznie, opisujących innowacyjną współpracę przedsiębiorstw
w regionie zachodniopomorskim
Instytucje wsparcia
Atrybut innowacyjności
Współpraca z dostawcami
Współpraca
z konkurentami
Współpraca z jednostkami PAN
Współpraca ze
szkołami wyższymi
Współpraca z krajowymi JBR
Współpraca z zagranicznymi JBR

Parki technologiczne

0,47x-1,61

Inkubatory technologiczne

Akademickie inkuba- Centra transtory przedsiębiorczo- feru techności
logii

0,88x-0,69

0,44x-0,69

0,86x-1,59

0,92x-1,64

0,66x-2,3

0,74x-2,27

1,62x-1,94
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Instytucje wsparcia
Atrybut innowacyjności
Współpraca z odbiorcami
Współpraca innowacyjna ogółem
Instytucje wsparcia
Atrybut innowacyjności
Współpraca z dostawcami
Współpraca
z konkurentami
Współpraca z
jednostkami PAN
Współpraca ze
szkołami wyższymi
Współpraca z
krajowymi JBR
Współpraca z zagranicznymi JBR
Współpraca z odbiorcami
Współpraca innowacyjna ogółem

Parki technologiczne

Inkubatory technologiczne
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Akademickie inkuba- Centra transtory przedsiębiorczo- feru techności
logii

0,83x-0,83
0,96x-0,23

Sieci aniołów
biznesu

Lokalne lub regionalne fundusze poręczeń
kredytowych

0,65x-0,24

Fundusze poręczeń
kredytowych

Ośrodki szkoleniowo-doradcze
0,34x-0,76

1,39x-2,46
0,58x-1,76

0,44x-0,33

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Dla parków technologicznych wygenerowano dwa modele istotne statystycznie. Natomiast centra transferu technologii podobnie jak inkubatory technologiczne oraz ośrodki szkoleniowo doradcze przyczyniają się do finansowania sfery B + R w przedsiębiorstwie. Centra wspierają też inwestycje w systemy
okołoprodukcyjne.
W przypadku sieci aniołów biznesu oraz lokalnych i regionalnych funduszy poręczeń kredytowych nie zauważa się żadnych wyraźnych prawidłowości
(parametry modeli są nieistotne). Oznacza to, że zachowanie przedsiębiorstw
w przypadku kooperacji z tymi instytucjami jest zróżnicowane i trudno określić
tendencje we wpływie instytucji wsparcia na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw.
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Badając wpływ instytucji wsparcia na współpracę innowacyjną, zauważa
się, że najbardziej skutecznym podmiotem są centra transferu wiedzy i inkubatory technologiczne – w jednym i drugim przypadku wyznaczono cztery modele
na osiem możliwych. Największą liczbę modeli oznaczono dla współpracy
z jednostkami PAN i dostawcami. Może to wskazywać na transfer technologii
pochodzący z komercjalizacji wyników badań.
Centra transferu technologii również inicjują współpracę z akademickimi
inkubatorami przedsiębiorczości, przyczyniając się do transferu wiedzy z zagranicy, bowiem firmy kooperujące z nimi nawiązują współpracę z zagranicznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi.
Podsumowanie
Region zachodniopomorski jest postrzegany jako jeden ze słabiej rozwiniętych regionów kraju. Z uwagi na ten fakt bardzo istotne jest właściwe działanie instytucji wsparcia biznesu, tak aby pobudzać aktywność innowacyjną
przedsiębiorstw.
Obecnie uważa się, że parki technologiczne w najbardziej kompleksowy
i zaawansowany sposób przyczyniają się do rozwoju regionu w kierunku gospodarki opartej na wiedzy. Biorąc pod uwagę aktywność i współpracę innowacyjną przedsiębiorstw zauważa się, że współpraca z tymi instytucjami przynosi
wymiernie korzyści dla kooperujących z nimi przedsiębiorstw. Koncentracja
geograficzna firm pozwala na owocny transfer wiedzy i technologii oraz stymuluje współpracę z dostawcami i konkurentami oraz jednostkami naukowymi, co
zostało potwierdzone w badaniu. Biorąc pod uwagę fakt, że działające inkubatory technologiczne i ośrodki szkoleniowo-doradcze są efektywne oraz powstają
kolejne inicjatywy tego rodzaju, można wysnuć tezę, iż sytuacja konkurencyjna
regionu w najbliższych latach powinna się poprawiać.
Instytucje wsparcia w istotny sposób wpływają na tworzenie się powiązań
poziomych i pionowych pomiędzy przedsiębiorstwami. Warto podkreślić, że
współpraca z konkurentami jest inicjowana przez anioły biznesu (1 model). Kooperacja z konkurentami wzmacnia potencjał regionu, ponieważ firmy nie rywalizują ze sobą, a więc nie muszą poświęcać swoich zasobów w warunkach
konfrontacji. Podmioty te nie wypierają się też na rynku. Ponadto współpraca
może również zaowocować tworzeniem się klastrów.
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Współpraca z sieciami aniołów biznesu oraz lokalnymi lub regionalnymi
funduszami pożyczkowymi nie wpływa na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw. Innymi słowy, zachowanie podmiotów w następstwie kooperacji
z aniołami lub funduszami jest tak zróżnicowane, że nie można było obliczyć
modeli istotnych statystycznie.
Przeprowadzone analizy wskazują na zróżnicowaną efektywność działania
instytucji otoczenia biznesu. W regionie najlepiej funkcjonują ośrodki szkoleniowo-badawcze i centra, i to dzięki nim aktywność innowacyjna przedsiębiorstw podnosi się w największym stopniu. Podobnie przedstawia się sytuacja
ośrodków szkoleniowo-doradczych. Mniejszy wpływ na działalność innowacyjną mają inkubatory technologiczne, preinkubatory, centra transferu technologii. W pozostałych przypadkach liczba wygenerowanych modeli jest zbyt mała, aby mówić o znaczącym wpływie kooperacji z instytucjami wsparcia na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw.
W świetle powyższych wniosków można stwierdzić, że osiągnięto cel założony w artykule, a przeprowadzone modelowanie może stanowić podstawę do
dalszych analiza i rozważań w przedmiotowym zakresie.

IMPACT OF BUSINESS SUPPORT INSTITUTIONS TO STIMULATE
INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTERPRISES ON THE EXAMPLE
OF THE WEST POMERANIAN REGION

Summary
Nowadays innovative activity of enterprises is seen as complex and complicated
process. For this reason it is necessary to stimulate the innovative capacity of enterprises
by local governments. Their conscious and deliberate action has resulted in business
support institutions. The purpose of this paper is to examine their effect on the activity
of industrial enterprises in the West Pomeranian region.
Translated by Katarzyna Szopik-Depczyńska
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ZNACZENIE FUNDUSZY INFRASTRUKTURALNYCH
DLA INWESTYCJI PUBLICZNYCH

Wstęp
Sprawne funkcjonowanie gospodarek narodowych nie może mieć miejsca
bez nowoczesnego systemu dróg, lotnisk, portów, szkół, elektrowni, systemów
łączności. Utrzymywana na wysokim poziomie infrastruktura gospodarcza
i społeczna podnosi atrakcyjność danego regionu w oczach potencjalnych inwestorów, prowadzi do ożywienia otoczenia i wpływa na wzrost dobrobytu społeczności lokalnych. Organizacje międzynarodowe – Bank Światowy, OECD –
rekomendują m.in. zwiększenie nakładów na inwestycje publiczne.
Zwiększenie skali oraz przyspieszenie realizacji inwestycji infrastrukturalnych nie jest możliwe wyłącznie dzięki środkom sektora publicznego, z uwagi
na dużą kapitałochłonność inwestycji, długi horyzont inwestycyjny oraz ograniczone zasoby kapitałowe. Według szacunków OECD potrzeby inwestycyjne
w zakresie infrastruktury na świecie oscylują na poziomie 70 bln USD, natomiast do 2030 roku nakłady na projekty infrastruktury gospodarczej będą stanowić 2,5% PKB w skali globalnej1.
Pomimo iż w ostatnich latach na świecie można zaobserwować wzmożoną
realizację projektów infrastrukturalnych, to wciąż nie skutkuje ona zniwelowaniem zaniedbań w tej dziedzinie. Dlatego w wielu krajach poczyniono starania
w celu wygenerowania kapitałowego zaangażowania sektora prywatnego

1

Infrastructure to 2030, OECD, Paris 2007, s. 21.
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w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego – PPP2 (co w Europie wychodzi
także naprzeciw zapisom o wyprowadzeniu finansowania infrastruktury publicznej poza budżet – zawartym w traktacie z Maastricht). Nowym sposobem
na różnicowanie źródeł finansowania inwestycji publicznych w formule PPP są
fundusze infrastrukturalne.
Celem artykułu jest określenie znaczenia funduszy infrastrukturalnych dla
inwestycji publicznych.
1. Specyfika inwestycji publicznych
W literaturze przedmiotu pojęcie inwestycje doczekało się wielu definicji
(warto wymienić tu takich autorów, którzy zgłębiali tematykę inwestycyjną, jak
T. Jajuga, W. Pluta, E. Smaga, W. Behrens, F.K. Reilly i L.J. Gitman).
W artykule przedstawiono zagadnienie inwestycji oparte na trzech sposobach
rozpatrywania działalności inwestycyjnej. Pierwszym z nich jest materialne ujęcie, które charakteryzuje inwestycje jako czynności wypływające z przygotowania i realizacji zadań rozwojowych jednostki gospodarczej (tj. tworzenie nowych, odtwarzanie i unowocześnianie majątku będącego już w eksploatacji, jak
też operacji finansowych w ścisłym powiązaniu z innymi sferami działalności
podmiotu)3. Drugi, tzw. finansowy aspekt, odnosi się do inwestycji jako całokształtu środków finansowych przeznaczonych na tworzenie nowych, odtwarzanie, unowocześnianie obiektów produkcyjnych i nieprodukcyjnych jednostki
oraz zwiększenie poprzez operacje finansowe posiadanego kapitału4. Aspekt
trzeci – funkcjonalny prowadzi do przedstawienia inwestycji jako źródła kapitału podmiotu gospodarczego w postaci nowych lub zmodernizowanych maszyn
i urządzeń, środków transportu, budynków i budowli5. Reasumując, inwestycje
to teraźniejsze działania jednostki gospodarczej określone mianem nakładów,
z których w przyszłości powinny wyniknąć określone korzyści (np. korzyści finansowe – tj. zysk, korzyści pozafinansowe – tj. korzyści społeczne).
Przekształcenie nakładów w korzyści jest dokonywane w toku faz cyklu
inwestycyjnego, które zostały zaprezentowane na rysunku 1. Pierwszym etapem
2

PPP – dziedziny, korzyści, bariery – oczami przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego (2007–2011), Raport PPPortal.pl, Katowice 2011.
3
H. Gawron, Ocena efektywności inwestycji, AE, Poznań 1997, s. 13.
4
Ibidem.
5
J. Gajdka, E. Walińska, Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, t. II, Fundacja Rozwoju
Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000, s. 14–15.
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na drodze do realizacji inwestycji jest faza przedinwestycyjna (inaczej projektowania inwestycji), w ramach której identyfikowane są możliwości realizacji
inwestycji oraz dokonywany jest wstępny wybór przed opracowaniem studium
wykonalności. Faza inwestycyjna (inaczej realizacji inwestycji) jest wynikiem
okresu przedinwestycyjnego i obejmuje zarówno negocjacje, zawieranie umów,
projektowanie techniczne, budowę, a także marketing przedprodukcyjny oraz
szkolenia, następujące przed odbiorem zrealizowanej inwestycji. Jednak sam
proces inwestycyjny sięga dalej niż faza inwestycyjna i obejmuje także fazę
eksploatacyjną (inaczej operacyjną). Etap ten obejmuje otworzenie, restrukturyzację, rozbudowę, innowacje, dzięki czemu możliwe staje się ciągłe ulepszanie
działalności podmiotu gospodarczego, mogące w głównej mierze skutkować
długookresowym przetrwaniem na rynku oraz wypracowaniem zysku.

Rys. 1. Fazy cyklu inwestycyjnego
Źródło: opracowanie własne na podstawie L. Czechowski, K. Dziworska, T. Gostkowska-Drzewiecka, A. Górczyńska, E. Ostrowska, Projekty inwestycyjne. Finansowanie. Metody i procedury oceny, ODDK, Gdańsk 1999, s. 36.
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Inwestycje można podzielić ze względu na wiele kryteriów. Biorąc pod
uwagę korzyści finansowe, wyróżnione zostały inwestycje komercyjne oraz publiczne. Cechą wspólną obu rodzajów inwestycji są ponoszone nakłady inwestycyjne, natomiast rezultat finansowy w postaci korzyści finansowych charakteryzuje tylko inwestycje komercyjne6. Inwestycje publiczne należą więc do
dość nietypowych ze względu na otrzymywane korzyści finansowe (głównie
zysk), które nie występują lub są nieznaczne w porównaniu z poniesionymi nakładami. Efektem realizacji inwestycji publicznych są korzyści definiowane jako społeczne, m.in. wzrost zasobów kapitału własnego i podnoszenie efektywności jego wykorzystania, kierowanie procesami rozbudowy i implementacja
innowacyjności zasobów majątku trwałego w produkcji oraz usług w gospodarce, jak też tworzenie nowych miejsc pracy.
Inwestycje publiczne (zwane także inwestycjami celu publicznego) to według polskich przepisów prawnych działania o znaczeniu lokalnym (gminnym)
i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), realizujące cele,
o których mowa w Ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia
1997 r.7 (por. tabela 1).
Tabela 1
Cele inwestycji publicznych
Cele
− wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, linie kolejowe, lotniska, budowa,
utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji;
− budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów
i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń;
− budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę,
gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania;
− budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników
i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie
przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych,
będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego;

6

K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 43.
7
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. 1997, nr 115,
poz. 74, art. 6.
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Cele
− opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
− budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów
i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i obiektów sportowych;
− budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji obowiązków
w zakresie świadczenia przez operatora publicznego powszechnych usług pocztowych, a także innych obiektów i pomieszczeń związanych ze świadczeniem tych usług;
− budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych dla obronności państwa
i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego;
− poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą;
− zakładanie i utrzymywanie cmentarzy;
− ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej;
− ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody

Źródło: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. 1997,
nr 115, poz. 74, art. 6.

Cele inwestycji publicznych determinują ich atrybuty, którymi oprócz
trudności w ocenie efektywności jest kapitałochłonność inwestycji (są one projektami długookresowymi zarówno ze względu na realizację, jak i później na
okres życia)8. Inwestycje publiczne cechuje także wysoki stopień niepodzielności nakładów, ich nieodwracalność, a także długi okres zwrotu, ponadto duża
wartość kosztorysowa, uzależnienie od decyzji politycznych i podatność na
zmiany regulacyjne9. Wymienione cechy powodują, że realizacja inwestycji publicznych nie zawsze jest ekonomicznie uzasadniona, co wpływa na zwiększenie ryzyka inwestycyjnego projektów. Dlatego też środki na ich realizację pozyskiwane są głównie ze źródeł publicznych, które ze względu na swoją ograniczoność nie zaspokajają stale rosnącego zapotrzebowania na inwestycje tego
typu. Szansą na pozyskanie nowych źródeł finansowania inwestycji publicznych są fundusze infrastrukturalne.

8
K. Brzozowska, Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance, wyd. II, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 65.
9
Ibidem.
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2. Istota funduszy infrastrukturalnych
Fundusze infrastrukturalne to instytucje rynku kapitałowego nieobecne na
rynku polskim, a na świecie funkcjonujące od lat 90. XX wieku. Jeden z pierwszych funduszy infrastrukturalnych (1997 r.) – Fundusz Infrastrukturalny Macquarie (ang. Macquarie Infrastructure Fund) – został utworzony w Australii
i był konsekwencją recesji gospodarczej w kraju oraz problemów z pozyskaniem środków na finansowanie infrastruktury, przy jednoczesnym wzroście puli
oszczędności zgromadzonych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego. Macquarie powiązał te dwa zjawiska, słusznie wnioskując, iż długoterminowość inwestycji publicznych będzie doskonałym sposobem pomnażania
kapitału dla funduszy emerytalnych. W konsekwencji pozyskał kapitał na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w Australii, a następnie postanowił
przenieść koncepcję funduszy infrastrukturalnych na grunt światowy, co
w efekcie spowodowało, że jest jednym z największych funduszy.
Tabela 2
Największe fundusze infrastrukturalne na świecie

Fundusz infrastrukturalny

Podmiot zarządzający10

Global Infrastructure Partners II
RREEF Pan-European Infrastructure Fund II
Highstar Capital Fund IV
ArcLight Energy Partners
Fund V
Macquarie European Infrastructure Fund IV

Global Infrastructure Partners

Docelowa wielkość funduszu
(w mld)
6 USD

RREEF Infrastructure

3 EUR

Highstar Capital
ArcLight Capital Partners

3,5 USD
3 USD

Wielka Brytania
USA
USA

Macquarie Infrastructure and
Real Assets

2 EUR

Australia

Kraj
USA

Źródło: opracowanie własne na podstawie Prequin http://www.mandaportal.com/
getattachment/bed2ac69-f449-477b-bcd0-0408cc107896/Preqin-QuarterlyInfrastructure-Insight (17.05.2012).

10

Poszczególne fundusze infrastrukturalne specjalizują się w tzw. multifunduszach (inaczej
funduszach funduszy), które są zarządzane przez profesjonalne podmioty zarządzające.

Znaczenie funduszy infrastrukturalnych dla inwestycji publicznych

211

W tabeli 2 zaprezentowano 5 największych funduszy infrastrukturalnych
pod względem docelowej wielkości funduszu, z których aż 3 skupione są na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, a pozostałe 2 wywodzą się także z krajów o anglosaskim systemie finansowym – Australii i Wielkiej Brytanii.
Fundusze infrastrukturalne są funduszami inwestycyjnymi typu private
equity, które w drodze sprzedaży inwestorom jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych pozyskują średnio- i długoterminowy kapitał do tworzenia aktywów infrastrukturalnych11. Fundusze infrastrukturalne inwestują pozyskane środki w instrumenty kapitałowe (obligacje, akcje, udziały kapitałowe).
Motywacją do realizacji inwestycji dla inwestorów instytucjonalnych jest alokacja kapitału w celu dopasowania długoterminowych zobowiązań do aktywów
o długim okresie życia, zabezpieczonych przed skutkami inflacji. Specyfika
funduszy infrastrukturalnych, należących do (częściej zamkniętych, rzadziej
otwartych) specjalistycznych funduszy inwestycyjnych, pozwala inwestorom
(wśród których można obecnie znaleźć m.in. fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, banki komercyjne) na nabycie części profesjonalnie zarządzanego
portfela aktywów infrastrukturalnych, tj. autostrad, lotnisk, sieci kolejowej, portów morskich i śródlądowych, telekomunikacji, elektrowni, infrastruktury społecznej (szpitali, szkół, domów opieki) itp.
Fundusze infrastrukturalne inwestują w projekty infrastrukturalne na całym świecie, niezależnie od fazy cyklu rozwoju projektu inwestycyjnego, a także bez względu na miejsce emisji jednostek uczestnictwa czy certyfikatów inwestycyjnych. Rozmieszczenie inwestycji infrastrukturalnych finansowanych
lub współfinansowanych przez fundusze infrastrukturalne zostało przedstawione na rysunku 2.

11
K. Brzozowska, Fundusze infrastrukturalne na rynkach finansowych, Zeszyty Naukowe US
nr 586, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 25 „Zarządzanie finansami. Inwestycje
i wycena przedsiębiorstw”, Wydawnictwo US, Szczecin 2010, s. 528.
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Rys. 2. Inwestycje funduszy infrastrukturalnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie Prequin http://www.mandaportal.com/
getattachment/bed2ac69-f449-477b-bcd0-0408cc107896/Preqin-QuarterlyInfrastructure-Insight (13.04.2012).

Należy zwrócić uwagę, że projekty infrastrukturalne realizowane dzięki
funduszom infrastrukturalnym mają miejsce na wszystkich kontynentach, m.in.
w większej części Ameryki Północnej, w części Ameryki Południowej, w północnej Afryce i części Afryki Południowej, a także w Europie Zachodniej,
w części Azji oraz Australii. Region Europy centralnej i wschodniej stanowi
swoistą lukę pod względem realizacji inwestycji infrastrukturalnych z udziałem
funduszy infrastrukturalnych, co wynika zarówno z historii obszaru, jak też
z niedojrzałości rynku kapitałowego.
Poszczególne fundusze infrastrukturalne koncentrują się w tzw. multifundusze (inaczej fundusze funduszy), które są zarządzane przez „podmioty zarządzające”. Instytucje te mają za zadanie sprawować kontrolę nad inwestycjami,
w których partycypują poszczególne fundusze infrastrukturalne (m.in. pod
względem prawnym, sprawozdawczym, finansowym – np. poprzez konstrukcję
portfela aktywów). Najaktywniejsze (liczba podjętych inwestycji) jednostki zarządzające multifunduszy infrastrukturalnych na przestrzeni 12 miesięcy (od I
kwartału 2010 r. do I kwartału 2011 r.) przedstawione zostały w tabeli 3.
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Tabela 3
Najaktywniejsze podmioty zarządzające funduszy infrastrukturalnych
od I kw. 2010 do I kw. 2011 roku
Podmiot zarządzający funduszu
Maquarie Infrastructure and Real
Assets
DIF
Innisfree
Morgan Stanley Infrastructure
NIBC Infrastructure Partners
Barclays Infrastructure Funds
JPMorgan – Infrastructure Investment Group
ArcLight Capital Partners
Meridiam Infrastructure
HSBC Specialist Investments

Ilość inwestycji
w ostatnim roku
24

Zgromadzone fundusze
łącznie (w bln)
20,3 USD

15
8
7
7
6
5

0,8 EUR
1,8 GBP
4,0 USD
0,4 EUR
1,3 GBP
1,4 USD

4
4
4

6,8 USD
0,7 EUR
1,5 USD

Źródło: opracowanie własne na podstawie Prequin http://www.mandaportal.com/
getattachment/bed2ac69-f449-477b-bcd0-0408cc107896/Preqin-QuarterlyInfrastructure-Insight (16.04.2012).

Najaktywniejszym inwestycyjnie podmiotem zarządzającym funduszami
był na przestrzeni badanego okresu, działający na wszystkich kontynentach,
Maquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) z 24 inwestycjami zrealizowanymi na kwotę 20,3 bln USD. Drugim najaktywniejszym multifunduszem
był DIF, który w badanym okresie sfinansował 15 projektów w Europie o łącznej wartości 0,8 bln EUR. Pozostałe podmioty zarządzające odnotowały od 8 do
4 inwestycji w infrastrukturę w ciągu analizowanego roku.
Transakcje funduszy infrastrukturalnych (zgrupowanych w multifundusze)
w ujęciu ilościowym w latach 2007–2011 zostały przedstawione na rysunku 3.
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Rys. 3. Ilość nowych inwestycji podmiotów zarządzających multifunduszy infrastrukturalnych kwartalnie w latach 2007–2011
Źródło: opracowanie własne na podstawie Prequin http://www.mandaportal.com/
getattachment/bed2ac69-f449-477b-bcd0-0408cc107896/Preqin-QuarterlyInfrastructure-Insight (21.05.2011).

Analizując okres 2007–2011, należy zauważyć, że ilość inwestycji podejmowanych przez podmioty zarządzające multifunduszy infrastrukturalnych
w każdym roku wynosiła średnio ok. 252 projektów (z 254 w 2007 r. wzrosła
do poziomu 275 w 2008 r., by zmaleć w 2009 r. do 251, odnotować nieznaczny
wzrost do 256 w 2010 r. i ostatecznie odnotować najmniejszą,w ciągu badanego
przedziału, wartość liczby podjętych inwestycji – 226 w 2011 r.). Kwartałem
z największą ilością nowych inwestycji był IV kwartał 2009 roku (85) oraz
2010 roku (87), natomiast najmniejszą ilość inwestycji zawarto w III kwartale
2007 roku (37). Kwartalnie średnia ilość inwestycji zawarta przez podmioty zarządzające multifunduszy w latach 2007–2011 wyniosła 63.

Znaczenie funduszy infrastrukturalnych dla inwestycji publicznych

215

3. Fundusze infrastrukturalne a inwestycje publiczne
Sama ilość rozpoczynanych inwestycji nie odzwierciedla prawdziwej skali
udziału funduszy infrastrukturalnych w finansowaniu inwestycji publicznych.
Wzrost kapitałów gromadzonych przez fundusze infrastrukturalne także może
być wskaźnikiem odzwierciedlającym wzrost ich znaczenia jako źródeł finansowania inwestycji publicznych. Rysunek 4 przedstawia kapitał funduszy infrastrukturalnych. W latach 1997–2004 doszło do podwojenia wartości pozyskanych kapitałów. W latach 2004–2008 fundusze odnotowały ponad 10-krotny
wzrost kapitału zaangażowanego z 2,4 mld do blisko 29 mld USD. W latach
2009–2011 odnotowano spadek wysokości środków pozyskanych przez fundusze infrastrukturalne z 26,5 mld USD poprzez 25,4 mld USD w roku 2010 do
26 mld USD.

Rys. 4. Kapitał funduszy infrastrukturalnych na świecie (w mld USD)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: ASX Group http://www.asx.com.au/
documents/products/infrastructure_funds.pdf (25.05.2012).
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Jednak, aby uzyskać pełen obraz działalności funduszy infrastrukturalnych
należy zidentyfikować zarówno sektor infrastruktury, rodzaj aktywów, jak
i rozmiar inwestycji publicznych. Z analizy rynku funduszy infrastrukturalnych
w I kwartale 2011 roku (tabela 4) wynika, że największą inwestycją było nabycie 78% udziałów w 4 portach morskich za kwotę 760 mln GBP przez Arcus Infrastructure Partners od brytyjskiego operatora Forth Ports. Należy zaznaczyć,
iż 4 z 10 największych inwestycji są realizowane w Europie (w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii), pozostałe 5 w Azji (Izrael, Pakistan, Chiny) i jeden w Ameryce
Północnej (Meksyk).
Tabela 4
Największe inwestycje funduszy infrastrukturalnych w I kwartale 2011 roku

Aktywa

Lokalizacja

Sektor infrastruktury

Forth Ports

Wielka Brytania

Porty morskie

Madrid Gas
Connection
Points
CLH Group

Hiszpania

Zasoby naturalne

Hiszpania

Zasoby naturalne

Eaga Solar

Wielka Brytania

Gharo Sindh
Windfarms

Pakistan

Chongqing
Energy
Netuvei Hayovel
Anuppur
Thermal Power Plant

Chiny
Izrael
Indie

Inwestorzy
Arcus Infrastructure Partners
Morgan Stanley
Infrastructure

AXA Private
Equity
Energia słoneczna Barclays Infrastructure Funds,
Eaga, HSBC
Specialist Investments
Energia wiatrowa CapAsia, Fauji
Fertilizer Bin
Qasim, Fouji
Foundation,
Tapal Group
Energia konwenSwiss-Asia Ficjonalna
nancial Services
Drogi
Israel Infrastructure Fund
Energia konwenMacquarie Incjonalna
frastructure and
Real Assets,
State Bank of
India

Rozmiar
inwestycji
(w mln)
760 GBP

Udział
(w %)

450 EUR

100

360 EUR

10

300 EUR

100

260 EUR

100

90 EUR

90

200 ILS

75

5800 INR

–

78
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Aktywa

Lokalizacja

Sektor infrastruktury

Oaxaca Wind
Farm

Meksyk

Energia wiatrowa

Indie

Energia konwencjonalna

Ind-Barath
Energy

Inwestorzy
Macquarie Infrastructure and
Real Assets,
FEMSA
3i
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Rozmiar
inwestycji
(w mln)
1100 MXN

Udział
(w %)

45 USD

25

100

Źródło: opracowanie własne na podstawie Prequin http://www.mandaportal.com/
getattachment/bed2ac69-f449-477b-bcd0-0408cc107896/Preqin-QuarterlyInfrastructure-Insight (25.05.2012).

Fundusze infrastrukturalne, realizując coraz liczniej inwestycje publiczne
m.in. z zakresu projektów infrastruktury energetycznej, wpisują się w światowy
trend dywersyfikacji konwencjonalnych źródeł energii, potwierdzając tym samym zasadność swojej obecności na rynku. Z roku na rok rosną środki gromadzone na kontach funduszy infrastrukturalnych. Wskazuje to na dużą popularność i zaufanie, jakim cieszą się fundusze wśród inwestorów, z drugiej zaś strony na sprawny system zarządzania finansowego samych funduszy. Fundusze infrastrukturalne są odpowiedzią na stale rosnące potrzeby kapitałowe sektora publicznego w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Przeciętny rozmiar inwestycji realizowanej przez fundusze infrastrukturalne wzrósł na przestrzeni lat
2004–2007 od 0,2 do 0,7 mld USD, by w 2009 roku spaść do poziomu 0,3 mld
USD oraz osiągnąć poziom 0,6 mld USD, i 0,75 mld USD w latach 2010–
2011, co zostało zaprezentowane na rysunku 5.
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Rys. 5. Średni rozmiar inwestycji publicznych funduszy infrastrukturalnych (w mld
USD)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Prequin http://www.mandaportal.com/
getattachment/bed2ac69-f449-477b-bcd0-0408cc107896/Preqin-QuarterlyInfrastructure-Insight (21.05.2011).

Należy jednak podkreślić, że fundusze infrastrukturalne wspierają kapitałowo także mniejsze projekty, czego najlepszym przykładem są inwestycje
w Wielkiej Brytanii, która jest krajem o największej ilości funduszy infrastrukturalnych (w większości o małych rozmiarach pod względem docelowej wielkości funduszu, realizujących niewielkie inwestycje publiczne).
Zastosowanie instytucji funduszy infrastrukturalnych jako źródeł finansowania umożliwia realizację wielu lokalnych projektów multiorganizacyjnych
(lotnisko, ośrodek kultury), krajowych projektów (drogi, autostrady) międzynarodowych inwestycji publicznych12; pozwala na przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych oraz pozwala na ich późniejszą (często kosztowną) eksploatację.

12

K. Brzozowska, Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance, wyd. II, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 64.
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Podsumowanie
Blisko dwudziestoletnia obecność funduszy infrastrukturalnych na rynku
kapitałowym świadczy o zasadności powstania tych instytucji, zarówno na potrzeby niwelowania luki inwestycyjnej w inwestycjach publicznych, jak i dla
inwestorów na rynku kapitałowym na świecie (IRR83 % funduszy infrastrukturalnych na świecie kształtowała się w latach 2007–2010 na poziomie 20%). Dynamiczny rozwój i dobre wyniki działalności funduszy infrastrukturalnych,
a także ilość i rodzaj finansowanych i współfinansowanych inwestycji publiczne na świecie, wskazują, że instytucje funduszy infrastrukturalnych stanowią
realny sposób finasowania projektów infrastrukturalnych; świadczą także o tym,
że mogą być one szansą dla inwestycji podejmowanych przez sektor finansów
publicznych w Polsce, jak też w innych krajach Europy środkowej i wschodniej,
które do tej pory nie wykorzystywały w pełni tej formy pozyskiwania kapitału.

THE IMPORTANCE OF INFRASTRUCTUREFUNDS
FOR PUBLIC INVESTMENT

Summary
Although in recent years, the world has observed an increasing implementation of
infrastructure projects, it still has not bridged the gap in infrastructure investment. The
aim of this paper is to indicate the significance of Infrastructure Funds for public investments.For every government, Infrastructure Funds may represent a new and important source of capital for investment in roads, schools and hospitals, etc.; for financiers and contractors, the shift towards private financing of infrastructure could herald a
major boom in new project financings and infrastructure construction.
Translated by Julia Anna Wachowska
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ROLA MIAST WOJEWÓDZKICH
JAKO GŁÓWNYCH OŚRODKÓW WZROSTU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
W KONTEKŚCIE POLITYKI ROZWOJU REGIONALNEGO

Polityka rozwoju1, pojmowana jako zespół systemowych działań zmierzających do realizacji zakreślonego celu (lub wiązki celów), jawi się jako zagadnienie o szczególnej złożoności. Złożoność ta dotyczy nie tylko koncepcyjnego
zaprojektowania modelu polityki rozwoju, procesu jej kreacji i formułowania,
1
Problematyka polityki rozwoju regionalnego doczekała się już znaczącej ilości opracowań.
Wśród monografii uwagę należy zwrócić m.in. na: M. Kogut-Jaworska, A. Szewczuk, M. Zioło,
Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Warszawa 2011; K. Wlaźlak, Rozwój regionalny
jako zadanie administracji publicznej, Warszawa 2010; Problemy rozwoju regionalnego, red.
R. Brol, Wrocław 2010; S. Jachowicz, Administracja publiczna w procesie zarządzania rozwojem
lokalnym i regionalnym, Suwałki 2005; Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy
teorii i praktyki, red. W. Kosiedowski, Toruń 2001. Patrz także: M. Kulesza, Rozwój regionalny.
Zagadnienia instytucjonalne, „Samorząd Terytrorialny” 2000, nr 10, s. 3–21; B. Cupiał, Administracja publiczna a proces zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, „Studia Lubuskie. Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie” 2006, nr 2, s. 231–244; E. Dynia, Polityka regionalna UE i instrumenty wspierania rozwoju regionalnego (państw członkowskich),
„Studia Prawnicze KUL (Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)” 2007, nr 1, s. 79–97; E. Latoszek, Finansowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej i skutki włączenia Polski do polityki regionalnej, „Sprawy Międzynarodowe” 1999, nr 4, s. 65–83; J. Purchla, Metropolie a rozwój
regionalny Polski, „Samorząd Terytorialny” 1997, nr 11, s. 3–19; T.G. Grosse, Krajowa Strategia
Rozwoju Regionalnego: jakie zasady i cele polityki regionalnej państwa? „Samorząd Terytorialny” 2009, nr 1/2, s. 5–25; K. Bandarzewski, Oddziaływanie zasad rozwoju zrównoważonego na
instrumenty rozwoju lokalnego i regionalnego, „Problemy Ekologii” 2009, nr 3, s. 127–135;
E. Domańska, Zasady i cele polityki rozwoju regionalnego, „Kontrola Państwowa” 2001, nr 1,
s. 70–80; A. Mierosławska, Wspieranie rozwoju regionalnego w Polsce, „Samorząd Terytorialny”
2001, nr 9, s. 3–15; J. Płoskonka, Stan realizacji polityki rozwoju regionalnego, „Kontrola Państwowa” 2002, nr 2, s. 72–102.
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ale także – a może przede wszystkim – realizacji. O takim stanie rzeczy decyduje cały szereg uwarunkowań, o różnym pochodzeniu i znaczeniu (uwarunkowania prawne, ekonomiczne, polityczne czy organizacyjne). W swej istocie polityka rozwoju obejmuje różnorodne „węzłowe obszary tematyczne” (w wymiarze
sektorowym i terytorialnym), przynależne różnym podmiotom (rządowym, samorządowym) i wymagające zastosowania różnorodnego instrumentarium działań. Pomimo wszystkich tych uwarunkowań, posiadanie nowoczesnej polityki
rozwoju – o uporządkowanej strukturze, opartej o kooperację różnych partnerów i zmierzającej do efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów – jest
dziś bezwzględną koniecznością. Co więcej, właściwie prowadzona polityka
rozwoju nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza w kontekście uczestnictwa
w Unii Europejskiej, do rangi elementu kluczowego urasta zaś posiadanie
sprawnego systemu zarządzania rozwojem.
W niniejszym opracowaniu w sposób syntetyczny nakreślona zostanie charakterystyka prawnych podstaw prowadzenia polityki rozwoju, by na ich tle
ukazać rolę i znaczenie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego w systemie
zarządzania rozwojem Polski. To w jej ramach właśnie zawarte zostały odniesienia wskazujące na szczególne znaczenie, jakie do realizacji polityki rozwoju
posiadać mają miasta wojewódzkie jako tzw. główne ośrodki wzrostu społeczno-gospodarczego.
1. Prawne ramy prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego
Unormowania o zasadniczym charakterze, odnoszące się do problematyki
prowadzenia polityki rozwoju, zawarte zostały w ustawie z 6 grudnia 2006 roku
(u.z.p.p.r.)2. Nie jest to jednak bezprecedensowa regulacja prawna, która „przeciera drogę” instrumentom prawnym służącym realizacji polityki rozwoju.
W polskim porządku prawnym, analizując jedynie okres od roku 2000, wymienić należy jeszcze dwie inne ustawy odnoszące się do wymienionej problematyki. Pierwszą z nich była Ustawa z 12 maja 2000 roku o zasadach wspierania
rozwoju regionalnego (u.z.w.r.r.)3, drugą zaś – Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku
o Narodowym Planie Rozwoju (u.n.p.r.)4. Obie te ustawy nie odegrały jednak
roli, jaką przypisuje się do spełnienia ustawie z 6 grudnia 2006. U.z.w.r.r., co
2
3
4

Tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., nr 84, poz. 712 ze zm. – dalej jako u.z.p.p.r.
Dz.U. nr 48, poz. 550 ze zm.
Dz.U. nr 116, poz. 1206 ze zm.
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jednoznacznie określał jej tytuł, normowała jedynie jeden z elementów polityki
rozwoju, jakim jest rozwój regionalny. Z kolei u.n.p.r. wprowadzała system,
który „nie okazał się wystarczająco elastyczny i nie zapewnił skutecznego
wdrażania funduszy strukturalnych”5. Było to notabene powodem ograniczenia
zastosowania tej ustawy do pierwszego, poakcesyjnego okresu programowania
2004–2006 i zarazem asumptem do podjęcia działań legislacyjnych związanych
z przygotowaniem nowej (w domyśle: lepszej) regulacji prawnej. Na tle wymienionych dwóch, nieobowiązujących już aktów prawnych, u.z.p.p.r. to niewątpliwie pierwsza w polskim systemie prawnym po roku 2000 ustawa, która
ma na celu usystematyzowanie i skoordynowanie poszczególnych elementów
polityki rozwoju. Można powiedzieć, że założony przez ustawodawcę cel jest
nawet daleko głębszy. Otóż, jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, „ustawa
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju będzie (…) pierwszą regulacją prawną, kompleksowo ujmującą zagadnienie sposobu prowadzenia polityki rozwoju,
dotyczącą wszystkich podmiotów realizujących tę politykę i wszystkich źródeł
jej finansowania (…).” Co prawda, tak daleko idące usystematyzowanie sposobu prowadzenia polityki rozwoju nie zrealizowało się, to jednak walor porządkujący wymienionej ustawy jest niewątpliwy. W uzasadnieniu do ustawy wskazuje się ponadto, że w Polsce polityka rozwoju nie była dotąd prowadzona
w sposób wystarczająco skoordynowany, zaś jej cele nadrzędne nigdy nie zostały explicite zdefiniowane. W rezultacie „różne instytucje publiczne, odpowiedzialne za poszczególne sfery działań rozwojowych, wydatkują środki publiczne w sposób niespójny, a w najbardziej drastycznych przypadkach podejmują
działania wzajemnie sprzeczne. (…) U źródła tych problemów leży brak mechanizmów, które wymuszałyby określenie jednolitej, długoterminowej strategii
rozwoju i podporządkowanie cząstkowych działań, podejmowanych przez poszczególne instytucje publiczne, realizacji takiej spójnej strategii”6.
Powyższe założenia doprowadziły do określenia w treści u.z.p.p.r. zasad
i mechanizmów koordynujących sposób realizacji polityki rozwoju, podmiotów
ją prowadzących oraz trybu współpracy między nimi – a także do zdefiniowania
samej polityki rozwoju. Zgodnie z definicją legalną jest nią zespół wzajemnie
powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia
trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej,
regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz two5
6

Uzasadnienie do u.z.p.p.r.
Ibidem.
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rzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej7. Politykę
rozwoju prowadzi się na podstawie strategii rozwoju za pomocą programów
służących osiąganiu wymienionych powyżej celów i z wykorzystaniem środków publicznych8.
2. Klasyfikacja strategii rozwoju
Zgodnie z regulacją u.z.p.p.r. strategie rozwoju podzielono na trzy kategorie (rodzaje): po pierwsze, długookresowa strategia rozwoju kraju, po drugie –
strategia średniookresowa i, po trzecie, grupa „innych strategii rozwoju”. Abstrahując od szerszej charakterystyki w przypadku dwóch pierwszych kategorii,
zwrócić należy jedynie uwagę na kwestie zasadnicze. Otóż, tym co wyróżnia
długookresową strategię rozwoju kraju, jest określenie w jego treści głównych
trendów, wyzwań i scenariuszy rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz
kierunków przestrzennego zagospodarowania kraju (z uwzględnieniem zasady
zrównoważonego rozwoju). Strategia długookresowa obejmuje okres co najmniej 15 lat9. Z kolei średniookresowa strategia rozwoju kraju to dokument
określający podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, regionalnym i przestrzennym, obejmujący
okres od 4 do 10 lat, realizowany przez strategie rozwoju oraz za pomocą programów (z uwzględnieniem okresu programowania Unii Europejskiej).10 Co
istotne, z systemowego punktu wiedzenia średniookresowa strategia rozwoju
kraju uwzględnia ustalenia zawarte w strategii długookresowej. Należy również
dodać, że oba dokumenty określić można jako horyzontalne i kompleksowe.
Na szczególną uwagę, ze względu na cel niniejszego artykułu i przyjęte
założenia, zasługują tzw. inne strategie rozwoju11. Tym pojęciem ustawodawca
określa dokumenty wskazujące podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki
rozwoju w danych obszarach wskazanych w średniookresowej strategii rozwoju
7

Art. 2 u.z.p.p.r.
Art. 4 ust. 1 u.z.p.p.r. Należy dodać, że zgodnie z brzmieniem ust. 3 tego artykułu polityka
rozwoju może być prowadzona również na podstawie instrumentów prawnych i finansowych
określonych w odrębnych przepisach.
9
Uszczegółowienie zawartości długookresowej strategii kraju ujęte zostało w art. 10
u.z.p.p.r., zaś kwestie związane z jej projektowaniem, przyjmowaniem, aktualizowaniem określają art. 11 i 12 u.z.p.p.r.
10
Art. 9 pkt 1 oraz 2 u.z.p.p.r. Uszczegółowienie średniookresowej strategii kraju ujęte zostało w art. 12a u.z.p.p.r.
11
Art. 9 pkt 3 u.z.p.p.r.
8
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kraju, odnoszące się do rozwoju regionów, rozwoju przestrzennego, sektorów
lub dziedzin, realizowane za pomocą programów. Strategie te są spójne ze średniookresową strategią rozwoju kraju i określają w szczególności: diagnozę sytuacji w odniesieniu do zakresu objętego programowaniem strategicznym, prognozę trendów rozwojowych w okresie objętym strategią, określenie celów
rozwoju w zakresie objętym strategią, wskaźniki realizacji, określenie kierunków interwencji, odpowiednio do rodzaju strategii, w ujęciu wojewódzkim lub
terytorialnym, systemy realizacji i ramy finansowe12. Jeżeli wynika to ze specyfiki rozwojowej w danym obszarze, „inne strategie rozwoju” mogą obejmować
okres wykraczający poza okres obowiązywania strategii średniookresowej.
Wówczas w strategiach tych wydziela się okres odpowiadający okresowi obowiązywania średniookresowej strategii rozwoju kraju.
„Innymi strategiami rozwoju” odnoszącymi się do regionów są w szczególności: 1) krajowa strategia rozwoju regionalnego, 2) strategia ponadregionalna oraz 3) strategie rozwoju województw13, przyjmowane przez sejmiki województw14. Projekty krajowej strategii rozwoju regionalnego oraz strategii ponadregionalnych, które opracowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami
społecznymi i gospodarczymi, są następnie przyjmowane w drodze uchwały
przez Radę Ministrów (na okres niewykraczający poza okres obowiązywania
średniookresowej strategii rozwoju kraju).
Ustawa jednoznacznie wskazuje, co winno być przedmiotem uregulowania
krajowej strategii rozwoju regionalnego (określenie: 1) uwarunkowań, celów
i kierunków rozwoju regionalnego, 2) polityki państwa wobec regionów, oraz 3)
zasad i mechanizmów współpracy oraz koordynacji działań podejmowanych
przez Radę Ministrów na poziomie krajowym, z działaniami podejmowanymi
przez samorząd terytorialny na poziomie regionu15).

12

Art. 13 ust. 1 u.z.p.p.r., „inne strategie rozwoju” mogą także zawierać inne elementy, jeżeli
wynika to ze zobowiązań międzynarodowych. Kwestii projektowania, opiniowania i przyjmowania strategii, o których mowa, określa art. 14 u.z.p.p.r.
13
O strategiach rozwoju województwa mowa jest w art. 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 ze zm.).
14
Art. 14a ust. 1 u.z.p.p.r.
15
Art. 14b ust. 1 u.z.p.p.r.
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3. Charakterystyka wybranych aspektów „Krajowej Strategia Rozwoju
Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie
Przyjęty w lipcu 2010 roku dokument zatytułowany Krajowa Strategia
Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie”
(KSRR)16 odpowiada charakterystyce „innych strategii rozwoju”, o których
mowa powyżej17. Zanim analizie poddane zostaną wybrane (istotne z punktu
widzenia roli miast wojewódzkich) kwestie merytoryczne, zawarte w treści
wymienionej strategii, nakreślić należy kontekst jej powstania. Otóż, po uchwaleniu u.z.p.p.r. podjęte zostały działania zmierzające do wypracowania propozycji modelu systemu zarządzania rozwojem. Ich efektem było przyjęcie Założeń systemu zarządzania rozwojem Polski (ZSZRP)18. Dokument ten, mający na
celu zwiększenie skuteczności programowania i wdrażania polityki rozwoju
oraz podniesienie jakości funkcjonowania instytucji publicznych, definiuje system zarządzania rozwojem jako zespół działań19 zmierzających do efektywnego
wykorzystania zasobów ludzkich i środków materialnych, podejmowanych
w skoordynowany sposób przez jednostki administracji publicznej różnych
szczebli, we współpracy z przedstawicielami partnerów społeczno-gospodarczych oraz organizacji pozarządowych, opierając się na zasadzie partnerstwa, w celu osiągnięcia wcześniej założonych celów20. Jak zauważa się
w ZSZRP, potrzeba opracowania tego dokumentu wynikała ze „słabości funkcjonowania obecnego systemu programowania strategicznego w Polsce (nie
wypracowano spójnego modelu odpowiadającego nowym warunkom ustrojowym) oraz braku kompleksowego systemu zarządzania rozwojem”21.
W tę inicjatywę, zmierzającą do wypracowania efektywnego systemu zarządzania rozwojem kraju, wpisał się kolejny z istotnych (z punktu widzenia niniejszego opracowania) dokumentów – Plan uporządkowania strategii rozwoju

16

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie.
Synteza”, Warszawa 2010.
17
Określonych w art. 9 pkt 3 u.z.p.p.r.
18
Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski, Warszawa 2009. Dokument ten, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady
Ministrów i Zespołem Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów został przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów 27 kwietnia 2009 r.
19
W procesie zarządzania wyróżniono następujące funkcje: planowanie, organizowanie, podejmowanie decyzji, delegowanie zadań, koordynację, monitorowanie i kontrolowanie.
20
Założenia systemu…, s. 3.
21
Ibidem.
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(PUSR)22. Już sama nazwa przesądza o funkcji tego dokumentu. Przedstawiona
koncepcja uporządkowania strategii rozwoju miała u swoich podstaw unormowania u.z.p.p.r. zmierzające do skonstruowania spójnej hierarchii dokumentów
strategicznych oraz określające ich wzajemne zależności. Podejmowane na podstawie PUSR działania dążyły do ograniczenia liczby obowiązujących i opracowywanych dokumentów o charakterze strategicznym, w tym strategii rozwoju, przyjmowanych przez Radę Ministrów, oraz ich systemowego uporządkowania23. Ograniczenie ich liczby24 to krok do uzyskania przejrzystości procesu
programowania strategicznego, bardziej efektywnego wydatkowania środków
publicznych, a w konsekwencji skuteczniejszej realizacji celów rozwojowych
kraju w perspektywie średnio- i długoterminowej25.
Jedną ze strategii realizujących średnio- i długookresową strategię rozwoju
kraju, a zarazem instrumentem realizacji strategii średniookresowej, jest krajowa strategia rozwoju regionalnego. W treści PUSR określono w sposób szczegółowy, co strategia regionalna powinna obejmować swoim zakresem26.
KSRR określa relację jej samej do innych polityk publicznych27 o ukierunkowaniu terytorialnym28. Należy zauważyć, że o randzie analizowanego dokumentu świadczy fakt, że owe inne polityki (jako podstawowe instrumenty realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju) będą podlegały ocenie zgodności właśnie z KSRR29. Jak zauważa się w tym dokumencie, „szczególna rola

22

Plan uporządkowania strategii rozwoju, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa

2009.
23

Ibidem, s. 2.
W PUSR zaproponowano ograniczenie liczby strategii rozwoju i polityk, z wówczas obowiązujących 42 dokumentów tego typu, do 9 nowych strategii rozwoju, stanowiących „inne strategie rozwoju” w rozumieniu u.z.p.p.r.
25
Plan uporządkowania…, s. 2.
26
Ibidem, s. 10.
27
KSRR stanowi jedną z dziewięciu strategii rozwoju, które będą realizować średnio- i długookresową strategię rozwoju kraju. Poza KSRR są to: 1) Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki (koordynator – minister gospodarki), 2) Strategia rozwoju zasobów ludzkich (koordynator – minister-członek Rady Ministrów, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów), 3) Strategia rozwoju transportu (koordynator – minister infrastruktury), 4) Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko (koordynator – minister gospodarki), 5) Sprawne państwo (koordynator – minister spraw wewnętrznych i administracji), 6) Strategia rozwoju kapitału społecznego (koordynator – minister kultury i dziedzictwa narodowego), 7) Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (koordynator – prezes Rady Ministrów), 8) Strategia zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa (koordynator – minister rolnictwa i rozwoju wsi).
28
Krajowa Strategia…., s. 2.
29
Dla zapewnienia efektywnej koordynacji programowania i wdrażania polityki rozwoju,
a także strategicznego monitorowania i oceny instrumentów jej realizacji, powołany został Komi24
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KSRR, jako międzysektorowej strategii, wskazującej cele polityki rozwoju
w układzie przestrzennym, będzie polegać na integrowaniu i ukierunkowywaniu
terytorialnym interwencji publicznej. Z tego względu KSRR, będąc dokumentem o charakterze horyzontalnym, będzie stanowiła kluczową referencję dla pozostałych ośmiu strategii. Ich projekty będą podlegały analizie krzyżowej pod
kątem zgodności ich założeń z celami i interwencjami rozwojowymi określonymi w KSRR”30.
Abstrahując w tym miejscu od ocen jej zawartości treściwej, należy odnotować fakt jednoznacznego sformułowania określonej wizji rozwoju regionalnego31. U podstaw KSRR niewątpliwie znajdowała się analiza możliwych ścieżek rozwoju w kontekście wyzwań rozwojowych. Nakreślona wizja (zmodernizowanego) rozwoju regionalnego stanowi wyraz świadomości potrzeby zmiany
dotychczasowego modelu polskiej polityki rozwoju regionalnego. Oczekiwanym rezultatem realizacji strategii – w założeniu jej twórców – jest „zwiększenie siły i spójności gospodarczej i społecznej regionów w skali krajowej i europejskiej”32. Ma się to dokonać m.in. poprzez zasadniczą zmianę roli samorządu
województwa, która musi ewoluować od zwykłego zarządcy środkami unijnymi
(„szafarz dóbr”) do świadomego oraz aktywnego planisty i zarządcy procesów
rozwoju regionalnego33. W kontekście tak zakreślonej wizji rozwoju za główne
dążenia uznano: 1) spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną, 2) zmniejszenie dystansu rozwojowego od pozostałych regionów UE, 3) silną konkurencyjność i innowacyjność, 4) skuteczność, efektywność i partnerstwo w realizacji
celów rozwojowych oraz 5) bezpieczeństwo ekologiczne, wysoki poziom i skuteczność ochrony środowiska oraz zasobów przyrodniczych34. Układ celów
KSRR odzwierciedla podstawowe obszary oddziaływania tej strategii do 2020
roku i tworzy triadę: konkurencyjność – spójność – sprawność (opierającą się

tet Koordynacyjny do spraw Polityki Rozwoju. Patrz Zarządzenie nr 21 Prezesa Rady Ministrów
z 11 marca 2009 r. w sprawie Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju.
30
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020…, s. 4.
31
Wizja rozwoju regionalnego zawarta w strategii znajduje wyraz wsformułowaniu: „W 2020
roku polskie regiony mają stanowić lepsze miejsce do życia dzięki zwiększeniu poziomu i jakości
życia oraz przez stworzenie takich ram gospodarczo-społecznych i instytucjonalnych, które
zwiększają szanse rozwojowe we wszystkich regionach oraz realizacji aspiracji i możliwości zamieszkujących je jednostek i wspólnot lokalnych”. Patrz: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020…, s. 6.
32
Ibidem.
33
Ibidem.
34
Ibidem, s. 6–7.
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na założeniach przekształcenia sposobu myślenia o roli polityki regionalnej i jej
realizacji)35.
4. Rola i funkcja miast wojewódzkich w KSRR
KSRR łączy na pozór przeciwstawne interesy rozwojowe Polski: zarówno
te związane ze wzmacnianiem potencjałów konkurencyjnych regionów w skali
krajowej i międzynarodowej, jak i te z niedopuszczeniem do nadmiernych
i nieakceptowanych dysproporcji rozwojowych: między- i wewnątrzregionalnych36. W tym kontekście zwracają uwagę istotne odniesienia do miast jako aktorów polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Dostrzegając generalną konieczność wzmacniania i wykorzystania endogenicznych potencjałów wszystkich terytoriów, wyraźnie uwypuklono potencjał rozwojowy głównych ośrodków wzrostu (utożsamianych w KSRR ze stolicami województw). Podkreślono
w szczególności potrzebę „rozwijania mechanizmów wzmacniających rozprzestrzenianie procesów rozwojowych” z tychże ośrodków na całe obszary województw37. KSRR nawiązuje także do roli miast w kontekście działań zwiększających spójność terytorialną, wskazując na wykorzystanie budowy powiązań
funkcjonalnych między ośrodkami wojewódzkimi a ich otoczeniem regionalnym.
Sięgając do bardziej szczegółowych zapisów KSRR, wprowadza ona kategorię obszarów, do których będzie w szczególny sposób adresowana polityka
regionalna – obszary strategicznej interwencji (OSI). Obejmują one w szczególności podstawowe obszary koncentracji procesów rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów, tj. główne ośrodki miejskie wraz z ich zapleczem funkcjonalnym38.
Tak pojmowane „metropolitalne ośrodki wojewódzkie” posiadać winny
zdolność oddziaływania na rozwój całego regionu. Ośrodki te (wraz z ich obszarami funkcjonalnymi i obszarami pozostającymi pod wpływem ich oddziaływania) stanowić mają zwartą, wewnętrznie zintegrowaną przestrzeń charakteryzującą się wysoką dynamiką wzrostu. Jak wskazuje się w KSRR, do 2020 ro35
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010, s. 6.
36
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020…, s. 2.
37
Ibidem.
38
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020…, s. 8.
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ku nastąpi wzmocnienie powiązań funkcjonalnych między najważniejszymi
ośrodkami miejskimi w poszczególnych regionach a miastami subregionalnymi
i lokalnymi, a także między miastami i otaczającymi je obszarami, co pozwoli
na – wspomniane już wcześniej – rozprzestrzenienie procesów rozwojowych na
obszary słabiej rozwijające się39. Nie ma wątpliwości, że takie podejście wymagać będzie: 1) usieciowienia procesów decyzyjnych, 2) zwiększenia koordynacji działań i współpracy wszystkich uczestników gry o rozwój, 3) oparcia realizacji polityki regionalnej na wspólnych standardach, a także 4) wprowadzenia
skutecznych mechanizmów zarządzania rozwojem.
Z wymienionych powyżej względów, w KSRR do strategicznych wyzwań
polityki regionalnej zaliczono: lepsze wykorzystanie potencjałów najważniejszych obszarów miejskich do kreowania wzrostu i zatrudnienia oraz stymulowania rozwoju pozostałych obszarów40. Obszary miejskie, poza znaczeniem
społeczno-gospodarczym, naukowym i kulturowym, są centrami przyciągającymi kapitał materialny i ludzki. Stąd „tworzenie warunków, w ramach polityki
regionalnej i innych koordynowanych przez nie polityk publicznych, dla lepszego wykorzystania potencjału miast wojewódzkich jako <<węzłów sieci miejskiej>> w Polsce oraz włączenie ich w konkurowanie z najważniejszymi ośrodkami w Europie i na świecie, jest jednym z najważniejszych, determinowanych
przestrzennie wyzwań rozwojowych”41.
Wśród trzech celów szczegółowych polityki regionalnej do 2020 roku,
które zawierają się w celu strategicznym („wzrost, zatrudnienie i spójność w horyzoncie długookresowym”), wskazuje się „Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów”. Nie ma wątpliwości, że największe ośrodki miejskie wraz
z ich obszarami funkcjonalnymi są współcześnie swoistymi „motorami rozwoju
kraju i poszczególnych regionów”. Można wręcz stwierdzić, że regiony tworzą
swoją pozycję konkurencyjną w układach międzynarodowych i krajowych,
zwłaszcza przez pozycję, jaką osiągają ich główne ośrodki miejskie. W warunkach polskich policentryczna struktura najważniejszych polskich miast oferuje
znaczny potencjał do wykorzystania w ramach procesów rozwojowych kraju42.
Kierunki działań polityki regionalnej w ramach celu 1, w interesującym
nas obszarze związanym z miastami, obejmują: „Wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich i integracja ich obszarów funkcjonalnych” –
39
40
41
42

Ibidem, s. 7.
Ibidem, s. 24.
Ibidem, s. 28.
Ibidem, s. 95.

Rola miast wojewódzkich jako głównych ośrodków wzrostu…

231

w odniesieniu do Warszawy (potraktowanej indywidualnie) oraz pozostałych
ośrodków wojewódzkich. Kluczowe jest tutaj oddziaływanie na te czynniki
rozwojowe, które stanowią o sile konkurencyjnej najważniejszych ośrodków
miejskich, a w szczególności koncentrują się na: 1) rozwijaniu powiązań funkcjonalnych, infrastrukturalnych i instytucjonalnych między ośrodkami wojewódzkimi (węzłami sieci w układzie międzynarodowym i krajowym),
2) wzmacnianiu funkcji metropolitalnych w sferze gospodarczej, społecznej,
nauki i kultury (w tym funkcji symbolicznych) oraz wzmacnianiu roli ośrodków
edukacji na poziomie wyższym – tworzących warunki dla gospodarki opartej na
wiedzy, 3) wspieraniu rozwiązań integrujących przestrzeń funkcjonalnych obszarów miejskich w zakresie zagospodarowania przestrzennego, transportu
zbiorowego (infrastruktury, taboru i rozwiązań organizacyjnych), usług komunalnych, rynku pracy43.
Na zakończenie trzeba podkreślić, że na gruncie KSRR kluczowe znaczenie ośrodków miejskich, które – dzięki rozwojowi i wspieraniu w ich obszarach
funkcji metropolitalnych – wynika z faktu traktowania ich jako węzłów sieci
współpracy gospodarczej, społecznej, naukowej, kulturalnej i instytucjonalnej.
Zrozumienie dla roli, jaką mają do odegrania w procesie rozwoju regionalnego
– i szerzej rozwoju kraju, stanowić musi jednocześnie wyraźny sygnał do pogłębionych analiz poświęconych uwarunkowaniom i barierom, jakie dotyczą ich
funkcjonowania.

43

Ibidem, s. 96.
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THE ROLE OF VOIVODESHIP CITIES AS MAIN AREAS OF SOCIOECONOMIC GROWTH IN THE CONTEXT OF THE REGIONAL
DEVELOPMENT STRATEGY
Summary
Article is dedicated to the regional development policy and in that context an important role urban areas. The basic document – National Strategy of Regional Development 2010–2020. Regions, cities, rural areas – sets out the objectives of the regional
policy in respect to individual territories of the country and provides new model of
thinking about development in terms of main principles, ways of establishing goals and
the most important challenges of the regional policy until 2020.
NSRD constitutes one of the nine national development strategies. The strategic
objective of regional policy is “Growth, employment and cohesion over a long-term
time horizon”. It covers three detailed objectives – including “Support for the competitive growth of the region”.
Translated by Daniel Wacinkiewicz
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UWARUNKOWANIA ROZWOJU INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH
W PAŃSTWACH UE W WARUNKACH KRYZYSU
GOSPODARCZEGO

Wprowadzenie
Światowy kryzys gospodarczy wywarł bardzo istotny wpływ na kondycję
finansów publicznych większości państw europejskich. Średni udział deficytu
sektora general government w państwach UE w latach 2009–2010 przekroczył
6% PKB, podczas gdy przeciętna relacja długu publicznego do PKB sięgnęła
80%1. Do tak znacznego przyrostu zadłużenia publicznego przyczyniło się zarówno działanie tzw. automatycznych stabilizatorów koniunktury, jak też stosowanie różnego typu dyskrecjonalnych pakietów antykryzysowych. Niebagatelną rolę odegrała także presja społeczna na wzrost wydatków publicznych
oraz coraz bardziej odczuwalne skutki niekorzystnych zmian demograficznych.
Niekontrolowany wzrost długu publicznego może spowodować – po krótkookresowym pobudzeniu popytu wydatkami publicznymi – ryzyko kolejnej fali załamania gospodarczego2. W związku z powyższym przed polityką fiskalną
w warunkach kryzysu stawiane są dwa na pozór sprzeczne ze sobą cele, tj.
z jednej strony stymulowanie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego (polityka
ekspansywna), natomiast z drugiej hamowanie przyrostu zadłużenia publicznego z naciskiem na potrzebę konsolidacji fiskalnej.
1

Por. Government Finance Statistics Summary tables 2/2011 – Data 1996–2010, Eurostat.
K. Rogoff, Jak długo rządy mogą chronić system, „Gazeta Prawna”, 11 września 2009,
nr 178.
2
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Tego rodzaju uwarunkowania wymagają nowego spojrzenia na działania
interwencyjne państwa, które winny wykraczać poza krótkookresowe przedsięwzięcia o charakterze doraźnym i koncentrować się przede wszystkim na zagwarantowaniu długookresowego i zrównoważonego rozwoju gospodarki oraz
stabilności finansowej już po zakończeniu kryzysu. W szczególności znaczenie
ma tu wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych, które – jak pokazują wyniki
prowadzonych badań – w największym stopniu przyczyniają się do zapewnienia
trwałości ożywienia gospodarczego3. Chodzi tu nie tylko o inwestycje w infrastrukturę techniczną, ale także w tzw. miękkie inwestowanie w dziedzinie innowacji i nowoczesnych technologii oraz badań i rozwoju, a także w szeroko
rozumiany kapitał ludzki4. W celu utrwalenia rzeczywistych efektów podejmowanych wysiłków stabilizacyjnych potrzebny jest udział wszystkich szczebli
sektora finansów publicznych, w tym zwłaszcza samorządu terytorialnego, który odpowiedzialny jest za ponad połowę inwestycji publicznych podejmowanych w państwach UE. Odegrał on także kluczową rolę w praktycznym wdrażaniu antykryzysowych pakietów stymulacyjnych w latach 2008–2009, mimo
że w większości państw członkowskich było one tworzone przez władze publiczne szczebla centralnego.
Celem artykułu jest charakterystyka kształtowania się samorządowych
wydatków inwestycyjnych w państwach UE w warunkach trwającego spowolnienia gospodarczego, wskazanie głównych przeszkód utrudniających ich rozwój, a także przedstawienie praktycznych działań na rzecz ich przezwyciężania
podejmowanych w wybranych krajach europejskich.
1. Kształtowanie się wydatków inwestycyjnych JST w państwach UE
w warunkach obecnego załamania gospodarczego
Określenie głównych trendów w kształtowaniu się inwestycji samorządowych w warunkach obecnego kryzysu gospodarczego wymaga porównania ich
wielkości i dynamiki z okresem „przedkryzysowym”. W związku z tym na potrzeby niniejszej analizy uwzględniono dłuższy horyzont czasowy obejmujący

3

Economic Policy Reforms: Going for Growth 2009, March 2009, OECD Paris oraz P.C.
Padoan, Fiscal Policy in the Crisis: Impact, Sustainability and Long Term Implications, „ADBI
Working Papers Series”, Asian Development Bank Institute, No. 178, December 2009, OECD.
4
Howe Regions Grow: Trends and Analysis, OECD Publishing, Paris 2009.
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lata 2002–2011, co pozwoliło na wskazanie kilku zauważalnych tendencji w tej
dziedzinie.
Po pierwsze, zauważyć należy, że po okresie silnej tendencji wzrostowej
w latach 2005–2007, począwszy od roku 2008 roczne przyrosty nakładów inwestycyjnych sektora samorządowego5 uległy wyhamowaniu, a w latach 2010–
2011 wykazywały nawet trend spadkowy (por. rysunek 1). Jednocześnie wydatki inwestycyjne na szczeblu samorządowym wydają się znacznie silniej reagować na zmiany koniunktury gospodarczej niż wydatki inwestycyjne całego sektora finansów publicznych6. Dane na wykresie 1 wskazują, że w roku 2011
średni poziom nakładów inwestycyjnych w JST uległ w państwach UE obniżeniu w stosunku do roku poprzedniego aż o 6,5%, podczas gdy w całym sektorze
finansów publicznych spadek ten wyniósł jedynie 3,8%. Na mniejsze tempo
spadku inwestycji publicznych ogółem w warunkach recesji wpływ miał wzrost
przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych na szczeblu centralnym stanowiących element antykryzysowych pakietów stabilizacyjnych.

5

Na potrzeby niniejszego artykułu pojęcia wydatków majątkowych oraz wydatków inwestycyjnych są traktowane zamiennie, mimo że w rzeczywistości terminy te nie są synonimami, chociaż wydatki inwestycyjne stanowią ok. 98% wydatków majątkowych. Z punktu widzenia
prowadzonych rozważań różnice te nie są jednak istotne.
6
The Impact of the Economic Downturn on Local Government in Europe. What Is Happening and What Can Be Done?, red. K. Davey, Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Foundations–Budapest, Hungary 2010, s. 49 i n.
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Rys. 1. Dynamika publicznych wydatków inwestycyjnych ogółem oraz wydatków inwestycyjnych w sektorze samorządowym w państwach UE w latach 2002–2011
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.

Po drugie, z danych zawartych w tabeli w 1 wynika, że JST odgrywały
w całym badanym okresie rolę dominującego inwestora w sektorze publicznym,
a średni udział samorządowych wydatków inwestycyjnych JST w inwestycjach
publicznych ogółem w państwach UE, choć ulegał pewnym wahaniom, to jednak w całym badanym okresie przekraczał 60%. Trzeba także zauważyć, że
pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi występowały dość znaczne
różnice uwarunkowane zarówno zakresem decentralizacji terytorialnej, jak też
zróżnicowanymi metodami i źródłami finansowania lokalnych inwestycji. Do
krajów, w których relacja ta kształtowała się znacznie powyżej średniej unijnej,
zaliczyć można m.in.: Belgię, Francję, Hiszpanię, Niemcy i Włochy, z kolei do
krajów o stosunkowo niskim odsetku inwestycji samorządowych zaliczają się
państwa Europy Środkowej i Wschodniej, takie jak Bułgaria, Rumunia oraz Estonia, państwa wyspiarskie, tj. Cypr i Malta, a także inne kraje, w tym Grecja
czy Luksemburg.
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Tabela 1
Udział inwestycji samorządowych w inwestycjach publicznych ogółem (w%)
w latach 2002–2011

Państwo
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
Unia Europejska

Udział inwestycji samorządowych* w inwestycjach publicznych ogółem
(w%)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
71,9 76,3 70,0 68,5 70,8 69,7 69,8 73,7 69,0 66,5
86,3 88,4 89,8 88,9 98,0 87,0 85,3 85,1 88,0 89,4
24,1 26,8 22,8 29,7 32,2 33,4 35,3 40,7 34,8 37,2
16,6 14,8 16,0 23,9 21,0 19,5 18,8 15,6 17,9 18,8
55,8 29,2 49,0 41,1 45,9 42,6 44,6 49,6 54,1 55,2
66,8 71,2 67,2 69,7 72,6 62,5 65,7 66,7 63,2 67,2
36,4 32,3 38,1 33,5 38,4 41,3 40,1 35,6 27,7 29,3
63,7 63,8 61,3 65,3 69,4 63,9 68,0 65,2 70,9 70,9
69,5 68,1 70,1 69,6 72,2 73,4 73,4 70,5 70,1 70,5
22,5 14,9 16,0 18,9 19,8 19,2 19,3 25,5 26,7 28,6
74,8 73,9 67,6 72,3 72,1 71,8 70,2 72,4 72,4 68,0
60,9 62,0 63,9 66,7 67,0 68,0 67,0 67,7 66,5 65,4
76,5 77,6 78,8 72,6 72,4 71,0 62,4 67,5 59,7 63,6
40,3 33,5 30,6 22,1 28,0 33,0 40,2 42,2 51,0 49,0
39,6 43,4 41,7 38,3 37,2 38,6 40,5 45,8 36,6 38,6
67,0 50,2 44,8 35,6 33,2 49,8 63,3 63,9 68,3 57,6
5,4
4,3
4,9
2,9
4,0
4,1
4,6
7,0
6,4
5,5
79,3 78,3 77,4 75,2 76,5 77,9 78,3 76,7 77,7 76,5
69,5 66,2 55,1 61,5 65,7 59,6 57,3 60,4 59,4 53,0
55,3 54,5 51,4 57,6 53,9 57,9 60,7 56,4 44,6 50,8
19,1 22,1 30,9 25,0 32,6 43,7 37,3 36,7 38,2 46,7
37,7 35,7 33,6 58,2 56,8 59,3 57,0 60,9 64,0 59,9
53,1 45,0 41,8 50,1 47,8 41,8 49,9 55,0 57,7 55,9
54,8 53,2 49,5 52,0 53,0 55,1 54,6 54,0 54,1 57,6
44,9 56,3 46,9 43,5 44,7 43,4 44,4 46,2 66,0 52,6
67,0 67,4 59,9 63,9 56,9 53,4 52,2 50,1 51,5 54,0
75,1 78,2 85,0 80,2 79,5 76,0 76,6 73,1 74,2 71,3
71,5 67,5 66,9 72,1 67,0 65,9 61,9 63,1 65,0 64,8

* W przypadku Austrii, Belgii, Niemiec i Hiszpanii uwzględniono łącznie wydatki
szczebla stanowego i lokalnego.
Źródło: Eurostat.

Po trzecie, charakterystyczne jest to, że po wybuchu kryzysu finansowego
w roku 2008 przeciętna relacja wydatków inwestycyjnych JST do inwestycji
publicznych ogółem w państwach członkowskich UE zmniejszyła się aż o 4
punkty procentowe (z 65,9% w roku 2007 do 61,9% w roku 2008). Po okresie
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interwencji fiskalnych z lat 2009–2010, kiedy udział ten uległ niewielkiemu
zwiększeniu, w roku 2011 doszło do ponownego jego zmniejszenia. Przyczyniło się do tego z pewnością zaostrzenie polityki fiskalnej w większości państw
europejskich oraz stopniowe wycofywanie się z działań interwencyjnych (co
można zaobserwować m.in. w Portugalii, Bułgarii, Danii, Grecji czy Estonii).
Trzeba jednak zauważyć, że ta niekorzystna tendencja nie dotknęła w jednakowy sposób wszystkich państw członkowskich Wspólnoty, bowiem w niektórych
z nich (głównie w krajach skandynawskich oraz niektórych państwach Europy
Środkowej i Wschodniej) w warunkach kryzysowych doszło nawet do wzrostu
znaczenia samorządowych wydatków majątkowych w inwestycjach publicznych ogółem, na co wpłynęło przede wszystkim przyspieszenie wykorzystywania środków unijnych w związku z zapowiedziami ograniczenia puli funduszy
unijnych w nowym okresie programowani unijnego.
Po czwarte, do spadku inwestycji samorządowych w warunkach kryzysu
przyczyniło się znaczne pogorszenie sytuacji finansowej JST w państwach UE.
Przejawiało się to w nasileniu efektów tzw. nożyc, polegających na pogłębieniu
rozdźwięku między poziomem dochodów i wydatków budżetowych, będącego
następstwem spadku podatków samorządowych oraz wzrostu wydatków
o charakterze socjalnym (por. tabelę 2).
Tabela 2
Wybrane wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową JST w państwach
Unii Europejskiej w latach 2007–2010 (średnia dla państw UE-27)

Lata

2007
2008
2009
2010

Wybrane wskaźniki obrazujące sytuację finansowa JST
udział podatków saudział długu samorząudział transferów somorządowych w dodowego w długu sekcjalnych w wydatkach
chodach JST ogółem
tora finansów publiczJST ogółem (w%)
(w%)
nych (w%)
42,5
18,5
13,6
41,3
19,0
15,1
40,5
19,3
15,7
39,5
19,5
15,9

Źródło: jak wyżej.

Wpływy podatkowe zmalały przede wszystkim na skutek osłabienia aktywności gospodarczej, jak też obniżek poziomu obciążeń podatkowych stanowiących jeden z instrumentów stymulacyjnych pakietów fiskalnych realizowa-
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nych na szczeblu centralnym. Szczególnie dotkliwie spadek ten odczuły państwa, w których JST zasilane były najbardziej procyklicznymi podatkami, tj.
podatkami dochodowym od firm oraz od osób fizycznych. Z kolei wzrost wydatków spowodowany był przede wszystkim zwiększającym się bezrobociem
i koniecznością finansowania różnego typu transferów socjalnych. Warto pamiętać o tym, że niekorzystna sytuacja budżetów samorządowych przyczynia
się nie tylko do ograniczenia zakresu i jakości usług publicznych, ale także oddziaływuje negatywnie na skuteczność antycyklicznych działań stabilizacyjnych
podejmowanych przez władze centralne.
2. Główne bariery rozwoju inwestycji samorządowych w warunkach
kryzysu i sposoby ich przezwyciężania
Opisane niekorzystne trendy w kształtowaniu się samorządowych wydatków inwestycyjnych wskazują na istnienie szeregu barier utrudniających prowadzenie polityki inwestycyjnej w warunkach kryzysu. Istotne jest przede
wszystkim to, że spowolnienie gospodarcze miało odmienne następstwa dla poszczególnych wspólnot lokalnych. Z przeprowadzonych przez OECD badań
wynika, że w największym stopniu skutkami recesji dotknięte zostały regiony
silnie zurbanizowane, w których dominujące znaczenie w strukturze branżowej
odgrywały tzw. sektory wrażliwe (tzn. wymagające znacznych nakładów pracy
ludzkiej – np. przemysł motoryzacyjny)7. Ponadto w okresie kryzysu za priorytetowe z punktu widzenia interesów państwa jako całości traktowano te przedsięwzięcia inwestycyjne, które w możliwe szybkim czasie mogły przyczynić się
do stymulowania globalnego popytu oraz tworzenia nowych miejsc pracy, co,
niestety, nie zawsze wiązało się z ich optymalnym dostosowaniem do lokalnych
potrzeb.
Na wykresie 2 zaprezentowano główne bariery rozwoju inwestycji samorządowych, wskazane w przeprowadzonym w roku 2010 badaniu ankietowym
przez przedstawicieli wybranych 50 samorządów z poszczególnych państw
członkowskich UE. Wynika z niego, że najistotniejszymi przeszkodami w prowadzeniu lokalnej polityki inwestycyjnej były bariery o charakterze finansowym, trudności wynikające z braku odpowiedniego współdziałania pomiędzy
7

Making the most of Public Investments in a Tight Fiscal Environment. Multi-Level Governance Lessons form the Crisis, OECD 2011.
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zaangażowanymi w jej realizację stronami, a także problemy związane z odpowiednią synchronizacją celów na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym,
czy wreszcie bariery informacyjne.
Poniżej scharakteryzowano niektóre z owych przeszkód w sposób bardziej
szczegółowy wraz ze wskazaniem przykładów konkretnych działań podjętych
w kilku wybranych krajach UE w celu ich przezwyciężenia.
Najważniejszą barierę we wdrażaniu lokalnych strategii inwestycyjnych
stanowiły niewątpliwe względy finansowe wynikające z braku wystarczających
i odpowiednio stabilnych źródeł dochodów samorządowych, które pozwalałyby
na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych bez wsparcia zewnętrznego. Dodatkowym utrudnieniem było istnienie w większości państw członkowskich reguł
fiskalnych nakazujących przestrzeganie nieprzekraczalnych limitów deficytu
i długu JST8.

8
Według badania kwestionariuszowego przeprowadzonego przez Komisję Europejską
w roku 2008 na 67 stosowanych reguł fiskalnych aż 5 funkcjonowało na szczeblu regionalnym,
15 na szczeblu lokalnym, zaś 3 na obu tych szczeblach, por. Fiscal rules database (2008), European Commission Directorate General Economic And Financial Affairs, http://ec.europa.eu/
economy_finance/db_indicators/fiscal_governance/fiscal_rules/index_en.htm

Uwarunkowania rozwoju inwestycji samorządowych w państwach UE…

241

Rys. 2. Główne bariery rozwoju inwestycji samorządowych na podstawie badania ankietowanego przeprowadzonego wśród przedstawicieli JST w państwach europejskich w roku 2010 (w % respondentów, którzy uznali dany czynnik za „bardzo istotny” lub „istotny”)
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone wśród reprezentantów 50 samorządów
z państw członkowskich UE przez Association of European State Territorial
Representatives (EASTR) we wrześniu 2010 r. za: Making the most of Public
Investments…

Dlatego też w okresie kryzysu, mimo wprowadzania na szczeblu krajowym antykryzysowych pakietów stymulacyjnych zwiększających wydatki publiczne, niektóre JST zaczęły prowadzić restrykcyjną politykę fiskalną i ograniczać wydatki. Tego rodzaju polityka miała charakter procykliczny i często osłabiała skuteczność antycyklicznych działań interwencyjnych podejmowanych
przez państwo9. Kolejną istotną kwestię stanowiło to, że przekazywanie z budżetów centralnych do JST różnego typu transferów mających wspomagać ich
procesy inwestycyjne w praktyce często powodowało, że samorządy zamiast
zwiększać ograniczały swoje własne wydatki inwestycyjne, oczekując, że zo9
H. Bloechliger, C. Charbit, J.M. Pineiro, C. Vamalle, Sub-central Governments and Economic Crisis: Impact and Policy Responses, OECD Economic Department Working Papers,
No. 752, OECD Publishing, Paris 2011.
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staną one niejako zastąpione przez wsparcie ze strony państwa (co skutkowało
tzw. efektem wypychania inwestycji samorządowych przez inwestycje rządowe).
W niektórych krajach dostrzeżono te zagrożenia wprowadzając rozwiązania, które oferowały samorządom konkretną pomoc finansową z budżetów
władz centralnych pod warunkiem zaangażowania finansowego i organizacyjnego ze strony jednostek samorządowych. Przyjmowały ona dwojakiego rodzaju postać10. Pierwsza z nich miała charakter bezpośredniego finansowania wydatków inwestycyjnych JST poprzez przeznaczenie w antykryzysowych pakietach stymulacyjnych odrębnych, ściśle ukierunkowanych na ten cel środków,
przy zagwarantowaniu przez samorządy określonego wkładu własnego. Z kolei
druga koncepcja polegała na podejmowaniu różnych form pośredniego wsparcia
inicjatyw na rzecz przyspieszenia realizowanych przez JST przedsięwzięć inwestycyjnych.
Jako przykład pierwszego typu działań wskazać można rozwiązania zastosowane w Niemczech i w Hiszpanii. I tak, w Niemczech w ramach II edycji pakietu antykryzysowego (Konjunkturpaket II) realizowanego w latach 2009–
2010 na finansowanie samorządowych wydatków inwestycyjnych przeznaczono
blisko 26% wszystkich funduszy11. Ze wsparcia mogły korzystać jedynie te projekty, które dotyczyły infrastruktury technicznej, nauki i edukacji oraz ekologii.
Z kolei w Hiszpanii utworzono specjalny fundusz celowy (obejmujący kwotę
ponad 8 mld euro), którego zadaniem było wspieranie lokalnych projektów inwestycyjnych12. W celu uzyskania dofinansowania należało przeznaczyć je na
realizację przedsięwzięć w takich dziedzinach, jak: modernizacja przestrzeni
publicznej, infrastruktura techniczna czy też kultura, edukacja, ochrona zdrowia
(w tym budowa obiektów kulturalnych i oświatowych). Jednocześnie z uwagi
na główny cel utworzenia funduszu, którym było powstrzymanie negatywnego
wpływu kryzysu ekonomicznego na rynek pracy, otrzymanie wsparcia było
uwarunkowane zatrudnieniem przy realizacji inwestycji osób bezrobotnych13.
Przykładem rozwiązań drugiego typu było natomiast wprowadzenie we
Francji szczególnego mechanizmu zwrotu podatku VAT zawartego w ponoszo10

Making the most of Public Investments…, s. 23.
I. Koske, After the crisis: bringing German public finances back to a sustainable path,
OECD Economics Department Working Papers No 766, OECD Publishing, Paris 2011.
12
State Fund for Local Investment, Ministry of Public Administration, TDPC Ministerial
Meeting, OECD, 31 March 2009.
13
Spain’s Response to the Crisis, G20 Country Briefs, 20–21 April, Washington, D. C., International Labour Organization 2010.
11
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nych przez samorządy i powołane przez nie podmioty rzeczowych wydatkach
inwestycyjnych (Compensation de la TVA14). Wsparcie z tego tytułu wynosiło
przeciętnie ok. 27% wartości kosztorysowej inwestycji. We francuskim pakiecie
antykryzysowym (z fr. plan de relance) nie zagwarantowano natomiast odrębnych środków finansowych w formie dotacji ukierunkowanych bezpośrednio do
JST.
Kolejną barierę utrudniającą rozwój inwestycji stanowił brak właściwych
instrumentów regulacyjnych zachęcających do współpracy przy realizowanych
projektach inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi szczeblami władzy publicznej, w tym zwłaszcza pomiędzy samymi JST. Kooperacja taka pozwoliłaby
na osiągnięcie korzyści skali związanych z realizowanymi projektami. Współpraca ta jest istotna zwłaszcza wtedy, gdy zakres przedsięwzięć przekracza
możliwości jednostki samorządowej z uwagi na jej charakter czy wielkość.
Brak owej koordynacji wynikał głównie z tego, że w warunkach kryzysowych
priorytetem stało się możliwie szybkie zrealizowanie planowanych projektów
inwestycyjnych i osiągnięcie ich zakładanych efektów prowzrostowych, co niestety nie sprzyjało wypracowywaniu wymagających czasu porozumień, umożliwiających uwzględnienie odmiennych potrzeb zaangażowanych w ich realizację partnerów. Skutkowało to koncentracją strategii inwestycyjnych na niedużych przedsięwzięciach. Było to szczególnie widoczne we Francji, gdzie pomimo istnienia podziału terytorialnego na ponad 36 tys. gmin, uniemożliwiającego
realizację większości z nich istotnych i efektywnych ekonomicznie projektów
inwestycyjnych, zawarto zaledwie kilka porozumień międzygminnych, których
celem byłaby współpraca inwestycyjna15. Szczególnie znamienne są tu także
dane pochodzące z Hiszpanii, z których wynika, że w roku 2009 na 30 699
wniosków o dofinansowanie z funduszu na rzecz wsparcia lokalnych inwestycji
jedynie 6 zostało złożonych przez związki utworzone przez co najmniej kilka
samorządów16.
Istotny problem stanowiła także kwestia spójności celów przedsięwzięć
inwestycyjnych realizowanych przez JST z priorytetami polityki gospodarczej
państwa. Wymagało to z jednej strony ich dostosowania do lokalnych potrzeb,
w tym zakresu wyposażenia infrastrukturalnego, poziomu zamożności społecz14
Arrêté n°NOR/INT/B0100692A du 26 octobre 2001 relatif à l’imputation des dépenses du
secteur public local pris en application des articles L2122-21, L3221-2 et L4231-2 du code
général des collectivités territoriales (journal officiel du 15 décembre 2001).
15
Making the most of Public Investments…, s. 36.
16
Ibidem.
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ności lokalnej czy wreszcie charakteru JST – z drugiej zaś uwzględnienia konieczności stymulowania wzrostu gospodarczego w możliwie krótkim okresie.
Niestety, w praktyce często okazywało się, że ta druga okoliczność miała charakter priorytetowy, a głównym kryterium wyboru projektów do realizacji była
ich zdolność do generowania nowych miejsc pracy w stosunkowo szybkim czasie, w związku z czym najczęściej rezygnowano z regionalnego ukierunkowania
wsparcia na rzecz pomocy sektorowej kierowanej do określonych branż czy też
rodzajów działalności.
W kilku krajach zdecydowano się jednak na pewne rozwiązania umożliwiające uwzględnienie lokalnych potrzeb inwestycyjnych we wprowadzanych
planach antykryzysowych. I tak, w Niemczech pozostawiono samorządom dość
znaczną swobodę co do alokacji funduszy pozyskanych w ramach opisanego już
wcześniej pakietu stymulacyjnego Ponadto algorytm podziału środków pomiędzy poszczególne JST odzwierciedlał ich specyficzną sytuację, uwzględniając
m.in. kilka czynników, wśród których brano pod w uwagę liczbę np. ich mieszkańców, potencjał dochodowy czy też stan wyposażenia infrastrukturalnego.
Istniał ponadto wymóg, aby samorządy zainwestowały co najmniej 70% otrzymanej kwoty w infrastrukturę lokalną. Z kolei w Hiszpanii – pomimo założonego ukierunkowania dofinansowania przyznawanego z funduszu na rzecz wsparcia lokalnych inwestycji przede wszystkim na sektory o wysokiej stopie bezrobocia – pozostawiono samorządom znaczny margines swobody w opracowywaniu własnych planów inwestycyjnych, a wybór projektów do realizacji odbywał
się w drodze konkursowej przy uwzględnieniu kryterium ich efektywności.
W Szwecji natomiast to władze centralne odgrywały dominującą rolę
w identyfikowaniu potrzeb inwestycyjnych i określaniu priorytetów realizowanych przedsięwzięć. Jednakże w celu uproszczenia i wzmocnienia współpracy
pomiędzy szczeblem lokalnym i centralnym na początku 2008 został wprowadzony mechanizm polegający na powołaniu regionalnych koordynatorów, którzy byli odpowiedzialni za identyfikację w danej wspólnocie samorządowej obszarów, w których potrzebne było wsparcie, a także przygotowywanie dla władz
krajowych regionalnych raportów prezentujących główne kierunki rozwoju regionu, na podstawie których decydowano o podziale środków finansowych.
Jako barierę dla rozwoju inwestycji w JST wskazywano także na trudności
o charakterze informacyjnym. Dotyczyły one zarówno samych wspólnot lokalnych, które nie posiadały pełnej wiedzy na temat oferowanych form wsparcia,
jak też władz rządowych, które często nie miały dostatecznego rozeznania na
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temat potrzeb jednostek samorządowych. Z badań prowadzonych przez OECD
wynika, że istnieją bardzo duże problemy w pozyskiwaniu danych dotyczących
wielkości i struktury wydatków samorządowych, wynikające m.in. z różnego
ich klasyfikowania w zależności od przyjętego systemu rachunkowego17. Sposobem na rozwiązywanie tego rodzaju problemów stało się tworzenie internetowych platform wymiany informacji, które pozwalały JST na zdobywanie informacji na temat oferowanych form wsparcia, a także aplikowanie za ich pośrednictwem o środki finansowe (por. m.in. Szwecja, Hiszpania, Niemcy czy
Francja18).
Zakończenie
Z przeprowadzonej analizy wynika, że w okresie obecnego załamania gospodarczego mamy do czynienia ze spowolnieniem dynamiki inwestycji samorządowych w państwach UE, a także znaczącym spadkiem ich udziału w publicznych wydatkach inwestycyjnych ogółem. Osłabienie aktywności inwestycyjnej JST w warunkach kryzysu jest szczególnie niekorzystne z uwagi na potrzebę stymulowania zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, bowiem to właśnie
samorząd terytorialny jest nadal odpowiedzialny za ponad połowę inwestycji
publicznych podejmowanych w państwach UE. Do głównych barier utrudniających rozwój działalności inwestycyjnej na szczeblu regionalnym i lokalnym zaliczyć można: przeszkody o charakterze finansowym, trudności wynikające
z braku odpowiedniego współdziałania pomiędzy zaangażowanymi w jej realizację stronami, problemy w odpowiedniej synchronizacji celów czy wreszcie
bariery informacyjne. Niektóre z państw członkowskich podjęły konkretne działania zmierzające do ich przezwyciężenia, które koncentrowały się przede
wszystkim na dwóch grupach instrumentów, tj. bezpośrednim finansowaniu inwestycji samorządowych za pomocą różnego typu dotacji przekazywanych ze
szczebla centralnego oraz inicjatywach w sposób pośredni wspomagających
działalność inwestycyjną JST, kładących nacisk na zwiększenie przejrzystości
procedur, zapewnienie właściwego nadzoru, a także zwiększenie zaangażowania lokalnych społeczności.
17
Regional Prioritization if Investment Strategies for Economic Recovery: What Information
is Necessary? OECD Publishing 2009.
18
Szczegółowy wykaz stron internetowych, za pośrednictwem których JST mogły aplikować
o wsparcie finansowe dla realizowanych inwestycji w wybranych państwach OECD, zawarto
w Aneksie I. A4 do opracowania: Making the most of Public Investments…
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BACKGROUND OF THE DEVELOPMENT OF SUB-NATIONAL
GOVERNMENTS INVESTMENTS IN THE EU COUNTRIES
IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC CRISIS

Summary
In the conditions of current economic crisis it seems essential to emphasize the
new character of intervention measures taken by present-day countries in response to
crisis phenomena. These efforts should go beyond immediate short-term measures and
focus primarily on guaranteeing a long-term growth after the crisis ends, its essential element being stable public finance. Sub-national governments have to play an important
role in implementing investment recovery strategies, because the are responsible for
more than a half of UE investment spending. The main aim of the article is to show the
evolution of the SNG investment expenditures in terms of ongoing economic downturn
and indication of the main obstacles to their development, as well as the presentation of
practical activities to overcome these obstacles undertaken in selected European countries.
Translated by Katarzyna Wójtowicz
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BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE A BEZROBOCIE
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Wstęp
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są uważane za istotny element
wspomagający rozwój gospodarki przyjmującej1, a ich znaczenie stało się
przedmiotem wielu badań, które zostały przedstawione zarówno w literaturze
polskiej, jak i zagranicznej2.
BIZ to jedna z form międzynarodowego przepływu kapitału, w wyniku
którego dana firma tworzy lub powiększa swoją filię w innym kraju3. Ten rodzaj inwestycji oznacza wykorzystanie przez kraj przyjmujący zasobów zagra1

A. Kłysik-Uryszek, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Teoria
i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 57.
2
Zob. m.in.: J. Dunning, S. Lundan, Multinational Enterprises and the Global Economy,
Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham 2008; J. Jones, C. Wren, Foreign Direct Investment and the Regional Economy, Ashgate Publishing Company, Burlington 2006; I.A. Mossa,
Foreign Direct Investment. Theory, Evidence and Practice, Palgrave, Basingstoke 2002; Y.A. Wei,
Balasubramanyam, Foreign Direct Investment. Six Country Case Studies, Edward Elgar Publishing, Northampton 2004; A. Cieślik, Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005; M. Jaworek, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji polskiej gospodarki, Dom Organizatora, Toruń 2006; Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, red. W. Karaszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007; A. Zorska, Korporacje transnarodowe.
Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007.
3
P. Krugman, M. Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i praktyka – t. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 237.
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nicznej firmy (inwestora) oraz transfer do kraju przyjmującego kapitału, technologii, procesów zarządzania czy też działań marketingowych4. Uważa się, że
BIZ pobudzają wzrost i efektywność gospodarczą, przyczyniają się do restrukturalizacji sektorów i przedsiębiorstw, aktywizują konkurencję i lokalną przedsiębiorczość, transmitują nowe metody i wzorce gospodarowania5. Mogą być
także czynnikiem zwiększającym lokalne (choć nie tylko) zatrudnienie.
Celem pracy jest przedstawienie stanu zaangażowania zagranicznego kapitału w formie BIZ w województwie zachodniopomorskim oraz poziomu i stopy
bezrobocia w 2010 roku Przez BIZ w niniejszej pracy rozumie się podmioty gospodarcze/przedsiębiorstwa z całkowitym lub przeważającym udziałem kapitału
zagranicznego. Charakterystyka BIZ została przeprowadzona w układzie powiatów i miała na celu podjęcie próby ukazania związku pomiędzy BIZ i bezrobociem w województwie zachodniopomorskim, z uwzględnieniem najważniejszych czynników, które mogły na to wywrzeć wpływ.
W pracy wykorzystano dostępne źródła wtórne, takie jak literatura przedmiotu, statystyki Głównego Urzędu Statystycznego w Szczecinie oraz zasoby
internetowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
Posługując się metodami ilościowymi (obliczono wskaźniki struktury zjawisk)
oraz jakościowymi (analiza przyczynowo-skutkowa, metody indukcji
i dedukcji), dokonano analizy zjawisk oraz wyciągnięto wnioski.
Największą trudnością przy prowadzeniu badań był brak dokładnych informacji o wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwach działających w Polsce.
Dane GUS o wielkości zatrudnienia podawane są bowiem wyłącznie w przedziałach. Na potrzeby tej pracy przyjęto, że przedsiębiorstwa zagraniczne zatrudniają w Polsce tylko minimalną liczbę osób z każdego przedziału. Oznacza
to duże prawdopodobieństwo zaniżenia poziomu zatrudnienia (a co się z tym
wiąże, wpływu na analizę bezrobocia).
Praca składa się z wprowadzenia, czterech części oraz podsumowania.
Część pierwsza zawiera teoretyczne ujęcie wpływu bezpośrednich inwestycji na
rynek pracy. Kolejne części zawierają rezultaty badań BIZ i bezrobocia (z elementami zatrudnienia) w województwie zachodniopomorskim, zakończone
wnioskami.

4

I.A. Mossa, Foreign Direct Investment…, s. 68.
J. Bednarz, Podmioty gospodarki światowej, w: Globalizacja i regionalizacja w gospodarce
światowej, red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012, s. 48.
5
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1. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rynku pracy
Zmiany zachodzące na rynku pracy na skutek wejścia inwestora zagranicznego są przedmiotem badań m.in. w zakresie analizy zmian wielkości zatrudnienia. Skutki napływu BIZ zależą m.in. od struktury i elastyczności lokalnego rynku pracy. Z jednej strony firmy zagraniczne mogą tworzyć nowe miejsca pracy, z drugiej, z powodu konkurowania z podmiotami lokalnymi, mogą
przyczyniać się do ograniczenia możliwości zatrudnienia w dotychczasowych
miejscach pracy6.
Wpływ BIZ na wielkość zatrudnienia może mieć charakter dwukierunkowy (pozytywny i negatywny). Pozytywne skutki oddziaływania BIZ na zatrudnienie kraju przyjmującego dotyczą7:
– bezpośredniego tworzenia nowych miejsc pracy,
– powstawiania nowych miejsc pracy w otoczeniu przedsiębiorstw
bezpośredniego inwestowania,
– powstawania nowych miejsc pracy u dostawców półfabrykatów, surowców i materiałów.
Do negatywnych skutków oddziaływania BIZ na wielkość zatrudnienia
w kraju przyjmującym można zaliczyć8:
– zmniejszenie zatrudnienia w przedsiębiorstwach krajowych wypieranych przez zagraniczny kapitał,
– tzw. efekt domina polegający na redukcji zatrudnienia w jednostkach kooperujących,
– redukcję zatrudnienia w przejmowanych przedsiębiorstwach krajowych.
Zgodnie z dość powszechnie wyrażanym w literaturze przedmiotu przekonaniem, dzięki przewadze konkurencyjnej i innowacyjności, spółki z udziałem
kapitału zagranicznego mogą stać się istotnym czynnikiem korzystnych zmian
strukturalnych oraz pozytywnie oddziaływać na całą gospodarkę przyjmującą,
w tym na jej rynek pracy9. Pozytywne skutki napływu bezpośrednich inwestycji

6

A. Kłysik-Uryszek, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne…, s. 83.
G. Górniewicz, Konsekwencje międzynarodowych przepływów kapitału dla gospodarki
światowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007, s. 106.
8
Ibidem.
9
A. Kłysik-Uryszek, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne…, s. 7.
7
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zagranicznych nie są jednak jednoznaczne ani na gruncie teorii, ani wyników
badań empirycznych.
2. Charakterystyka podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału
zagranicznego w województwie zachodniopomorskim
W województwie zachodniopomorskim w 2010 roku zarejestrowanych było 220 404 podmiotów gospodarczych, co stanowiło 5,6% przedsiębiorstw działających w Polsce10. W tym samym roku na terenie województwa zachodniopomorskiego zidentyfikowano 2782 aktywnie działających przedsiębiorstw
z udziałem kapitału zagranicznego, które były całkowitą własnością zagraniczną lub własnością mieszaną, z przewagą własności zagranicznej. Stanowiły
one mniej niż 1,3% ogółu przedsiębiorstw zarejestrowanych w województwie!
Przedsiębiorstwa te były podmiotami aktywnymi, prowadzącymi działalność
gospodarczą. Nie zaliczały się do nich podmioty będące w stanie likwidacji lub
upadłości.
Analizując dane dotyczące lokowania BIZ w poszczególnych powiatach
województwa zachodniopomorskiego, należy stwierdzić, iż największa liczba
spółek z przeważającym lub całkowitym udziałem kapitału zagranicznego funkcjonuje na terenie powiatu Szczecin – 203 (co stanowi 35,6% ogółu przedsiębiorstw z udziałem zagranicznego kapitału, zatrudniających powyżej 10 osób),
przewyższając kilkakrotnie pozostałe powiaty – zob. tabelę 1. Ma to związek
z faktem, iż najwyższym poziomem atrakcyjności inwestycyjnej w Polsce cechują się głównie podregiony o charakterze metropolitalnym. Największe miasta koncentrują przeważającą część infrastruktury, w tym badawczo-rozwojowej. Ośrodki te kształcą jednocześnie specjalistów zasilających lokalny
rynek pracy11.
Najniższa liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego występuje
w powiatach łobeskim (7) i świdwińskim (8). Stanowi to odpowiednio 1,2%
i 1,4% wszystkich BIZ ulokowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Może to być wynikiem zarówno deficytów czynników produkcji, jak
i niekorzystnych uwarunkowań w zakresie infrastruktury społecznej i gospodarczej.
10

Informacje za http://www.eregion.wzp.pl/gospodarka.html (13.06.2012).
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008, red. T. Kalinowski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008, s. 29.
11

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a bezrobocie w województwie…

251

Tabela 1
Liczba BIZ (zatrudniających 10 lub więcej osób) w poszczególnych powiatach
województwa zachodniopomorskiego.

Powiat
białogardzki
choszczeński
drawski
goleniowski
gryficki
gryfiński
kamieński
kołobrzeski
koszaliński
łobeski
m. Koszalin

BIZ
12
9
9
42
10
29
10
23
12
7
21

Udział powiatu
w ilości BIZ w
województwie
(%)
2,1
1,6
1,6
7,4
1,8
5,1
1,8
4,0
2,1
1,2
3,7

Nazwa powiatu

BIZ

m. Szczecin
m. Świnoujście
myśliborski
policki
pyrzycki
sławieński
stargardzki
szczecinecki
świdwiński
wałecki
zachodniopomorskie

203
20
26
36
21
9
41
14
8
9
571

Udział powiatu
w ilości BIZ
w województwie
(%)
35,6
3,5
4,6
6,3
3,7
1,6
7,2
2,5
1,4
1,6
100

Źródło: opracowanie A. Marchewka na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Szczecinie z dnia 24.05.2012 r.

Z 571 przedsiębiorstw z przeważającym lub całkowitym udziałem kapitału
zagranicznego (czyli zatrudniających co najmniej 10 osób) aż 287 prowadziło
działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (Sekcja C PKD 200712).
Stanowiło to 50,3% ogółu badanych podmiotów. Drugą co do wielkości grupą
(52) były przedsiębiorstwa związane z sekcją G PKD (handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle). Kolejna,
trzecia pod względem liczby grupa (48), prowadziła działalność związaną z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (sekcja A PKD 2007). Dane dotyczące liczby przedsiębiorstw z przeważającym lub całkowitym udziałem kapitału zagranicznego w województwie zachodniopomorskim z uwzględnieniem
rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej przedstawiono na rysuneku 1.

12

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz.U. 251, poz. 1885.
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Rys. 1. Liczba BIZ w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku w podziale na
sekcje PKD
Źródło: opracowanie A. Marchewka na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Szczecinie z dnia 24.05.2012 r.

Nie bez znaczenia dla napływu BIZ do województwa zachodniopomorskiego pozostaje fakt, iż w regionie występują specjalne strefy ekonomiczne
umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Zalicza się do nich: SSE Kostrzyńsko-Słubicką, podstrefę: gm. Barlinek, gm. Goleniów, gm. Gryfino, gm. Karlino, gm. Police, SSE Mielecką, podstrefę m. Szczecin, SEE Pomorską, podstrefę m. Stargard Szczeciński, SSE
Słupską, podstrefę m. Koszalin, m. Szczecinek, m. Wałcz13.
13

H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2011. Województwo zachodniopomorskie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011, s. 4.
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Należy pamiętać, że w województwie zachodniopomorskim w 2010 roku
zarejestrowanych było łącznie 2782 podmiotów z całkowitym lub przeważającym udziałem kapitału zagranicznego. Zatrudniały one od 1 do ponad 1000
osób. Nie jest znana dokładna liczba osób zatrudnionych przez te przedsiębiorstwa. Główny Urząd Statystyczny podaje bowiem zatrudnienie wyłącznie w następujących przedziałach: 1–9, 10–49, 50–249, 250–999 oraz ponad 1000 osób.
Bez wątpienia jednak dostępne informacje pozwalają na ustalenie minimalnej
liczby zatrudnionych.
Tabela 2
Liczba podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego w województwie
zachodniopomorskim w 2010 roku w podziale na grupy ze względu na wielkość
zatrudnienia oraz minimalne zatrudnienie
Wyszczególnienie
Liczba podmiotów
Minimalne zatrudnienie

1–9
2211
2211

10–49
415
4150

Liczba zatrudnionych
50–249
250–999
124
30
6200
7500

1000 i więcej
2
2000

suma
2782
22061

Źródło: obliczenia i zestawienia A. Marchewka i J. Zieziula na podstawie danych
Głównego Urzędu Statystycznego w Szczecinie z dnia 24.05.2012 r.

Jak wynika z tabeli 2, w 2010 roku w województwie zachodniopomorskim
działały głównie przedsiębiorstwa z przeważającym lub całkowitym udziałem
kapitału zagranicznego, zatrudniające od 1 do 9 osób. Ich udział w zatrudnieniu
minimum, ogółem we wszystkich BIZ, wyniósł 10%. W celu prawidłowego
usystematyzowania przedstawianych informacji i właściwego ukazania znaczenia przedsiębiorstw z przeważającym lub całkowitym udziałem kapitału zagranicznego dla regionalnego rynku pracy w niniejszym artykule wzięto pod uwagę jedynie podmioty tworzące co najmniej 10 miejsc pracy, zatrudniające łącznie nie mniej niż 19 850 osób.
3. Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim
W IV kwartale 2010 roku w województwie zachodniopomorskim pracowało 507 614 osób, co stanowiło 3,7% zatrudnienia w Polsce. Wskaźnik za-
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trudnienia w województwie wyniósł 46,8% i był niższy o 3,8 pkt od wskaźnika
krajowego, który osiągnął poziom 50,6%14.
W tym samym okresie poziom bezrobocia w całym województwie zachodniopomorskim wyniósł 17,8%. Zarejestrowanych osób bez pracy było
109 964, co stanowiło 5,6% liczby bezrobotnych w kraju.
Wśród powiatów województwa zachodniopomorskiego najwyższą stopą
bezrobocia charakteryzowały się powiaty: białogardzki (30,8%), pyrzycki
(28,3%), łobeski (27,6%), świdwiński (27,5%), natomiast najniższą w miastach
na prawach powiatu: Szczecin (9,7%), Koszalin (11%), Świnoujście (11,9%).
Szczegółowe dane dotyczące stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach
województwa zachodniopomorskiego przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3
Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w poszczególnych powiatach
województwa zachodniopomorskiego.

Powiat
białogardzki
choszczeński
drawski
goleniowski
gryficki
gryfiński
kamieński
kołobrzeski
koszaliński
łobeski
m. Koszalin

Bezrobotni
(liczba)

Stopa bezrobocia (%)

Powiat

Bezrobotni
(liczba)

5395
3952
5365
5439
5248
5805
4269
3680
5509
3223
5384

30,8
26,1
25,9
18,4
24,0
23,4
27,0
12,5
26,7
27,6
11,0

m. Szczecin
m. Świnoujście
myśliborski
policki
pyrzycki
sławieński
stargardzki
szczecinecki
świdwiński
wałecki
zachodniopomorski

16500
1613
3751
4138
3709
4231
7631
7298
4380
3444
109964

Stopa bezrobocia
(%)
9,7
11,9
16,9
16,1
28,3
22,6
20,2
26,4
27,5
19,8
17,8

Źródło: opracowanie A. Marchewka na podstawie: Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2010 roku, Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie,
Szczecin 2011, s. 60.

Najwyższy udział w liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na terenie województwa zachodniopomorskiego w IV kwartale 2010 roku miało miasto
Szczecin – 16 500 bezrobotnych, co stanowiło 15% ogółu bezrobotnych w ca14

Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2010 roku, Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2011, s. 36.
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łym regionie, natomiast najniższym udziałem charakteryzowało się Świnoujście
(1613 bezrobotnych – 1%). Procentowy udział poszczególnych powiatów
w bezrobociu województwa zachodniopomorskiego przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Udział poszczególnych powiatów w bezrobociu województwa zachodniopomorskiego
Źródło: Opracowanie A. Marchewka na podstawie: Rynek pracy…, s. 36.

Zawodowa struktura bezrobocia, jak też w układzie sekcji PKD, wymaga
odrębnych, szczegółowych badań ogółem dla województwa oraz dla poszczególnych powiatów. Osobnych badań wymaga ponadto poznanie struktury wiekowej bezrobocia, z uwzględnieniem poziomu wykształcenia/kwalifikacji bezrobotnych.
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4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a bezrobocie
Jak wynika z danych w pkt 2 i 3 pracy, w 2010 roku w województwie zachodniopomorskim pracowało 507 614 osób, a liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, krajowych i zagranicznych wyniosła 220 404.
Jeśli chodzi o wszystkie (2782) podmioty z przeważającym lub całkowitym udziałem kapitału zagranicznego, to w 2010 roku zatrudniały łącznie minimum 22 061 osób, z czego minimum 2211 osób pracowało w przedsiębiorstwach zatrudniających do 9 osób. W pozostałych 571 podmiotach zatrudnionych było 10 lub więcej osób. Przeciętna minimalna wielkość zatrudnienia
w tych podmiotach wynosiła 38,6 osób.
W tym samym okresie poziom bezrobocia w województwie wynosił
109 964 osoby. Najwięcej osób pozostawało bez pracy w Szczecinie (15% bezrobotnych z całego województwa) i w powiatach stargardzkim i szczecineckim
(po 7%). W pozostałych powiatach udział ten wynosił od 3% do 5%. Jednocześnie stopa bezrobocia w Szczecinie (9,7%) była najniższa w całym województwie (por. tabela 3 i rysunek 1). Na kolejnych miejscach uplasowały się Koszalin (11,0%), Świnoujście (11,9 %) oraz powiat kołobrzeski (12,5%). Z kolei
najwyższa stopa bezrobocia występowała w powiatach: białogardzkim (30,8%),
pyrzyckim (28,3%), łobeskim (27,6%), świdwińskim (27,5%) i kamieńskim
(27%).
Analiza danych dotyczących liczby BIZ oraz stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach wskazuje, iż najwyższa stopa bezrobocia występuje w powiatach, na terenie których liczba podmiotów gospodarczych z przeważającym
lub całkowitym udziałem kapitału zagranicznego jest najmniejsza, wynosi od
1 do 19. Zaliczają się do nich następujące powiaty: białogardzki, choszczeński,
drawski, łobeski, kamieński, koszaliński, szczecinecki i świdwiński. Natomiast
najniższy wskaźnik stopy bezrobocia charakteryzuje miasta na prawach powiatu
(Koszalin, Szczecin, Świnoujście) oraz powiat kołobrzeski, w których liczba
spółek z udziałem kapitału zagranicznego wyniosła co najmniej 20. Szczegółowe dane dotyczące liczby BIZ oraz stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach przedstawiono w tabeli 4.
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Tabela 4
Liczba BIZ i stopa bezrobocia w województwie zachodniopomorskim
według powiatów
Wyszczególnienie

mniej niż 10

Ilość BIZ

1–19

20–39

40–59

60 i więcej

Stopa bezrobocia (%)
16–20
21–25
26–30
31 i więcej
wałecki (9) gryficki
kamieński
biało(10), sła(10), kogardzki
wieński
szaliński
(12)
(9)
(12), szczecinecki (14),
choszczeński
(9), drawski
(9), łobeski
(7), świdwiński (8)
kołobrzepolicki
gryfiński pyrzycki (21)
ski (23), (36), my(29)
m. Kośliborski
szalin
(26)
(21), m.
Świnoujście (20)
goleniowski (42),
stargardzki
(41)
11–15

m. Szczecin
(203)

Uwaga: w nawiasach podano liczbę BIZ.
Źródło: opracowanie A. Marchewka na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Szczecinie z dnia 24.05.2012 r. oraz Rynek pracy…

Można pokusić się o wyprowadzenie ogólnego wniosku z przeprowadzonej analizy, że dzięki koncentracji lokalizacji w wybranych powiatach w województwie zachodniopomorskim BIZ zatrudniające średnio ponad 40 osób, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, przyczyniają się do zmniejszenia
stopy bezrobocia w tych powiatach.
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Podsumowanie
W świetle teorii BIZ wywierają pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy
poszczególnych krajów i regionów. Mogą wywierać również wpływ (pozytywny lub negatywny) na lokalny rynek pracy.
Podmioty gospodarcze z udziałem kapitału obcego (całkowitym lub przeważającym) ilościowo odgrywały bardzo niewielką rolę w województwie zachodniopomorskim. Ich udział stanowił bowiem 1,3% ogółu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w województwie w 2010 roku.
Znakomita większość BIZ (zatrudniających 10 i więcej osób) znajdowała
się Szczecinie (35,6%). Wynikało to z najwyższej atrakcyjności tego miasta
w województwie zachodniopomorskim, ze względu na najlepiej rozwiniętą infrastrukturę oraz największą dostępność siły roboczej, w tym specjalistów.
Na uwagę zasługuje koncentracja BIZ (zatrudniających 10 i więcej osób),
w kolejności w powiatach: goleniowskim, stargardzkim i polickim, co było
związane z funkcjonowaniem w tych trzech powiatach specjalnych stref ekonomicznych, umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Było to głównie przetwórstwo przemysłowe.
Z łącznej liczby 2782 podmiotów z całkowitym lub częściowym udziałem
kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie zachodniopomorskim prawie 80% zatrudniało najwyżej 9 osób. Z 571 podmiotów zatrudniających 10 lub więcej osób tylko 30 zatrudniało 250 osób lub więcej, a tylko 2 –
1000 lub więcej osób.
W 2010 roku w województwie zachodniopomorskim pozostawały bez pracy 109 964 osoby. Najwięcej bezrobotnych było w Szczecinie (15% bezrobotnych z całego województwa), w powiatach stargardzkim i szczecineckim (po
7%). Jednocześnie stopa bezrobocia w Szczecin była najniższa, nieco wyższa
w Koszalinie, Świnoujściu oraz w powiecie kołobrzeskim. Bardzo wysoka
i najwyższa w województwie stopa bezrobocia występowała kolejno w powiatach: białogardzkim, pyrzyckim, świdwińskim i kamieńskim.
Analiza liczby BIZ oraz stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach
województwa zachodniopomorskiego wskazuje, iż najwyższa stopa bezrobocia
występuje w powiatach, na terenie których liczba spółek z udziałem kapitału
zagranicznego jest najmniejsza. Można więc sądzić, że dzięki koncentracji lokalizacji w wybranych powiatach w województwie zachodniopomorskim, szczególnie w specjalnych strefach ekonomicznych, BIZ zatrudniające średnio ponad
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40 osób, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, przyczyniają się do
zmniejszenia stopy bezrobocia w tych powiatach.

FOREIGN DIRECT INVESTMENTS AND UNEMPLOYMENT
IN WEST POMERANIAN VOIVODESHIP

Summary
The paper presents the involvement of foreign capital in the form of FDI in West
Pomerania voivodeship and the level of unemployment in 2010. Characterization was
conducted in the system of districts and was an attempt to reveal the relationship between FDI and unemployment in the region, including the most important factors that
could influence it. The article consists of an introduction, four sections, and summary.
The first part contains a theoretical approach to the impact of FDI on the labor market.
Subsequent sections provide results of a study of FDI and unemployment in West Pomeranian voivodeship, completed with summary.
Analysis of the number of FDI and the unemployment rate in the various districts
of the voivodeship shows that the highest rate of unemployment exists in the districts, in
which the number of companies with foreign capital is the smallest.
It can be assumed that owing to concentrating locations in selected areas, especially in Special Economic Zones, FDI employing an average of over 40 persons, regardless
of the type of business, help to reduce the rate of unemployment in these districts.
Translated by Arkadiusz Marchewka

