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Wstęp

Z dużą satysfakcją oddajemy do rąk Czytelników kolejny tom „Problemów 
współczesnej ekonomii” ukazujący się w serii czasopisma Studia i Prace WNEiZ 
US. Zebrane w tym numerze artykuły poświęcono różnym obszarom współcze-
snej ekonomii i istotnym problemom funkcjonowania współczesnych gospodarek. 
Artykuły zamieszczone w tym numerze, będące wynikiem dociekań teoretycznych 
oraz badań empirycznych prowadzonych przez ich autorów pochodzących z różnych 
uczelni krajowych, cechują się aktualnością i wieloma walorami naukowymi.

Jak w każdym numerze czasopisma, tak i w tym tomie zostały wydzielone trzy 
części. Ciągły rozwój ekonomii jako nauki oznacza konieczność prowadzenia badań, 
ale także rozważań teoretycznych i metodycznych, które prezentowane są w pierw-
szej części, zatytułowanej „Problemy teoretyczne i metodyczne”. Przedstawiono  
w niej dwa artykuły oparte na studiach literaturowych, w których zawarto prze-
myślenia dotyczące ekonomii behawioralnej i obszarom badań ekonomicznych,  
w których znalazła ona zastosowanie, oraz rewitalizacji społecznej obszarów proble-
mowych i realizacji zadań z tym związanych.

W drugiej części tomu, zatytułowanej „Studia i materiały”, zamieszczono dzie-
więć artykułów, w których autorzy prezentują wyniki badań empirycznych doty-
czących bieżących problemów funkcjonowania gospodarki w różnych jej obszarach 
oraz na różnych poziomach agregacji. Tematyka artykułów poświęcona jest pro-
blemom: rozwoju wybranych polskich powiatów i obszarów wielskich; struktury 
dochodów wybranych powiatów; wykorzystania funduszy europejskich w zakresie 
transportu oraz ochrony środowiska i zapobieganiu zagrożeniom; prognozy niskich 
stóp zastąpienia jako determinancie skłonności do oszczędzania na cele emerty-
talne; starzenia się społeczeństwa polskiego, jego konsekwencjom dla gospodarki,  
a także systemu emerytalnego; polityki rynku pracy oraz uwarunkowań decydujących  
o lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwie zachodnio-
pomorskim; ekologicznych aspektów ożywienia gospodarczego mającego miejsce 
w Unii Europejskiej po ostatnim kryzysie. Autorzy artykułów przedstawiają w nich 
wyniki własnych badań odnoszących się głównie do problemów ekonomicznych, 
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ale nie pomijają także problemów społecznych i ich związków. Mamy nadzieję, że 
opracowania te potraktowane zostaną jako forma ustosunkowania się ich autorów do 
ważnych problemów współczesnej gospodarki, a zróżnicowana tematyka artykułów 
zawartych w tym numerze stanie się nie tylko źródłem uzupełniania wiedzy, ale 
także inspiracją do poszukiwania nowych tematów badawczych. W „Recenzjach 
i omówieniach”, które stanowią trzecią część niniejszego tomu, zaprezentowano 
przygotowaną przez Iwonę Markowicz recenzję monografii autorstwa Anety Ptak- 
-Chmielewskiej, poświęconej głównym czynnikom wpływającym na czasu trwania 
małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Oddając tę publikację do rąk Czytelników, mamy nadzieję, że spotka się ona  
z przychylnym przyjęciem i zainteresowaniem, pozwoli lepiej zrozumieć znaczenie 
wielu problemów ekonomicznych, pobudzi do refleksji, a także skłoni do prowadze-
nia dalszych badań.

Danuta Miłaszewicz
redaktor numeru
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EKONOMIA BEHAWIORALNA –  
HYBRYDA TEORII I EKSPERYMENTU 

Streszczenie

Tematyka ekonomii behawioralnej w ostatnich latach staje się coraz szerzej znana, 
a jej założenia torują sobie drogę w powszechnej świadomości. Znaczny wzrost zaintereso-
wania jej założeniami nastąpił po przyznaniu w 2017 r. Richardowi H. Thalerowi Nagrody 
Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych za jego wkład w eko-
nomię behawioralną. Celem opracowania jest próba zaprezentowania obszarów badań eko-
nomicznych, w których zastosowanie znalazła dziedzina ekonomii behawioralnej. Dokonano 
przeglądu literatury, wskazano obszary budzące kontrowersje nie tylko wśród teoretyków, 
ale również w środowiskach biznesowych. Wskazano przykłady zachowań nieracjonalnych 
z punktu widzenia klasycznych zasad teorii ekonomicznych, zarówno po stronie konsumen-
ta, jak i producenta.

Słowa kluczowe: ekonomia behawioralna, ekonomia neoklasyczna, eksperyment ekono-
miczny, emocje, obserwacje

Wprowadzenie 

Ekonomia behawioralna stała się spoiwem łączącym teorię ekonomii klasycznej i neo-
klasycznej z psychologicznymi modelami zachowań ludzkich weryfikowanymi ekspe-
rymentalnie, zwłaszcza w zakresie badania motywacji. Pierwsze związki między nimi 

∗ Adres e-mail: piotr.niemcewicz@gmail.com



10 Problemy wsPółczesnej ekonomii

zostały odkryte już w latach czterdziestych XX wieku, ale nie rozwinięto wówczas 
badań akademickich (Moglia, 2013). W odróżnieniu od klasycznego pojmowania 
motywów wyboru ekonomicznego, koncepcje ekonomii behawioralnej, odrzucające 
prymat racjonalności na rzecz motywów emocjonalnych, wspierane są narzędziami 
neuronauki kognitywnej (Naqvi, Shiv, Bechara, 2016). W niniejszym artykule dokona-
no przeglądu dostępnej literatury i wybrano przykłady ilustrujące różne punkty widze-
nia zarówno zwolenników, jak i przeciwników paradygmatów ekonomii behawioralnej. 
Dokonano próby określenia, czy ekonomia behawioralna stoi w opozycji do ekonomii 
neoklasycznej, czy też jest uzupełnieniem miejsc, których nie da się opisać, stojąc na 
gruncie klasycznego definiowania zjawisk zachodzących na rynku. Dla zapoznania się 
z aktualnie dostępną literaturą przedmiotu dokonano przeglądu baz danych: EBSCO, 
Google Scholar, Scopus i Research Starters, a także dostępnych źródeł encyklopedycz-
nych, dostarczających ścisłych definicji używanych pojęć. W celu dotarcia do artyku-
łów źródłowych przeanalizowano bibliografię wybranych publikacji.

1. Ekonomia behawioralna – geneza

Historycznych korzeni behawioryzmu George Graham doszukuje się u brytyjskich 
empirystów: Johna Locke’a i Davida Hume’a (Graham, 2017). Behawioryzm cieszył 
się największą popularnością aż do początków rewolucji w kogniwistyce (Bechtel, 
Graham, Balota, 1998). Od tamtych czasów behawioryzm stał się doktryną, która 
przez jednych badaczy jest odrzucana, przez innych zaś rozwijana, łączona z innymi 
dziedzinami. Behawioryzm w aktualnej postaci zajmuje się stosowaniem metod 
badawczych wykorzystywanych w naukach przyrodniczych do badania ludzkiej 
psychiki, ze szczególnym uwzględnieniem zależności statystycznych między po-
jawiającymi się bodźcami a reakcjami na nie. Ekonomia behawioralna jest dzie-
dziną zajmującą się weryfikowaniem założeń ekonomii neoklasycznej i klasycznej 
na podstawie wyników badań z dziedziny psychologii i socjologii. Ekonomia neo-
klasyczna, nurt dominujący w XX wieku, wywodząca się z prac takich ekonomi-
stów, jak William Jevons i Alfred Marshall, stała się nauką sformalizowaną, szeroko 
wykorzystującą aparat matematyczny i narzędzia analityczne. Akceptacja poglądów 
Vilfredo Pareto doprowadziła do porzucenia wiązania teorii ekonomicznych z psy-
chologią, odrzucono poglądy Adama Smitha, Alfreda Marshalla i Johna M. Keynesa 
na temat tego, jak ludzie myślą o zachowaniu (Camerer, Loewenstein, 2003). 
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Idealizowane przypadki doskonałej konkurencji i pełnej informacji zostały 
z czasem wyparte bardziej realistycznymi modelami zakładającymi występowanie 
nieidealnej konkurencji i niekompletnej informacji. W miejsce idealnej racjonalno-
ści wyborów stają się widoczne pojęcia związane z psychologią, neuronauką i so-
cjologią. Pojawia się nazwa ekonomia behawioralna. W modelach ekonomicznych 
zaczynają funkcjonować ograniczenia związane z emocjami, zdolnościami jedno-
stek, wpływem na otoczenia i środowiska na dokonywane wybory. Milton Friedman 
w 1953 roku w eseju O metodologii ekonomii pozytywnej zawarł stwierdzenie, że 
teorii naukowych nie można oceniać ze względu na prawdziwość ich założeń, lecz 
według ich przydatności do dokonywania dokładnych predykcji (Friedman, 1953). 
W kolejnych latach wykazano, że na gruncie teorii racjonalnych oczekiwań nie 
można objaśnić, dlaczego na przykład (Solek, 2010):

 – stopa zwrotu z akcji jest, przeciętnie rzecz biorąc, wyższa niż z obligacji, 
również po uwzględnieniu różnic w poziomie ryzyka (jest to tzw. equity 
premium puzzle),

 – wartość przypisywana danemu obiektowi różni się w zależności od tego, 
czy dana osoba je posiada, czy też nie (inaczej mówiąc, skłonność do 
zapłaty nie jest równa skłonności do akceptacji – tzw. efekt posiadania),

 – ludzie silniej reagują na względne, a nie absolutne zmiany wartości, przy-
kładowo podniesienie ceny o pewną kwotę ma większy wpływ na podję-
cie decyzji o odłożeniu zakupu, gdy początkowa cena była niska, niż przy 
wyższej cenie początkowej,

 – na użyteczność ma wpływ porównanie z innymi osobami w podobnej 
sytuacji,

 – konsumenci niekiedy odraczają przyjemność w czasie, zamiast ją przyspie-
szyć, wbrew zasadzie dodatniej stopy preferencji czasowej,

 – decydenci biorą pod uwagę koszty utopione, zamiast je ignorować,
 – na wielu rynkach powstają bańki spekulacyjne, skoro cena aktywów od-

zwierciedla ich wartość i uwzględnia wszystkie istotne informacje (np. uzy-
skane z analizy fundamentalnej spółek giełdowych).

Szukając alternatywnych do szkoły neoklasycznej teorii, które mogłyby 
udzielić odpowiedzi na powyższe pytania, w 1955 roku Herbert Simon, uważając, 
że jednostki podejmują decyzje nie posiadając pełnej informacji oraz nie mogąc 
w pełni jej przetworzyć, zaproponował teorię ograniczonej racjonalności, zgodnie 
z którą konsumenci zadowalają się osiągnięciem wystarczająco satysfakcjonujące-
go poziomu użyteczności, w miejsce teoretycznie maksymalnego (Simon, 1955). 
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Podobna teoria, opisująca producentów, została sformułowana przez Harveya 
Leibensteina jako teoria nieefektywności-X. Wynika z niej, że producenci nie wy-
bierają najtańszych metod produkcji, a więc w rozumieniu klasycznym dopuszczają 
się marnotrawstwa zasobów (Leibenstein, 1966). Prace, które powstawały w tamtym 
okresie, doprowadziły do zdefiniowania nowego nurtu, nazwanego ekonomią be-
hawioralną, która miała za zadanie wyjaśnić anomalie niedające się wyjaśnić me-
todami dostępnymi w nurcie ekonomii neoklasycznej. W tym celu do klasycznego 
modelu ekonomicznego dodano podstawy psychologii opisujące zachowania ludzi 
oraz obserwacje eksperymentalne weryfikujące założenia teoretyczne. Do najważ-
niejszych prac, w mojej opinii, należą Ekonomia eksperymentalna: teoria wartości 
narzuconej (Smith, 1976), wprowadzająca zasady przeprowadzania eksperymentów, 
Teoria perspektywy (Kahneman, Tversky, 1979), opisująca procesy decyzyjne w wa-
runkach niepewności oraz praca W kierunku pozytywnej teorii wyboru konsumenta 
(Thaler, 1980). Ze względu na obszerność badań oraz zróżnicowanie analizowanych 
aspektów, ekonomia behawioralna nie jest kompleksową szkołą, a raczej otwartym, 
hybrydowym zbiorem teorii, koncepcji i szkół, takich jak szkoła Carnegie (Herbert 
Simon), szkoła Michigan (George Katona), ekonomia psychologiczna (uhonorowa-
na przyznaniem w 2002 roku Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii dla Daniela 
Kahnemana), makroekonomia behawioralna (George Akerlof), teoria ewolucyjna 
(Richard Nelson, Sidney Winter), finanse behawioralne (Richard Thaler, nagroda 
Nobla w 2017 r.), ekonomia eksperymentalna (Nagroda Nobla w 2002 r. dla Vernona 
L. Smitha) (Tomer, 2007). Ekonomiści behawioralni powrócili do korzeni ekono-
mii, do prac Adama Smitha, który zwracał uwagę na moralność w postępowaniu 
jednostek, na kierujący ludźmi altruizm. Te fundamenty zostały z biegiem czasu 
porzucone w ramach ortodoksyjnego głównego nurtu ekonomii, powrót do nich jest 
wynikiem pojawienia się nowych teorii bazujących na badaniach rzeczywistych 
zachowań. Aktualnie opisywane są interakcje między indywidualnymi wyborami 
a nawykami i instytucjami (Brette, Lazaric, da Silva, 2017).

2. Zachowanie „nieracjonalne” uczestników rynku – przykłady

Koncepcja homo œconomicus zakłada, że człowiek jako jednostka działa racjonalnie, 
dążąc zawsze do maksymalizacji zysków (producent) i użyteczności (konsument), 
osiąganych w wyniku dokonywania wyborów ekonomicznych, przy danych nakła-
dach. Paradygmat człowieka ekonomicznego, wykreowany przez Johna Stuarta Milla 
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na bazie prac Adama Smitha, zakłada, że zachowanie ludzkie jest rozsądne, człowiek 
kieruje się swoim egoistycznym interesem, a jego wybory są racjonalne, gdyż oparte 
na pełnej informacji. W rzeczywistości okazało się jednak, że ludzie nie podejmu-
ją racjonalnych decyzji ekonomicznych, popełniają błędy, dokonując wyborów, nie 
kontrolują swoich zachowań, jednym słowem nie postępują tak, jak wynika z teorii 
szkoły klasycznej. Obserwacje poczynione na gruncie ekonomii behawioralnej za-
burzyły dwa filary, na bazie których powstała koncepcja homo œconomicus: interes 
własny i racjonalność wyboru (Kesternich, Reif, Rübbelke, 2017). Można znaleźć 
wiele przykładów na poparcie twierdzenia, że człowiek nie zawsze działa z ego-
istycznych, racjonalnych ekonomicznie pobudek, co dotyczy zarówno konsumentów, 
jak i producentów; poniżej wskazano kilka wybranych.

Jako przykład nieracjonalnego ekonomicznie zachowania konsumentów można 
wskazać zakupy produktów z certyfikatami fair trade. Sprawiedliwy handel, fair 
trade, jest międzynarodowym ruchem konsumentów, firm handlowych i spółdzielni 
produkcyjnych, celem działania którego jest ułatwienie dostępu producentów z krajów 
Południa do konsumentów z krajów Północy. Dążąc do wyeliminowania ubóstwa, 
fair trade głosi, że naczelną zasadą działania jest uznanie prymatu człowieka nad 
zyskami. Konsumenci, często z pobudek ideowych, są skłonni zapłacić większą sumę 
za kupowany produkt opatrzony certyfikatem niż za analogiczny produkt spoza sieci 
fair trade. W miejsce niższej ceny konsument zyskuje dobre samopoczucie i spokojne 
sumienie, wynikające z poczucia udziału w sprawiedliwym podziale dóbr i wspiera-
niu gospodarek ubogich krajów (O’Connor, Sims, White, 2017).

Innym przykładem z tej samej grupy zachowań był bojkot produktów koncernu 
Maspex w sierpniu 2017 roku po pojawieniu się reklam napojów energetycznych 
Tiger, uznanych powszechnie za oburzające i obrażające powstańców warszawskich. 
Klienci bojkotowali wszystkie napoje firmy, której praktyki uznane zostały za nie-
etyczne. Do protestów dołączyło Polskie Radio i grupa Lotos, rezygnująca ze sprze-
daży produktów na stacjach paliw (money.pl, 2017). Po wybuchu skandalu koncern 
wydał oświadczenie z przeprosinami i przelał na rzecz powstańców kwotę 500 tys. zł. 
Protestujący zyskali wówczas poczucie ukarania nieetycznego producenta, rezygnu-
jąc z zakupu jego produktów, jednak po krótkim czasie tendencja spadkowa sprzeda-
ży została przełamana, a nawet nastąpił wzrost sprzedaży (wirtualnemedia.pl, 2017).

Analogiczną ilustracją takiego zachowania jest ostentacyjne niszczenie pro-
duktów. Bojkot polskiego browaru Ciechan ze względu na różnice światopoglądowe 
właściciela i grupy konsumentów charakteryzował się ostentacyjnym, publicznym 
wylewaniem piwa produkowanego przez ten browar. W efekcie okazywano nega-
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tywne emocje, ale ze względu na fakt wcześniejszego zakupu produktów, z punktu 
widzenia producenta, wpływy nie zmieniły się, a po pewnym czasie protesty ucichły. 
Działanie w tym przypadku nie przyniosło zakładanych efektów ekonomicznych, 
a nawet osiągnięto efekt przeciwny do zamierzonego, jedynie zaspokojono potrzebę 
protestu uczestników bojkotu ideologicznego (wirtualnemedia.pl, 2017).

Zbliżone egzemplifikacje można znaleźć dla nieracjonalnego zachowania pro-
ducentów. Dobrą ilustracją takiego przypadku jest odmowa wykonania wydruku 
plakatów (Polska) pomimo prawnego obowiązku wykonania usługi i narażenia się 
na zarzut popełnienia wykroczenia i karę grzywny (PAP, 2017) oraz odmowa ob-
służenia klienta w pizzerii (USA), co w konsekwencji doprowadziło do zamknięcia 
lokalu, ale również zorganizowania zbiórki publicznej dla właścicieli zakończonej 
zebraniem kwoty ponad 840 tys. USD (Deptuła, 2015). Oba działania miały podłoże 
światopoglądowe. W tych przypadkach producenci (usługodawcy) zrezygnowali 
z zysku na rzecz zgodności z wyznawanymi zasadami i przekonaniami religijny-
mi. Stracili zysk, część klientów, w zamian zachowując poczucie życia w zgodzie 
z uniwersalnymi, wyznawanymi wartościami. Efektem ubocznym było zyskanie 
nowych klientów wyznających te same zasady.

Przykład stosowania w praktyce zasady work-life balance wskazuje, że część 
pracodawców rezygnuje z krótkoterminowych zysków i akceptuje spadek wydajno-
ści pracowników wiedząc, że zbudowanie harmonii na linii praca–życie prywatne 
nie jest łatwe, zwłaszcza w okresie dorastania dzieci. Według badań brytyjskich, 
z biegiem czasu obecność małych dzieci w domu traci jednak na znaczeniu (White, 
Hill, McGovern, Mills, Smeaton, 2003). W dłuższej perspektywie pracodawca ma 
szansę uzyskać (hipotetycznie) lojalność, podziw i szacunek pracowników.

Dla wielu pracodawców naturalnym jest zaangażowanie się w działalność 
na rzecz społeczności lokalnych lub w projekt o znaczeniu ogólnospołecznym, 
co definiuje się jako społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw (Kaczmarek, 
2013). Podejmowanie decyzji strategicznych i działań, które mają korzystny wpływ 
zarówno na zysk firmy, jak i wzrost dobrobytu społecznego, w tym wypadku może 
się odbywać nawet kosztem zysku firmy. Konsekwencja w tego typu działaniach 
prowadzi do budowy reputacji przedsiębiorstwa i zaufania do firmy. Czy jednak 
rzeczywiście powyższe przykłady wskazują na nieracjonalność? Czy też słowo nie-
racjonalność nie powinno zostać ujęte w cudzysłów? To, co wydaje się nieracjonalne 
jednej osobie, dla drugiej jest działaniem racjonalnym. Na dokonywane na całym 
świecie codziennie wybory mają wpływ nie tylko matematyczne równania rozli-
czające koszty i przychody po stronie finansów, ale również aspekty niemierzalne: 
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wychowanie, etyka, religia, wyznawane wartości. Postępowanie zgodnie z zasadami, 
które są częścią jednostki, jest wartością dodatkową, a dla uczestnika rynku może 
być nie mniej ważną od osobistej korzyści.

3. Krytyka i zarzuty wobec ekonomii behawioralnej

Kontrowersje, które wywołują badania prowadzone w ramach eksperymentów pod 
szyldem ekonomii behawioralnej, dotyczą przede wszystkim niespójności koncepcji 
i teorii wysnuwanych w ramach tego nowego nurtu w ekonomii. Część zarzutów wy-
wołana jest zapewne niechęcią do odrzucania tego, co latami było traktowane jako 
pewnik, część z nich wynika z krytycznego podejścia do uwzględniania w analizie 
kryteriów, które są trudno mierzalne, jak na przykład wpływ otoczenia społecznego 
i wywieranych nacisków na wybory dokonywane przez jednostki. Fundamentalne 
zasady przeprowadzania eksperymentów ekonomicznych zbudowane przez Vernona 
Smitha rozwiązywały problemy, z którymi borykały się laboratoria ekonomiczne: 
wprowadzono gratyfikację finansową powiązaną z wyborami dokonywanymi przez 
uczestników eksperymentów oraz wprowadzono kontrolę ich preferencji, co przybli-
żało warunki laboratoryjne do rynkowych (Smith, 1976). Wspomniane eksperymen-
ty mogą być prowadzone w warunkach laboratoryjnych lub polowych. Wykazanie 
korelacji między nimi wymaga prowadzenia obu typów badań, co może wywołać 
pytania o celowość dublowania obserwacji. Z drugiej strony trudno uwzględnić 
powiązanie wszystkich emocji, które mogą mieć wpływ na zachowanie konkret-
nego człowieka w konkretnym miejscu i czasie z jego preferencjami dotyczący-
mi wyboru, gdyby pomiar był prowadzony w nieco tylko zmienionych warunkach. 
Nawet badanie laboratoryjne może różnić się w zależności od warunków fizycznych 
panujących w pomieszczeniu, takich jak temperatura, hałas, nasłonecznienie. Stąd 
powtarzalność eksperymentu również stoi pod znakiem zapytania. Podnoszone jest 
również wyciąganie uogólnionych wniosków na podstawie badań pojedynczych 
przypadków, które można traktować jako odchylenie, a nie normę, a statystycz-
nie można je odrzucić, co wykazał Eugene Fama już w 1998 roku (Fama, 1998), 
a w ostatnich latach do zarzutów odniósł się również Colin Camerer, który w arty-
kule polemicznym odrzucił krytykę ekonomii eksperymentalnej autorstwa Stevena 
Levitta i Johna Lista (Camerer, 2011).

Również badania procesów podejmowania decyzji prowadzone w ramach neu-
roekonomii, wspierane przez techniki neuronauki poznawczej, takie jak obrazowa-
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nie funkcjonalne obszarów mózgu, pozwala na szukanie związków między jego 
stanami a stanami umysłu. Krytycy neuroekonomii zgadzają się z wykazywanymi 
korelacjami aktywności między obszarami mózgu, jednak podważają możliwość 
jednoznacznego wykazania ciągów przyczynowo-skutkowych zachowań. Te zarzuty 
zostaną zapewne rozwiązane wraz z rozwojem technologii, takich jak EEG (elek-
troencefalografia), MEG (magnetoencefalografia), fMRI (funkcjonalne obrazowanie 
metodą rezonansu magnetycznego), pozytronowa tomografia emisyjna, GSR (reakcja 
skórno-galwaniczna), pomiar tętna, oraz pojawieniem się nowych metod badaw-
czych (Morin, 2011). Metod nieinwazyjnego obrazowania aktywności mózgu jest 
mnóstwo, a ich znajomość może prowadzić do świadomego fałszowania wyników 
badań, a to z kolei może być podstawą do odrzucenia części z nich. Krytycy badań 
zachowań konsumentów podnoszą również etyczny aspekt badań zachowań metoda-
mi neuromarketingu, który może służyć wzmocnieniu manipulowania siły przekazu 
marketingowego. Z odkrytego w ramach ekonomii behawioralnej efektu ramowania 
wynika, że ten sam fakt może zostać odebrany pozytywnie lub negatywnie w za-
leżności od tego, jak zostanie przedstawiony, co obrazowane jest na przykładzie 
szklanki, która może być w połowie pełna albo w połowie pusta. W zależności od 
opisu sytuacji, zdanie ludzi na ten sam temat może się zmienić, a stąd już tylko krok 
do manipulacji zachowaniami i kreowania wyborów (Ledgerwood, 2013).

Podsumowanie

W 2017 roku laureatem Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie 
nauk ekonomicznych został Richard H. Thaler za wkład w ekonomię behawioralną. 
Jego badania pozwoliły połączyć analizę procesu podejmowania decyzji ekonomicz-
nych z badaniami psychologicznymi. Thaler wykazał, że ludzie nie zawsze działają 
racjonalnie, mają problemy z samokontrolą, a na zachowanie jednostek wpływają 
preferencje społeczne (Nobelprize.org, 2017). Zapytany przez dziennikarzy o to, 
w jaki sposób wyda 9 milionów koron nagrody, odpowiedział, że „w najbardziej 
irracjonalny sposób, w jaki tylko będzie to możliwe” (PAP, 2017). W 2002 roku 
Nagrodę Nobla odebrali Daniel Kahneman i Vernon L. Smith w innych dziedzinach 
należących również do nurtu ekonomii behawioralnej: psychologii ekonomicznej 
i ekonomii eksperymentalnej. Z faktu podkreślania przez Fundację Noblowską, że 
nagroda w dziedzinie ekonomii przyznawana jest za osiągnięcia mające bezpośredni 
wpływ na życie człowieka, należy wnioskować, że ekonomia behawioralna zna-
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lazła się w głównym nurcie współczesnej ekonomii. Można się z jej założeniami 
zgadzać lub polemizować, nie można jej pomijać. Jednocześnie należy zauważyć, że 
poszczególne dziedziny nauki nie są już rozłączne, a stają się synergicznie przeni-
kające nawzajem. Podobnie jednostki ludzkie, w miarę zdobywania doświadczenia, 
adaptują się do zmiennych warunków otoczenia, również patrząc pod kątem zacho-
wań rynkowych. Wzajemne przenikanie różnych dziedzin nauki i czerpanie z ich 
paradygmatów powinno pozwolić na wypracowywanie nowych, dokładniejszych 
modeli opisujących zachowanie jednostki w otoczeniu rynkowym. Przyszłości eko-
nomii behawioralnej, po zaakceptowaniu założeń, że decyzje podejmowane przez 
ludzi wynikają z różnych motywacji, z których wiele nie posiada racjonalnego sensu 
ekonomicznego, należy dopatrywać się w kluczowym uzupełnianiu zasad ekonomii 
klasycznej i neoklasycznej. Ludzie używają rozumu, ale ich wybory nie są w pełni 
racjonalne. Stosowanie psychologicznych opisów ludzkich zachowań, wspartych 
eksperymentami ekonomicznymi w opracowywaniu modeli dokonywania wyborów 
opartych o założenia behawioralne, może pozwolić na osiąganie przez organizacje 
zakładanych celów ekonomicznych, społecznych czy produkcyjnych dzięki lepsze-
mu zrozumieniu i przewidywaniu często nieracjonalnych decyzji, które mogą być 
podejmowane przez szeroko rozumianych uczestników rynku.
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BEHAVIORAL ECONOMICS – HYBRID OF THE THEORY AND EXPERIMENT 

Abstract 

The subject of behavioral economics became in recent years more and more widely 
known, significant increase in interest took place in 2017 after the award of the Nobel 
Memorial Prize in Economic Sciences for research in this field. The paper presents areas of 
economic research in the field of behavioral economics has been applied. A review of the 
literature has been carried out, areas controversial have been indicated not only in the envi-
ronment of theory researchers, but also among people outside the scientific circle. Examples 
of unreasonable behaviors from the point of view of classical principles of economic theory, 
both on the part of the consumer and the producer, have been indicated.

Keywords: behavioral economics, neoclassical economics, economic experiment, emotions, 
observations
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Streszczenie

Programy rewitalizacyjne według deklaracji władz samorządowych mają na celu 
wsparcie rozwoju tak zwanych obszarów problemowych oraz walkę z wykluczeniem spo-
łecznym ich mieszkańców. Dotychczasowe działania rewitalizacyjne nie przyniosły jednak 
spodziewanych efektów – nie osiągnięto jakiejś istotnej poprawy sytuacji obszarów pro-
blemowych. Celem artykułu jest próba zdefiniowania obszarów, w których powinna być 
realizowana rewitalizacja społeczna, aby przyczyniła się do rozwoju obszaru problemowego. 
Choć literatura przedmiotu jest bogata, warto uzupełnić ją o stosunkowo nową perspek-
tywę, jaką stwarza wdrażanie programów rewitalizacyjnych na obszarach problemowych. 
W tekście zawarto także charakterystykę mechanizmu degradacji obszaru i jego skutki. 
W podsumowaniu przedstawiono korzyści wynikające z wdrażania rewitalizacji społecznej 
jako narzędzia służącego redukcji sytuacji kryzysowych.

Słowa kluczowe: obszary problemowe, rewitalizacja społeczna

Wprowadzenie

Realizacja zadań związanych z rewitalizacją obszarów zdegradowanych niesie za 
sobą niezwykle ważną ideę i łączy wszystkich jej uczestników w jednym szczytnym 
celu – ożywienia społecznego i gospodarczego miast, gmin i dzielnic oraz poprawy 
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komfortu życia społeczności lokalnych. Na proces ten należy jednak patrzeć szerzej. 
Bardzo ważne jest nadanie rangi priorytetowej społecznemu wymiarowi rewitaliza-
cji. To od niego należy wyjść podczas konstruowania projektów rewitalizacyjnych. 
Celem społecznej rewitalizacji mają być przede wszystkim poprawa jakości życia 
mieszkańców, ograniczenie procesów negatywnej selekcji społecznej i wykluczenia 
społecznego, a także rozwój usług publicznych oraz zachowanie dziedzictwa ma-
terialnego i duchowego. Bez uwzględnienia tego aspektu nie osiągnie się trwałych 
i skutecznych zmian na obszarach problemowych.

Rewitalizacja pojmowana jako specyficzna polityka rozwoju lokalnego, przy 
obecnych założeniach ustawy o rewitalizacji (Ustawa, 2015), to dobre narzędzie 
odnowy klimatu społecznego i przestrzeni miejskiej. Właściwe przygotowanie jej 
wdrażania może pozwolić na systematyczne diagnozowanie i realizowanie zadań 
służących mieszkańcom, zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami.

Dotychczasowe działania rewitalizacyjne, zgodne z kierunkami polityki spój-
ności, nie przyniosły spodziewanych efektów – nie osiągnięto istotnej poprawy 
sytuacji obszarów problemowych (Kryk, Skubiak, 2015). Prawdopodobnie przy-
czyną tego stanu jest zjawisko określone przez R. Mertona następstwem celów, tj. 
zastępowania celów trudnych przez pozornie podobne, ale łatwiejsze do wykonania 
(Merton, 1968, s. 308). Zjawisko to, odnoszone do organizacji i zarządzania, znako-
micie opisuje sytuację w wielu instytucjach zarządzania rozwojem. W przypadku 
rewitalizacji polega ono na akceptacji redukcji pojęcia rewitalizacja do jednej ze 
składowych, najczęściej remontów, modernizacji lub budowy; w drodze następstwa 
celów, „oswajania” wymogów interwencji (Kozak, 2014, s. 71–80). 

Z tego względu rewitalizacja jest jednym z najpilniejszych wyzwań dla polskich 
samorządów. Według szacunków Instytutu Rozwoju Miast około 20% obszarów 
miejskich w Polsce – zamieszkiwanych łącznie przez niemal 2,5 mln obywateli – 
jest zdegradowanych. Z kolei na terenach wiejskich ciągle dużym wyzwaniem są 
przestrzenie popegeerowskie, enklawy biedy, bezrobocia, wykluczenia społecznego, 
edukacyjnego i ekonomicznego (RPO, 2016). Oznacza to, że w praktyce w każdej 
polskiej gminie – zarówno w dużych aglomeracjach, jak i mniejszych miejscowo-
ściach czy na wsi – znajdują się obszary koncentrujące negatywne zjawiska społecz-
ne, gospodarcze czy infrastrukturalne.

Celem artykułu jest próba określenia dziedzin życia, w których powinna być reali-
zowana rewitalizacja społeczna, aby przyczyniła się do rozwoju obszaru problemowego.

Hipoteza badawcza: właściwe sformułowanie sfer rewitalizacji społecznej dla 
obszarów problemowych może przyczynić się do ich rozwoju.
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Metody: obejmują zarówno dane pierwotne, jak i wtórne, w tym studia literatu-
rowe dotyczące opracowań zwartych, a także czasopism i innych publikacji, analizy 
statystyczne, wnioskowanie, syntezy dla całościowego opracowania.

1. Obszary problemowe jako przedmiot interwencji polityki rozwoju

Współczesne procesy ekonomiczne prowadzą do szybkiego wzrostu zróżnico-
wania regionalnego w poziomie rozwoju społecznego i gospodarczego, co przed-
stawiono w postaci mechanizmu spirali degradacji (rys. 1). Kumulacja negatyw-
nych zjawisk społeczno-gospodarczych uzasadnia potrzebę prowadzenia działań 
rewitalizacyjnych.

Rysunek 1. Mechanizm spirali degradacji

Źródło: Herbst (2017).

Z rysunku 1 wynika, że na skutek załamania podstawowych mechanizmów 
napędzających rozwój społeczno-gospodarczy: 

 – dewaluuje się kapitał ludzki i ekonomiczny,
 – ludzie ulegają marginalizacji,
 – zmienia się i dewaluuje kapitał społeczny.

Oznacza to, że w procesie rewitalizacji mieszkańcy, wspólnoty lokalne i jed-
nostki gospodarcze (gospodarujące) zlokalizowane w jednostce rewitalizowanej nie 
są tylko obiektami, ale i podmiotami rewitalizacji. Rewitalizacja musi obejmować 
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całościowo funkcjonowanie jednostki, a nie tylko sferę bezpośredniej odpowiedzial-
ności administracji samorządowej. Powinna być całościowym działaniem na wy-
dzielonym stale terytorium (jednostka rewitalizowana).

Podsumowując powyższe rozważania można powiedzieć, że obszary proble-
mowe rozumiane jako obszary strategicznej interwencji państwa, na terenie którego 
identyfikowane są zjawiska niekorzystne dla jego rozwoju społeczno-gospodarcze-
go oraz ludności, nie cechują się jedynie niskim PKB na mieszkańca. Problemami 
są tam również niski poziom inwestycji, słaby dostęp do kapitału, wysoki poziom 
bezrobocia, niski poziom edukacji i słabo wykształcona kadra, słaba infrastruktura, 
schyłek tradycyjnych dziedzin przemysłu, pogorszenie się sytuacji sektora usług 
podstawowych, warunki geograficzne wpływające ograniczająco na rozwój (izolacja 
regionu), spadek liczby ludności, brak lub odpływanie talentów, brak potencjału dla 
tworzenia innowacji, brak dostępu do technologii i innowacji z zewnątrz itp. (Pylak, 
2013, s. 20). 

Zatem lokalne plany rewitalizacji i zawarte w nich propozycje działań powinny 
przyczynić się do rozwiązywania powyższych problemów.

2. Elementy procesu rewitalizacji społecznej  
na obszarach problemowych

Rewitalizacja to przywracanie do życia obszarów, które z jakiegoś powodu znalazły 
się na marginesie funkcjonującej w sąsiedztwie jednostki osadniczej. Z przeglądu 
literatury w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego (Porter, 2001; Lucas, 1988; 
Nelson, Phelps, 1966) wynika, że zmienną decydującą o osiągnięciu sukcesu przez 
samorząd jest poziom kapitału ludzkiego. Im wyższy jest ten poziom, tym wyższy 
poziom innych wskaźników wpływających na rozwój: kapitału społecznego, rozwoju 
przedsiębiorczości, wykorzystania środków unijnych itp. Założenia programów 
rewitalizacyjnych stanowią, że ich głównym celem powinna być zawsze odbudo-
wa zaburzonych relacji społecznych między mieszkańcami określonego terenu, ak-
tywizacja społeczna i zawodowa, wreszcie usuwanie stanów kryzysowych w jego 
obrębie. Takie podejście umożliwia przynajmniej względnie trwałe przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu i dysfunkcjom aktywizacji społecznej (Szczepański, Śliz). 

Rewitalizacja obszarów problemowych w świetle przepisów ustawy z dnia  
9 października 2015 roku o rewitalizacji (Ustawa, 2015) stanowi fakultatywne zadanie 
własne gminy. Oznacza to, że nie wszystkie gminy muszą czynić użytek z instru-
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mentów prawnych i finansowych unormowanych we wskazanym akcie. Podstawą 
rewitalizacji społecznej jest dialog władz lokalnych z mieszkańcami, który pozwoli 
wypracować działania dopasowane do ich potrzeb i problemów. Bardzo ważnym 
elementem rewitalizacji są społeczności lokalne, ich utożsamianie się z obszarem 
zamieszkania, aktywność, przedsiębiorczość, jak również kondycja zdrowotna. To 
właśnie mieszkańcy budują wizerunek danego obszaru, jego potencjał i charakter. 

Podchodząc do rewitalizacji w jej społecznym aspekcie, należy uwzględnić 
następujące kwestie:

 – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – każda jednostka jest ważna 
i każdej jednostce należy zagwarantować równoprawny udział w procesie 
rewitalizacji, jak również umożliwić korzystanie z efektów przeprowadzo-
nych zmian,

 – aktywność zawodową mieszkańców i przedsiębiorczość lokalną, w tym 
przede wszystkim wspieranie osób nieradzących sobie ze znalezieniem za-
trudnienia lub osób, które nie posiadają nawyku aktywności zawodowej, 
dziedzicząc to zjawisko po rodzicach, dziadkach czy obserwując najbliższe 
otoczenie,

 – edukację, kulturę i sport – działania pozwalające mieszkańcom wsi czy też 
miasta obszaru rewitalizacji na realizowanie swoich pasji i zainteresowań, 
zdobywanie nowej i pogłębianie posiadanej już wiedzy, pomoc społecz-
ną towarzyszącą najbardziej potrzebującym i reagującą prewencyjnie na 
sygnały płynące ze środowiska.

Proces rewitalizacji społecznej wiąże się z koniecznością prowadzenia przez 
władze lokalne dialogu z jego mieszkańcami, który pozwoli wspólnie wypracować 
działania dopasowane do potrzeb i problemów społeczeństwa. Dodatkowo party-
cypacja i współdecydowanie o przyszłości pozwalają mieszkańcom w pełni utoż-
samiać się z ideą rewitalizacji i mieć poczucie włączenia w proces zarządzania. 
Ponadto stymulują inicjowanie działań oddolnych, czego dobrym przykładem są 
rozwijane w wielu już miastach i cieszące się ogromnym zainteresowaniem budżety 
partycypacyjne.

Biorąc pod uwagę powyższe, wyznaczyć można następujące obszary, w ramach 
których może być realizowana rewitalizacja społeczna, aby przyczyniła się do 
rozwoju obszaru problemowego:

1. Rynek pracy
Wiele działań i inicjatyw należy realizować w obszarze zatrudnienia i przedsię-

biorczości lokalnej. Głównym ich celem nie powinno być jednak znalezienie miesz-
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kańcom pracy, ale ich aktywizacja zawodowa i motywowanie do działań związanych 
z aktywnym poszukiwaniem zatrudnienia.

2. Pasje i umiejętności
Rozwój mieszkańców obszaru jest możliwy dzięki funkcjonującym (two-

rzonym nie tylko w związku z rewitalizacją) świetlicom środowiskowym lub ar-
tystycznym. Świetlice realizują także zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, 
korekcyjne, co jest istotne w szczególności dla dzieci i młodzieży pochodzących 
z rodzin z dysfunkcjami lub nieradzących sobie z podstawowymi obowiązkami.

3. Zdrowie i edukacja społeczna
Rewitalizacja zwykle dotyczy zaniedbanych obszarów, najczęściej zamieszkanych 

przez osoby będące w trudnej sytuacji, z często występującym problemem dziedzicze-
nia negatywnych postaw i zachowań. Powszechnym zjawiskiem na takim terenie jest 
też nastoletnie rodzicielstwo, wiążące się z kończeniem edukacji na poziomie podsta-
wowym i brakiem wiedzy na temat funkcjonowania w „dorosłym” świecie. W ramach 
działań edukacyjnych i prozdrowotnych organizować należy zajęcia z zakresu profilak-
tyki zdrowotnej i seksualnej dla młodzieży, jak również działania edukacyjne w zakre-
sie uzależnień. Prowadzić również należy kursy z zakresu macierzyństwa i pielęgnacji 
niemowląt i małych dzieci, a także zasad prawidłowego odżywiania i dietetyki.

Problem nieradzenia sobie z trudnymi sytuacjami coraz częściej dotyka nie 
tylko dzieci i młodzież – nierzadko wsparcia potrzebują całe rodziny, którym za-
pewnić należy wsparcie zarówno od strony psychologicznej, jak i pedagogicznej 
w formie terapii indywidualnych, poprzez rodzinne, aż do grupowych. Należy 
przy tym dodać, że najlepiej sprawdza się podejście kompleksowe, tj. proponujące 
zarówno odpowiednio dobrane działania aktywizacyjne, wspierające podopiecznego 
w życiu codziennym i jednocześnie pomagające mu w zakresie psychologicznym 
i terapeutycznym (Bauer, 2015).

4. Inicjatywy oddolne
Mieszkańcy obszarów rewitalizowanych powinni być motywowani przez 

władze lokalne do inicjowania działań oddolnych, np. w ramach budżetów partycy-
pacyjnych. Warto przy tym pamiętać, aby działania stanowiły spójną całość z kon-
cepcją rewitalizacji obszaru.

Inne inicjatywy, mniej sformalizowane, to odbudowa lub nawiązywanie więzi 
sąsiedzkich. Działania animacyjno-integracyjne prowadzone przez np. przedstawi-
cieli NGO, streetworkerów, podpowiadają, jakie są możliwości współpracy z są-
siadami. Przykładem jest wymiana bezpośrednia rzeczy lub usług, w której osoby 
pomagają i wspierają się wzajemnie. 
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Wsparciem dla wdrażania inicjatyw oddolnych mogą być lokalne organizacje, 
np. związki wyznaniowe, organizacje sportowe czy związki emerytów i rencistów.

Podsumowanie 

Aby obszary problemowe odniosły sukces, muszą połączyć swoje zalety, umiejęt-
ności i pomysły w celu konkurowania z innymi regionami oraz rozwijania niewy-
korzystanego potencjału, a środki powinny trafiać do tych, którzy potrafią zamienić 
je na innowacje, na jakiś nowy produkt, na nową technikę produkcji, która popchnie 
gospodarkę do przodu i uczyni ją bardziej konkurencyjną.

Innym aspektem tego samego problemu jest poziom merytoryczny osób, którym 
powierzono opracowanie gminnych planów rewitalizacji1. Gmina, wykonując analizy 
do opracowania planów rewitalizacji, powinna zadbać o zapewnienie merytoryczne-
go wsparcia naukowego, najlepiej spośród lokalnie działających badaczy zjawisk spo-
łecznych, przestrzennych czy gospodarczych. Takie osoby mogłyby również zasilić 
skład Komitetu Rewitalizacyjnego, traktowanego jako forum współpracy i dialogu 
interesariuszy rewitalizacji oraz władz lokalnych, ale również jako organ opinio-
dawczy i doradczy wójta (Ustawa, 2015, art. 7). O ile zdiagnozowanie degradacji 
technicznej czy gospodarczej nie stanowi większego problemu, o tyle opracowanie 
diagnozy stanu zjawisk społecznych, ich delimitacja i porównanie w czasie i prze-
strzeni może stanowić większe wyzwanie. Znajomość metod badawczych wykorzy-
stywanych w naukach społecznych oraz umiejętność ich doboru jest bardzo ważna.

Społeczny aspekt rewitalizacji to również dzielenie się z mieszkańcami infor-
macjami na temat działań podejmowanych przez urząd w zakresie prowadzonych 
i planowanych prac rewitalizacyjnych. Dotyczy to zwłaszcza działań skierowanych 
bezpośrednio do społeczności lokalnych. Mieszkańcy muszą być na bieżąco infor-
mowani o etapach prac rewitalizacyjnych, tak aby byli przygotowani do wprowa-
dzanych zmian i utrudnień (np. zmian w organizacji ruchu). Z pewnością miasto nie 
uniknie niezadowolenia i licznych protestów, ale współpraca i wyjaśnianie wszyst-
kich problemów pozwoli ograniczyć nerwową atmosferę. Dialog pomoże również 
dostrzec mieszkańcom korzyści płynące z działań rewitalizacyjnych, jak np. fakt, że 
obszar stanie się miejscem bardziej atrakcyjnym z ekonomicznego punktu widzenia, 
jak również ciekawym miejscem spędzania wolnego czasu.

1  Gminny program rewitalizacji – program rewitalizacji opracowany i przyjmowany na pod-
stawie ustawy (2015).
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Rewitalizacja nie skupia się jedynie na rozwiązywaniu problemów społecznych, 
przestrzennych czy infrastrukturalnych. Patrząc przez pryzmat ustawy i polityki 
miejskiej, to element polityki rozwoju, a co za tym idzie, poszukiwanie potencjału 
i kolejnego pomysłu na dalszy rozkwit obszaru, a zwłaszcza obszaru problemowego.
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SOCIAL REVITALIZATION IN THE DEVELOPMENT OF PROBLEM AREAS

Abstract

Revitalization is bringing back to life areas thrown out for some reason on the margin 
of the settlement unit functioning in the neighborhood. Previous revitalization activities in 
line with the directions of cohesion policy have not brought the expected results – no sig-
nificant improvement in the problem areas has been achieved. The aim of the article is to 
define areas of social revitalization that will contribute to the development of the problem 
area. Although the subject literature is rich, it is worth to supplement it with a relatively new 
perspective that is created by the implementation of revitalization programs in problem areas. 
The text also contains the characteristics of the degradation mechanism of the area and its 
effects. The conclusion presents the benefits resulting from the implementation of social 
revitalization as a tool to reduce crisis situations.

Keywords: problem areas, social revitalization
JEL codes: H75, H76, H77, O18, O20
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Wstęp

Rozwój społeczno-ekonomiczny definiowany jest jako wynik pozytywnych zmian 
łączących wzrost ilościowy i postęp jakościowy w systemach gospodarczych, spo-
łecznych i przyrodniczych, także na poziomie lokalnym (Gałązka, 2017). Jednym 
z jego determinantów są bezpośrednie inwestycje zagraniczne (Ambukita, 2013; 
Gałązka, 2017; Pawlak, Standar, Kołodziejczak, Kołodziejczak, 2016). Ze zmianami 
tymi wiąże się wiele istotnych korzyści, dlatego też uważane są one obecnie za naj-
ważniejszy czynnik rozwoju regionalnego (Ambukita, 2013). Wśród nich wyróżnić 
można zwiększenie zatrudnienia, co ma szczególne znaczenie zwłaszcza na obsza-
rach peryferyjnych. Zmiany w obszarze zatrudnienia pociągają za sobą inne korzyści, 
jak wzrost dochodów ludności i wzrost produktu krajowego brutto. Przedsiębiorstwa 
zagraniczne, płacąc podatki lokalne, przyczyniają się do wzrostu dochodów gminy 
(Ambukita, 2013; Jankowska, Siemiątkowski, 2011; Pawlak, Standar, Kołodziejczak, 
Kołodziejczak, 2016). Większe szanse na napływ bezpośrednich inwestycji zagra-
nicznych mają te obszary, które charakteryzują się korzystnym położeniem geo-
graficznym, występowaniem zasobów naturalnych i wyższym poziomem rozwoju 
społeczno-gospodarczego (Jankowska, Siemiątkowski, 2011).

Celem publikacji było określenie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego 
powiatu wrzesińskiego na tle pozostałych powiatów województwa wielkopolskie-
go. W artykule podjęto także próbę odpowiedzi na pytanie, czy powstanie fabryki 
Volkswagena wywołało zmiany w sytuacji społeczno-ekonomicznej badanego 
powiatu.

1. Obszar badań

Powiat wrzesiński jest jednym z 31 powiatów województwa wielkopolskiego. 
Obejmuje powierzchnię 704,19 km2. W jego skład wchodzą trzy gminy miejsko-
-wiejskie: Września, Miłosław, Nekla i Pyzdry oraz gmina wiejska Kołaczkowo. 
Siedzibą władz powiatu jest miasto Września.
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Rysunek 1. Położenie powiatu wrzesińskiego na tle województwa wielkopolskiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie CODGiK.

Września uznawana jest za bardzo atrakcyjne miejsce lokalizacji inwestycji. 
Jest to rezultatem działania takich czynników, jak położenie geograficzne, dostęp-
ność komunikacyjna, wielkość i jakość zasobów pracy, perspektywy rozwoju rynku 
lokalnego oraz ogólny poziom rozwoju gospodarki (Pawlak, Standar, Kołodziejczak, 
Kołodziejczak, 2016).

2. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Września

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Września z perspektywą na lata 2014−2020 opra-
cowana została w 2014 roku i stanowi aktualizację strategii przyjętej w roku 2002. 
W dokumencie tym sformułowano następujące cele strategiczne (Uchwała, 2015):

 – zwiększenie potencjału rozwojowego w oparciu o wewnętrzny kapitał 
miasta i gminy Września,
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 – intensyfikacja działań na rzecz rozwoju infrastruktury technicznej przy 
zachowaniu wysokiej jakości środowiska przyrodniczego,

 – poprawa spójności społecznej i przestrzennej.
Pierwszy z wymienionych celów stanowi kontynuację programu operacyjnego 

1 B. „Infrastruktura dla biznesu”, który wyróżniony został w strategii z 2002 roku. 
W celu stymulowania rozwoju przedsiębiorczości zaproponowano szereg zadań, 
które miały stworzyć warunki do dokonywania inwestycji gospodarczych. Wśród 
nich znalazło się powołanie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, która 
jest rodzajem wydzielonej terytorialnie dzielnicy przeznaczonej pod inwestycje 
(Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2002–2017; Uchwała, 2002).

3. Wrzesińska Strefa Aktywności Gospodarczej 

W lutym 2014 roku utworzono Wrzesińską Strefę Aktywności Gospodarczej 
(WSAG) obejmującą obszar o łącznej powierzchni 353,95 ha. Jest ona położo-
na na terenie obrębów ewidencyjnych Białężyce, Chocicza Mała, Grzymisławice 
oraz Obłaczkowo (Uchwała, 2014). WSAG objęto Wałbrzyską Specjalną Strefę 
Ekonomiczną na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2014 
roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekono-
micznej (Dz.U. 2014, poz. 572) jako składającą się z trzech kompleksów „Podstrefy 
Września”. Jest to bardzo istotny fakt z punktu widzenia inwestorów, dzięki temu 
mogą bowiem korzystać z pomocy publicznej, jaką jest zwolnienie z podatku CIT.

Stworzenie WSAG wiąże się z koniecznością zrealizowania licznych zadań 
z zakresu infrastruktury technicznej, której przygotowanie jest niezbędne dla wła-
ściwego funkcjonowania terenów inwestycyjnych. Do zadań tych zaliczyć należy 
inwestycje w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej, rozbudowę dróg oraz zmianę 
systemu rowów melioracyjnych.

Na obszarze WSAG powstała fabryka Samochodów Nowej Generacji Crafter. 
Inwestor to Volkswagen Poznań Sp. z o.o., który jest jednym z największych inwesto-
rów zagranicznych w województwie wielkopolskim (Pawlak, Standar, Kołodziejczak, 
Kołodziejczak, 2016). Fabryka we Wrześni, przy pełnym wykorzystaniu możliwości 
produkcyjnych, będzie zatrudniała 3000 osób. 
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4. Metodyka badań

Rozwój społeczno-ekonomiczny jest procesem złożonym, uzależnionym od wielu 
czynników (Gałązka, 2017). Dlatego też, dla realizacji założonego celu, skon-
struowano miernik syntetyczny odzwierciedlający poziom rozwoju społeczno- 
-ekonomicznego powiatów w województwie wielkopolskim (z wyłączeniem miast 
na prawach powiatu). Dało to możliwość określenia pozycji poszczególnych powia-
tów w województwie, a w dalszej kolejności pozwoliło na przyporządkowanie ich 
do jednej z trzech klas. Skonstruowanie cechy syntetycznej, zgodnie z wytycznymi 
Wysockiego i Liry (2005), przeprowadzono w trzech etapach. Po pierwsze usta-
lono cechy diagnostyczne i określono ich wartość. Doboru cech prostych dokona-
no na podstawie literatury przedmiotu i dostępności danych. Następnie z szerokiej 
grupy czynników wyeliminowano te, które nie spełniały kryteriów statystycznych. 
Weryfikacja statystyczna polegała na analizie elementów diagonalnych macierzy od-
wrotnej do macierzy R. W ten sposób wybrano siedem zakresów zmiennych (tab. 1).

Tabela 1. Cechy diagnostyczne

Cechy proste Charakter cechy
Wskaźnik obciążenia demograficznego  
(ludność w wieku nieprodukcyjnym  
na 100 osób w wieku produkcyjnym)

stymulanta

Gęstość zaludnienia (ludność/km2) stymulanta
Saldo migracji ogółem stymulanta
Bezrobotni zarejestrowani (liczba osób) destymulanta
Podmioty wg klas wielkości  
na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym stymulanta

Kapitał zagraniczny wg powiatów (zł) stymulanta
Dochody budżetów powiatów na 1 mieszkańca (zł) stymulanta

Po drugie, dokonano normalizacji wskazanych wielkości. W tym celu korzy-
stano z poniższych wzorów (Suchecki, 2010):

 – dla stymulant:

  dla  > 0,

 – dla destymulant:

 dla xij >0,
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gdzie:
zij oznacza znormalizowaną wielkość j-tej cechy prostej w i-tym polu jednostkowym,
xij oznacza wielkość j-tej cechy prostej w i-tym polu jednostkowym,

 oznacza maksymalną wielkość j-tej cechy prostej,
 oznacza maksymalną wielkość j-tej cechy prostej.

Po trzecie, obliczono wielkość miernika syntetycznego. W tym celu posłużono 
się metodą bezwzorcową, opierającą się na następującej formule (Wysocki, Lira 
2005):

, dla (i=1, 2, …, n),

gdzie:

iq
_

 oznacza wartość miernika syntetycznego w i-tym powiecie,
m oznacza liczbę cech prostych.

Tak wyznaczane wartości cechy syntetycznej należą do przedziału (0,1) i dają 
możliwość podziału badanych jednostek administracyjnych na klasy. Klasyfikację tę 
wykonano na podstawie średniej arytmetycznej i odchylenia standardowego.

Dane wykorzystane do konstrukcji miernika pozyskano z BDL GUS z lat 
2012−2016. Ponadto przeanalizowano dane statystyczne dotyczące stopy bezrobo-
cia, liczby zarejestrowanych bezrobotnych oraz ofert pracy udostępnianych przez 
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni.

5. Wyniki badań

Analiza wskaźnika syntetycznego charakteryzującego poziom rozwoju społeczno-
-ekonomicznego powiatów województwa wielkopolskiego pozwala stwierdzić, że 
pod tym względem są one znacznie zróżnicowane. Powiaty województwa wielko-
polskiego przyporządkowane zostały do trzech klas (tab. 2). 
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Tabela 2. Wartości miernika syntetycznego w poszczególnych powiatach 

2012 2016

Powiat Wartość 
miernika Klasa Powiat Wartość 

miernika Klasa

 poznański 0,77

1

 poznański 0,76

1
 kępiński 0,53  międzychodzki 0,53
 wolsztyński 0,53  kępiński 0,52
 międzychodzki 0,53  wolsztyński 0,52
 wrzesiński 0,53  śremski 0,51
 krotoszyński 0,52

2

 pleszewski 0,49

2

 śremski 0,52  wrzesiński 0,48
 nowotomyski 0,51  nowotomyski 0,47
 gostyński 0,51  jarociński 0,47
 ostrzeszowski 0,50  gostyński 0,46
 szamotulski 0,50  ostrowski 0,46
 pleszewski 0,50  kościański 0,46
 gnieźnieński 0,48  ostrzeszowski 0,46
 jarociński 0,48  krotoszyński 0,45
 rawicki 0,48  rawicki 0,45
 ostrowski 0,48  szamotulski 0,45
 kościański 0,47  leszczyński 0,44
 kolski 0,47  gnieźnieński 0,44
 leszczyński 0,46  obornicki 0,43
 średzki 0,45  pilski 0,43
 czarnkowsko-trzcianecki 0,45  słupecki 0,43
 chodzieski 0,44  chodzieski 0,42
 słupecki 0,44  turecki 0,42
 obornicki 0,44

3

 kolski 0,42
 pilski 0,44  grodziski 0,41

3

 turecki 0,43  średzki 0,41
 grodziski 0,43  czarnkowsko-trzcianecki 0,40
 wągrowiecki 0,41  wągrowiecki 0,40
 kaliski 0,40  kaliski 0,39
 złotowski 0,36  złotowski 0,34
 koniński 0,34  koniński 0,33

W pierwszej klasie znalazły się te powiaty, które osiągnęły najwyższe wartości 
miernika syntetycznego, a tym samym charakteryzowały się najlepszym poziomem 
rozwoju społeczno-ekonomicznego. Najwyższym poziomem miernika syntetyczne-
go zarówno w 2012, jak i 2016 roku (odpowiednio 0,77 i 0,76), charakteryzował się 
powiat poznański. W 2012 roku do pierwszej klasy zaliczono siedem powiatów: po-
znański, kępiński, wolsztyński, międzychodzki, wrzesiński, krotoszyński i śremski. 
Wartość miernika syntetycznego dla powiatu wrzesińskiego wyniosła 0,53 i tym 
samym powiat ten uplasował się na piątym miejscu wśród powiatów w Wielkopolsce. 
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O wysokim poziomie miernika zadecydowała przede wszystkim liczba podmiotów 
gospodarczych na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym oraz liczba pod-
miotów z kapitałem zagranicznym. W 2016 roku sytuacja uległa zmianie. W pierw-
szej klasie pozostało pięć jednostek administracyjnych, a powiaty wrzesiński 
i krotoszyński zaklasyfikowane zostały do drugiej grupy, osiągając wartości mier-
nika syntetycznego na poziomie 0,48 i 0,46 i tym samym powiat wrzesiński zajął 
siódme miejsce w Wielkopolsce. Należy jednak podkreślić, że w 2016 roku znacznie 
zmniejszyły się różnice między wartościami miernika uzyskanymi przez poszcze-
gólne powiaty. Różnica między drugim w hierarchii powiatem międzychodzkim 
a powiatem wrzesińskim wyniosła jedynie 0,05. Spadek powiatu wrzesińskiego do 
niższej klasy nie był spowodowany gorszymi wynikami w zakresie poszczególnych 
cech diagnostycznych. W powiecie wrzesińskim zanotowano bowiem pozytywne 
zmiany w stosunku do 2012 roku: znaczny spadek liczby bezrobotnych, dodatnie 
saldo migracji, wzrost liczby podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców 
w wieku produkcyjnym oraz liczby podmiotów z kapitałem zagranicznym. Wzrosły 
ponadto dochody budżetu powiatu. Przeprowadzona analiza wykazała jednak, że 
na tle pozostałych jednostek administracyjnych w województwie powiat wrzesiń-
ski charakteryzuje się niższą dynamiką pozytywnych zmian w zakresie rozwoju 
społeczno-ekonomicznego.

W okresie od 2012 do 2015 roku dochody na mieszkańca w poszczególnych 
gminach powiatu wrzesińskiego kształtowały się na poziomie od 2410,16 zł do 
3701,48 zł i obie wymienione wartości zanotowano w gminie Września (rys. 3). 
Gmina ta charakteryzuje się ponadto najwyższą dynamiką wzrostu dochodów na 
mieszkańca, w 2015 roku były one bowiem o 53% wyższe niż na początku badane-
go okresu. Największy wzrost miał miejsce właśnie w roku 2015, kiedy to zmiana 
w stosunku do roku poprzedniego wyniosła ponad 24%. Należy dodać, że w przy-
padku gmin Września i Nekla ponad 60% stanowią dochody własne. W pozostałych 
gminach powiatu wrzesińskiego odsetek ten kształtuje się na poziomie od 22 do 
42%. Należy jednak podkreślić, że od 2012 roku, we wszystkich analizowanych 
gminach, udział dochodów własnych systematycznie wzrasta. Największą dynamiką 
zmian w tym zakresie charakteryzują się gminy Września i Nekla, które zanotowały 
dwukrotny wzrost udziału dochodów własnych w dochodach ogółem.
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Rysunek 2. Podział powiatów województwa wielkopolskiego na klasy w 2012 i 2016 r.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych wartości miernika syntetycznego.

Rysunek 3. Dochody budżetów gmin powiatu wrzesińskiego  
w przeliczeniu na mieszkańca

 Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS.
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Jak wynika z danych udostępnianych przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, 
od 2014 roku istotnie zmniejsza się liczba bezrobotnych w powiecie wrzesińskim. 
Jednocześnie coraz więcej pracodawców zgłasza swoje oferty pracy. Znaczna część 
z nich to oferty pracy w nowej fabryce Volkswagena.

Rysunek 4. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy  
we Wrześni w poszczególnych miesiącach

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności  
Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni z lat 2012−2017.

Podkreślić należy, że od 2014 roku powiat wrzesiński wyróżnia się dynamiką 
zmniejszania się bezrobocia. Jest ona większa zarówno od średniej dla województwa 
wielkopolskiego, jak i dla kraju. Potwierdza to spadek stopy bezrobocia rejestrowa-
nego w kolejnych latach odpowiednio o 2,6 p.p. w 2014, o 3,3 p.p. w 2015 i o 3,1 p.p.  
w 2016 roku (w stosunku do roku poprzedniego). W tym samym okresie spadek 
stopy bezrobocia rejestrowanego podawany przez GUS w województwie wielko-
polskim był mniejszy i kształtował się na poziomie od 1,8 p.p. w 2014 do 1,2 p.p. 
w 2016 roku. Stwierdzić zatem można, że poprawa sytuacji gospodarczej w powie-
cie, powstanie nowych podmiotów gospodarczych, inwestycje zagraniczne, także 
inwestycja Volkswagena w Białężycach, miały wyraźne przełożenie na rynek pracy 
w całym powiecie. Zmiany widoczne są jednak najbardziej w gminach Września 
i Kołaczkowo, gdzie liczba bezrobotnych w okresie od grudnia 2012 do grudnia 2016 
roku zmniejszyła się o ponad 65%.
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Podsumowanie

Rozwój społeczno-ekonomiczny jest bardzo złożonym procesem warunkowanym 
przez wiele czynników. W pracy oparto się na siedmiu parametrach diagnostycz-
nych obrazujących społeczne i gospodarcze aspekty rozwoju. Dało to podstawę do 
określenia poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatu wrzesińskiego na 
tle pozostałych powiatów województwa wielkopolskiego. 

Na podstawie wyznaczonych wartości miernika syntetycznego obrazującego 
poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatów, powiat wrzesiński przydzie-
lony został w 2012 roku do pierwszej klasy, natomiast w 2016 roku do drugiej klasy. 
Powiat zanotował pozytywne zmiany w analizowanych zakresach diagnostycznych. 
Spadek do niższej klasy wynikał z faktu, że dynamika zmian w innych powiatach 
była wyższa.

Powiat wrzesiński wyróżnia się na tle pozostałych jednostek administracyjnych 
w województwie znaczną dynamiką wzrostu liczby podmiotów gospodarczych na 
10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym oraz liczby podmiotów z kapitałem 
zagranicznym. W przypadku drugiego z czynników ustępuje jedynie powiatowi 
poznańskiemu.

Badany okres charakteryzował się znacznym spadkiem poziomu bezrobocia 
w powiecie wrzesińskim oraz wzrostem liczby ofert pracy. Można wnioskować, że 
pozytywne zmiany na lokalnym rynku pracy są wynikiem poprawy sytuacji gospo-
darczej w powiecie. Niewątpliwie przyczyniło się do tego utworzenie Wrzesińskiej 
Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) oraz budowa na jej terenie fabryki 
Volkswagena, która już od 2014 roku tworzy nowe miejsca pracy. Jest to inwestycja, 
która powodować może pobudzenie aktywności gospodarczej w regionie, co wi-
doczne jest już w powiecie wrzesińskim, gdzie z roku na rok przybywa podmiotów 
gospodarczych, także tych z kapitałem zagranicznym.

Stwierdzić można, że powiat wrzesiński bardzo dobrze wykorzystuje swoje 
walory, zwłaszcza korzystne położenie geograficzne i bardzo dobre połączenie 
transportowe.
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THE IMPACT OF INVESTMENT OF VOLKSWAGEN  
ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF WRZESIŃSKI DISTRICT

Abstract

Wrzesiński district is considered to be a very attractive investment location. This is the 
result of factors such as geographical location, local market development prospects, transport 
accessibility and economic development.

In 2014, the Września Economic Activity Zone (WSAG) was established here. 
Volkswagen is one of the largest foreign investors in Wielkopolska. The aim of the publi-
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cation was to determine the level of socio-economic development of the Września district 
against the background of other districts of the Wielkopolskie voivodeship. 
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Wprowadzenie

Pojęcie rozwoju społeczno-gospodarczego jest zagadnieniem bardzo rozległym 
i złożonym, w związku z tym nie jest ono jednoznacznie definiowane. Powinno 
być jednak zawsze kojarzone z pozytywnymi zmianami zachodzącymi na danym 
obszarze z uwzględnieniem potrzeb, preferencji, hierarchii i wartości właściwych 
dla danego obszaru. Według Paryska (1997, 2015) rozwój społeczno-gospodarczy 
to proces pozytywnych przemian oraz przechodzenia na coraz wyższe, bardziej 
zróżnicowane i bardziej złożone poziomy. Jest on wynikiem wzrostu ilościowego 
i zmian jakościowych w systemach gospodarczych i społecznych. Chojnicki (1999) 
oraz Chojnicki i Czyż (2005) podają, że rozwój jest ciągiem zmian ukierunkowanych 
i nieodwracalnych, dokonujących się w strukturze obiektów złożonych, tj. systemów. 
Rozwój ten powinien odbywać się z uwzględnieniem właściwych dla danego miejsca 
potrzeb, preferencji i systemu wartości.

Rozwój społeczno-gospodarczy obejmuje zmiany przestrzenne i czasowe 
w potencjale gospodarczym oraz tworzenie odpowiednich warunków (możliwości) 
zarobkowania na wsi i na lokalnych rynkach pracy. Warunki te muszą odpowia-
dać współczesnemu postępowi cywilizacyjnemu, a przede wszystkim muszą być 
zgodne z oczekiwaniami, potrzebami i możliwościami mieszkańców wsi. Celem 
rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich jest powstanie struktur go-
spodarczych i społecznych w środowisku lokalnym, które są w stanie generować 
odpowiednie dochody mieszkańców i nie prowadzą do niekorzystnych zjawisk (jak 
np. przeludnienie agrarne, depopulacja, bezrobocie, ubóstwo).

Jak podaje GUS (2011), obszary wiejskie w Polsce stanowią 93,2% ogólnej 
powierzchni kraju, a na terenach tych zamieszkuje 39,2% ludności kraju, zatem pro-
blematyka wsi, a w szczególności aspekty związane z jej rozwojem, to zagadnienia 
bardzo ważne (www.stat.gov.pl).

Obszary wiejskie tradycyjnie kojarzy się z funkcją rolniczą, jednak znaczenie 
funkcji dotyczącej produkcji żywności i surowców żywnościowych maleje na rzecz 
produkcyjnych funkcji nierolniczych (takich jak np. surowce energetyczne, pozarolni-
cza działalność gospodarcza), a zwłaszcza na rzecz funkcji publicznych. Powierzchnia 
użytków rolnych, a więc przestrzeni wiejskiej wykorzystywanej w realizacji produk-
cyjnej funkcji rolniczej systematycznie maleje, ponieważ coraz większa część obsza-
rów wiejskich zajmowana jest przez inne funkcje. Jest to zjawisko normalne i obser-
wowane także w innych krajach. Mimo że przybywa ludności zamieszkującej obszary 
wiejskie, to jednocześnie zmniejsza się liczba osób aktywnych zawodowo w rolnictwie.
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Zmiany dokonujące się w ostatnich kilkunastu latach, zgodnie z polityką wie-
lofunkcyjnego rozwoju wsi, powodują dynamiczny rozwój funkcji pozarolniczych. 
Koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich jest wyrazem rosnącego 
przekonania, że funkcja społeczna i ekonomiczna obszarów wiejskich współcześnie 
nie sprowadza się jedynie do produkcji surowców rolnych (w przypadku rolnic-
twa) i zapewnienia miejsca dla tej produkcji (obszary wiejskie). W coraz większym 
stopniu polega ona na realizacji funkcji istotnych z punktu widzenia społeczeństwa 
i zapewnienia możliwości zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego, 
z uwzględnieniem zasobów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych oraz ka-
pitału ludzkiego i społecznego (Czapiewska, 2014; Czyżewski, Stępień, 2015).

Tematyce związanej z rozwojem lokalnym poświęcono wiele uwagi zarówno 
na poziomie krajowym, jak i Unii Europejskiej. Powstały programy wsparcia wsi 
i rolnictwa, które przyjęły postać mechanizmów mających na celu uporządkowa-
nie i usprawnienie działań podejmowanych na terenach wiejskich. W ramach Unii 
Europejskiej od wielu lat realizowana jest polityka rozwoju obszarów wiejskich, która 
ma sprawić, by obszary wiejskie w UE mogły sprostać licznym wyzwaniom go-
spodarczym, środowiskowym i społecznym, jakie stoją przed nimi w XXI wieku. 
Polityka rozwoju obszarów wiejskich nazywana jest „drugim filarem” wspólnej po-
lityki rolnej (WPR). Jest uzupełnieniem systemu płatności bezpośrednich dla rolni-
ków i środków zarządzania rynkami rolnymi (czyli tzw. pierwszego filaru). Polityka 
rozwoju obszarów wiejskich realizuje wiele celów, które są również celami innych 
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Małuszyńska, Sapała, 2012).

Unijna polityka rozwoju obszarów wiejskich jest finansowana z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), którego 
budżet w okresie 2014–2020 wynosi 100 mld euro.

Celem niniejszego opracowania jest analiza głównych założeń Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i wskazanie strategicznych kie-
runków rozwoju tychże obszarów. W celach porównawczych odniesiono się również 
do poprzedniej edycji PROW-u (2007–2013).

1. Ocena działań realizowanych w ramach PROW 2007–2013

Po wejściu naszego kraju w struktury Unii Europejskiej, jako państwo członkowskie 
Polska zyskała m.in. prawo do współdecydowania o kształcie przyszłych polityk 
sektorowych, a także do korzystania z programów pomocowych. Do tej pory zreali-
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zowano już dwie edycje programów rozwoju obszarów wiejskich: PROW 2004–2006 
i PROW 2007–2013, w których pewne działania mają już znaczenie jedynie histo-
ryczne. Wspieranie gospodarstw niskotowarowych i dostosowanie gospodarstw do 
standardów UE to bardzo popularne działania z pierwszej edycji PROW 2004–2006, 
które nie były kontynuowane.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 wdrażane były 
22 działania (z podziałem na poddziałania) w ramach czterech osi priorytetowych. 
Wszystkie działania były finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz współfinansowane z budżetu krajowego. Ocena 
wyników całego programu dokonywana musi być przez pryzmat oceny poszczegól-
nych form wsparcia. Określenie tego, w jakim stopniu realizowane działania były 
efektywne, jest w wielu przypadkach trudne (Stanny, 2012; Rorat, Szeląg-Sikora, 
2015). Mimo że możliwe jest wyliczenie pozytywnych przemian, na które wpłynęły 
wybrane formy wsparcia, nie zawsze możliwe jest określenie w sposób jednoznaczny, 
czy wpływ na zmianę wartości danego symptomu miało analizowane działanie i jak 
wielki był to wpływ. W wielu przypadkach beneficjenci i tak wykonaliby inwestycję, 
wykorzystując środki własne lub pozyskane z innych źródeł. Przykładowo, reali-
zując planowane inwestycje, gminy w wielu przypadkach mogły próbować pozy-
skać fundusze z różnych źródeł. W konsekwencji, ponieważ do oceny skuteczności 
formy wsparcia z reguły nie wystarcza proste wyliczenie wskaźników, stosuje się 
modele ekonomiczne, które pozwalają określić, jaką wartość miałby dany wskaźnik, 
bez wystąpienia analizowanej formy oddziaływania. Takiej oceny poszczególnych 
działań dokonywali autorzy publikacji naukowych (IBS, 2011), była ona także pre-
zentowana w raportach sporządzanych dla instytucji rządowych (Lorencowicz i in., 
2017; EGO, 2016). Środki zainwestowane w realizację działań PROW przyczyniły 
się do poprawy i rozwoju obszarów wiejskich naszego kraju. W wyniku realizacji 
Programu, obejmującego niemal każdą dziedzinę gospodarki, zaobserwowano wzrost 
dobrobytu i konkurencyjności naszej gospodarki (Rorat, Szeląg-Sikora, 2015).

Analizując wybrane spośród działań można stwierdzić, że PROW przyczynił 
się do pozytywnych zmian w strukturze gospodarczej gmin wiejskich, polegają-
cych na różnicowaniu działalności pozarolniczej. Zmiany te potwierdza spadkowy 
trend zatrudnienia w rolnictwie na rzecz zatrudnienia w sektorach pozarolnych oraz 
wzrost dochodów własnych per capita z tytułu udziału w podatkach dochodowych 
firm i osób fizycznych.

Działaniem cieszącym się dużym zainteresowaniem rolników, które jednak nie 
ma kontynuacji w obecnym programie, były „renty strukturalne”. Łącznie zawarto 
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19 946 umów, na kwotę 1 684 106 407 zł. Okazało się, że renty nie spowodowały 
istotnych przemian agrarnych w kontekście poprawy struktury gospodarstw rolnych.

Jednym z działań, które nie przyniosło spodziewanych efektów, było zwiększe-
nie dostępności szerokopasmowego Internetu. Osiągnięta skala interwencji w tym 
zakresie jest niewielka. W całym kraju udało się zrealizować jedynie 11 projektów 
(co stanowi 0,03% mieszkańców).

W niewielkim stopniu odniosło też skutek „różnicowanie w kierunku działal-
ności nierolniczej”, mimo że zawarto 15 760 umów na kwotę 1 354 681 517 zł oraz 
„tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (14 928 umów, a kwota zrealizowanych 
płatności to 2 304 867 361 zł). Wprawdzie rolnicy podejmowali działalność pozarol-
niczą, i z reguły kontynuowali ją po zakończeniu wsparcia, jednak podjęcie różno-
rodnych form działalności pozarolniczej nie sprzyjało rezygnowaniu z prowadzenia 
gospodarstwa rolnego. Dodatkowym aspektem był fakt, że relatywnie dużą część 
beneficjentów stanowiły osoby posiadające duże gospodarstwa rolne, uzyskujące 
z nich wysokie przychody (ok 1% populacji).

W zakresie „poprawy rozwijania infrastruktury”, w gminach otrzymujących 
duże wsparcie, częściej zauważalny był wzrost aktywności społecznej, a także 
poprawa tożsamości społeczności obszarów wiejskich i wzrost ogólnego zadowo-
lenia z życia.

Na działanie „grupy producentów rolnych” wydano kwotę 698 020 529 zł, 
a łącznie zawarto 3 648 umów. Otrzymane środki pomocowe zostały przeznaczone 
głównie na sfinansowanie składników majątku trwałego oraz zakupy obrotowych 
środków produkcji. Wspólne inwestycje materialne to kluczowy czynnik poprawia-
jący trwałość grupy. Prawdopodobnie bez wsparcia finansowego wiele grup produ-
cenckich nie zostałoby utworzonych.

Jednym z ważniejszych działań (również w ujęciu wartościowym) była „mo-
dernizacja gospodarstw rolnych”. Kwota zrealizowanych płatności w tym działaniu 
to 9 586 631 713 zł i 73 159 zawartych umów. Działanie to miało na celu zniwelować 
różnicę w poziomie technicznym i technologicznym polskich gospodarstw i gospo-
darstw Europy Zachodniej. Mimo że wsparcie na modernizację zaplecza technicz-
nego trafiło tylko do kilku procent gospodarstw, poczynione inwestycje są na wsi 
widoczne. W wyniku tego działania odnotowano pozytywny wpływ na konkuren-
cyjność. Producenci rolni w pierwszej kolejności wymieniali ciągniki na bardziej 
nowoczesne, w drugiej kolejności zaś modernizowali pozostały park maszynowy, 
co w znaczący sposób przekładało się na postęp technologiczny, a w konsekwencji 
na ilość i jakość produkcji (Cupiał, Kobuszewski, 2016; Lorencowicz, Cupiał, 2013). 
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Z kolei wpływ działania „LEADER” na jakość życia mieszkańców obsza-
rów wiejskich był niewielki i dotyczył głównie poprawy zaspokajania społecznych 
potrzeb mieszkańców w zakresie rekreacji i wypoczynku. Jednak ma znaczenie 
w kontekście kapitału społecznego, odnotowano ogólny wzrost aktywności miesz-
kańców i innych podmiotów, skłonność do podejmowania wspólnych inicjatyw, 
prawdopodobnie inicjatywy takie będą także podejmowane w przyszłości.

2. Nowe strategiczne kierunki rozwoju w PROW (2014–2020)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 opracowywano na pod-
stawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej.

Celem głównym PROW 2014–2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, 
zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu 
oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. PROW 2014–2020 
będzie realizował sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju ob-
szarów wiejskich, a należą do nich (MRiRW, 2014):

 – ułatwianie transferu wiedzy innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obsza-
rach wiejskich,

 – poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwięk-
szenie rentowności gospodarstw rolnych,

 – poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania 
ryzykiem w rolnictwie, 

 – odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnic-
twa i leśnictwa,

 – wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na go-
spodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, 
spożywczym i leśnym,

 – zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie 
rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
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Przewidywane środki przeznaczone na realizację PROW 2014–2020 wyniosą 
13 513 295 000 euro, z czego 64% z budżetu UE (EFRROW) i 36% wkładu krajowe-
go. Szczegółowe dane z podziałem na działania przedstawiono w tabeli 1.

Analizując plan finansowy PROW 2014–2020 należy wskazać, że największe 
wsparcie finansowe skierowane jest na modernizację gospodarstw rolnych (2,4 mld euro, 
czyli 17,8%). Drugie miejsce przypadło na płatności dla obszarów z ograniczeniami 
naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (2,2 mld euro, czyli 16,3%), 
następnie działania rolno-środowiskowo-klimatyczne (1,2 mld euro, czyli 8,9%) oraz 
odnowę wsi – podstawowe usługi (1,0 mld euro, czyli 7,4%). Przedstawione cztery 
grupy działań obejmują łącznie kwotę 6,8 mld euro, która stanowi ponad 50% finan-
sowych instrumentów przewidzianych dla PROW 2014–2020.

Tabela 1. Plan finansowy dla PROW 2014–2020

Działanie/poddziałanie/typ operacji Budżet ogółem (euro)
Transfer wiedzy i działalność informacyjna 58 001 302
Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw 75 002 515
Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych 33 004 179
Modernizacja gospodarstw rolnych 2 401 064 486
Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 61 500 000
Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN 37 500 000
Przetwórstwo i marketing produktów rolnych 693 070 461
Scalenia gruntów 138 994 740
Przywracanie potencjału produkcji rolnej i działania zapobiegawcze 414 981 968
Premia dla młodych rolników 717 997 734
Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 413 939 978
Restrukturyzacja małych gospodarstw 882 980 666
Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych 64 999 372
Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa 130 000 317
Targowiska – podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich 74 966 634
Odnowa wsi – podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich 1 000 000 049
Tworzenie grup i organizacji producentów 402 987 547
Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne 1 184 062 782
Rolnictwo ekologiczne 699 961 515
Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi 
ograniczeniami

2 165 998 652

Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych 300 997 069
Współpraca 57 999 730
LEADER 734 999 913
Pomoc techniczna 208 283 391
Renty strukturalne – zobowiązania 560 000 000
Razem PROW 2014–2020 13 513 295 000

Źródło: www.arimr.gov.pl; minrol.gov.pl (31.03.2017).
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W ramach PROW 2014–2020 łącznie będzie realizowanych 15 działań, 35 pod-
działań oraz 42 typy operacji. Pomoc finansowa będzie skierowana głównie do sektora 
rolnego, szczególnie ważnego z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego obsza-
rów wiejskich, i wymaga odpowiednio ukierunkowanego wsparcia. Przedstawiane 
w Programie instrumenty pomocy finansowej będą podążały w kierunku:

1. Rozwoju gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, 
Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rol-
ników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). 
Podejmowanie działań wspierających inwestycje materiale lub niematerial-
ne w gospodarstwach rolnych, ukierunkowanych na poprawę ich konkuren-
cyjności lub efekty środowiskowe w sektorze przetwórstwa i wprowadzanie 
do obrotu produktów rolnych oraz dotyczących infrastruktury związanej 
z rozwojem rolnictwa.

2. Rozwoju sektora rolnego i podniesienie jego konkurencyjności (Transfer 
wiedzy i innowacji, Doradztwo rolnicze). Podejmowane działania będą 
miały na celu zwiększanie bazy wiedzy i innowacyjności na obszarach 
wiejskich oraz wzmacnianie powiązań między rolnictwem, leśnictwem 
a badaniami i innowacjami. Mają one także promować uczenie się przez 
całe życie w celu zwiększania potencjału ludzkiego. Szkolenia i informacje 
będą ukierunkowane na tematy użyteczne, skierowane do osób pracujących 
w sektorze rolnictwa i leśnictwa, a także do doradców dla ich rozwoju za-
wodowego i poprawy funkcjonowania gospodarstw.

3. Wdrożenia innowacji (Współpraca). Kierunkiem podejmowanych działań 
będzie wspieranie tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz 
innowacji (EPI), zrzeszających rolników (w tym grup producentów rolnych, 
spółdzielnie rolnicze), jednostki naukowe, przedsiębiorców, posiadaczy 
lasów, organizacje pozarządowe, podmioty doradcze, które w ramach swej 
działalności będą wspólnie opracowywać nowe rozwiązania do zastosowa-
nia w praktyce. Zaangażowanie partnerów wzmocni powiązanie rozwoju 
sektora rolno-spożywczego z badaniami i innowacją.

4. Poprawy organizacji łańcucha żywnościowego (wsparcie inwestycji zwią-
zanych z przetwórstwem i marketingiem artykułów rolnych, dalszy rozwój 
grup i organizacji producentów oraz systemów jakości produktów rolnych 
i środków spożywczych). Ze względu na rosnące oczekiwania konsumen-
tów w kraju i za granicą, produkcja żywności ma odbywać się w oparciu 
o określone i sprawdzone standardy, gwarantujące unikalną jakość produk-
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tu. W związku z tym, w celu usprawnienia łańcucha dostaw żywności, nie-
zbędna jest poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze 
ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym. Ma się to odbywać 
poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, pro-
mocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw.

5. Ułatwienia sprzedaży bezpośredniej artykułów rolnych (kontynuacja 
wsparcia na rzecz budowy i modernizacji targowisk). Działania mające na 
celu podnoszenie efektywności handlu, bez udziału pośrednika, mniej lub 
bardziej przetworzoną żywnością, pochodzącą z własnej uprawy, hodowli 
lub chowu.

6. Kontynuacji wsparcia pozwalającego na odtwarzanie potencjału produkcji 
rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof 
naturalnych (a także wprowadzenie nowego zakresu, którego zadaniem 
będzie ochrona gospodarstw rolnych przed tego typu zdarzeniami). Pomoc 
dotyczy materialnych lub niematerialnych inwestycji odtwarzających po-
tencjał produkcji roślinnej lub zwierzęcej, zniszczony w wyniku klęsk ży-
wiołowych, w tym chorób zwierząt, niekorzystnych zjawisk klimatycznych 
i katastrof.

7. Wzrostu rynkowej produkcji ekologicznej (Rolnictwo ekologiczne). Dzięki 
możliwości otrzymania wsparcia dla produkcji ekologicznej, w ostatnich 
latach w Polsce obserwuje się dynamiczny jej rozwój. Celem dotacji jest 
częściowe zrekompensowanie strat (zmniejszenie ilości i jakości plonów) 
wynikających z zaniechania stosowania nawozów sztucznych i pestycy-
dów. Warunkiem sukcesu handlowego żywności ekologicznej na rynku 
jest współpraca producentów z firmami pośredniczącymi i eksportującymi, 
a także dążenie do zbudowania zintegrowanego łańcucha żywnościowe-
go od producenta do konsumenta (Rorat, Szeląg-Sikora, Niemiec, Sikora, 
Cupiał, 2017).

8. Ochrony środowiska (w tym wody, gleb i krajobrazu) i zachowania bioróż-
norodności. Kontynuowane będzie wsparcie na rzecz obszarów o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania. Wsparcie inwestycyjne w związku 
z realizacją celów środowiskowych otrzymają gospodarstwa położone na 
obszarach Natura 2000 i na obszarach narażonych na zanieczyszczenia wód 
azotanami pochodzenia rolniczego.

9. Rozwoju przedsiębiorczości (rozwoju usług rolniczych) – wsparcie inwe-
stycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej. Celem podejmowa-
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nych działań będzie ułatwienie dostępu gospodarstwom rolnym, zwłaszcza 
małym, do nowych technologii, co sprzyja innowacyjności, a w konsekwen-
cji przełoży się na poprawę konkurencyjności.

10. Rozwoju i odnowy wsi. Kierunkiem działań będzie poprawa jakości życia 
na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kultural-
nych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi to 
rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturo-
wego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności 
turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Podsumowanie

Wobec postępujących współcześnie procesów globalnego rozwoju gospodarczego, 
społecznego i kulturowego, jak również zwiększonej konkurencji na świecie, stra-
tegiczne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski na obszarach wiejskich 
powinny obejmować rozwój kapitału ludzkiego, przekształcenia strukturalne, re-
strukturyzację i modernizację gospodarstw rolnych, rozwój turystyki, a także kie-
runki rozwoju, które wynikają z wymogów gospodarki opartej na wiedzy.

Jednym z zadań PROW jest zmniejszenie dysproporcji w rozwoju obszarów 
wiejskich zarówno w odniesieniu do miast, jak i do innych krajów Unii Europejskiej 
poprzez stymulowanie ich rozwoju społeczno-gospodarczego. Tereny wiejskie 
ustępują w przypadku większości analizowanych wskaźników terenom miejskim 
(dochody, dostępność infrastruktury, wykształcenie, bezrobocie itp.). Znaczne 
różnice występują także w rozwoju poszczególnych gmin w różnych regionach kraju.

W porównaniu do poprzedniej edycji, w PROW 2014–2020 wprowadzo-
no nowe instrumenty wsparcia. Do zupełnie nowych działań należy Współpraca, 
której zamierzeniem jest wsparcie tworzenia i działania grup operacyjnych EPI 
(Europejskie Partnerstwo Innowacyjne) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rol-
nictwa. W ramach tego działania pomoc będzie dotyczyła tylko projektów inno-
wacyjnych. Kolejną nowością jest działanie Rolnictwo ekologiczne, którego celem 
jest wzrost rynkowej produkcji ekologicznej. Do innych działań niewystępujących 
we wcześniejszych programach, należą Inwestycje w gospodarstwach na obszarach 
Natura 2000, Inwestycje w gospodarstwach na obszarach OSN, Płatności dla rol-
ników przekazujących małe gospodarstwa, Restrukturyzacja małych gospodarstw, 
Rozwój usług rolniczych.
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Głównym celem PROW 2014–2020 jest wzrost konkurencyjności rolnictwa 
z uwzględnieniem celów środowiskowych. Instrumenty rozwoju obszarów wiej-
skich, w ramach nowej WPR (2014–2020), mają pomóc w adaptacji do aktualnych 
warunków prowadzenia produkcji rolnej. Wsparcie skierowane w ramach polityki 
rozwoju obszarów wiejskich będzie się koncentrowało na rozwoju zrównoważonym, 
utrzymaniu żywotności obszarów wiejskich, a także zwiększeniu konkurencyjno-
ści i rentowności tego sektora gospodarki. Niebagatelnym czynnikiem określonym 
w PROW jest to, że wzrost produkcji rolniczej ma się dokonywać w taki sposób, aby 
nie szkodzić środowisku naturalnemu i klimatowi.

Istotna jest współzależność zmian klimatu (przeciwdziałanie tym zmianom 
jest jednym z priorytetów UE) i rolnictwa. Z jednej strony rolnictwo jest sektorem 
najbardziej narażonym na zmiany klimatu, z drugiej – rolnictwo także przyczynia 
się do jego zmiany. Wyzwaniem dla rolnictwa jest budowanie silnej pozycji konku-
rencyjnej poprzez wysoką jakość produktów rolnych. Nie może to zostać zrealizo-
wane bez modernizacji gospodarstw rolnych. Tereny wiejskie to nie tylko rolnictwo. 
Poza tradycyjnymi źródłami dochodów na wsi coraz większe znaczenie zdobywają 
pozarolnicze formy działalności.
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DIRECTIONS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL AREAS  
IN THE CONTEXT OF THE RURAL DEVELOPMENT PROGRAM FOR 2014–2020

Abstract

The main objective of the work was to present the assumptions of the Rural Development 
Program (2014–2020) with an indication of the strategic directions of development of these 
areas. The work is a review. The main objective of RDP (2014–2020) is to increase the com-
petitiveness of agriculture taking in to account environmental objectives. It is a continua-
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tion of previous programs, extended with additional forms of support. The complex support 
offered by the rural development policy aims to achieve sustainable growth, maintain the 
vitality of rural areas and increase the competitiveness and profitability of the agricultural 
sector. RDP (2014–2020) seems to be more in the area of strategic management than the 
previous RDP (2007 – 2013). Above all, itis to enable deeper modernization and restructur-
ing of farms, allow new innovations, diversify crops and take up challenges in the face of 
complex customer issues.

Translated by Michał Cupiał

Keywords: RDP, EU funds, socio-economic development, rural areas
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WPŁYW PROGNOZ STÓP ZASTĄPIENIA  
NA SKŁONNOŚĆ DO OSZCZĘDZANIA  

NA INDYWIDUALNYM KONCIE EMERYTALNYM

Streszczenie

W Polsce na koniec 2016 roku tylko 5,5% osób pracujących posiadało Indywidualne 
Konta Emerytalne. Świadczy to o niskiej skłonności do gromadzenia prywatnych oszczędno-
ści emerytalnych, co jest niezgodne z hipotezą cyklu życia. Jedną z potencjalnych przyczyn 
może być założenie teorii o pełnej wiedzy jednostek. Celem niniejszej pracy jest określenie 
wpływu upowszechnienia informacji o niskiej stopie zastąpienia na skłonność do oszczędza-
nia na Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE). Analizie, wykonanej w oparciu o roczne 
informacje o IKE, poddano pięć czynników w dwóch okresach (2004–2010 i 2011–2016). 
Wyniki nie są jednoznaczne, jednak potwierdzają tezę o wzroście zainteresowaniem IKE po 
2011 roku.

Słowa kluczowe: emerytura, hipoteza cyklu życia, oszczędzanie, IKE

Wprowadzenie

Charakterystyczny dla krajów rozwiniętych proces starzenia się społeczeństwa, po-
legający na wzroście udziału osób w wieku poprodukcyjnym, stanowi zagrożenie 
dla stabilności repartycyjnych systemów emerytalnych. Polskie i zagraniczne opra-
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cowania (Ageing Report, 2012; GUS, 2014) w konsekwencji przyszłych zmian de-
mograficznych przewidują spadek stopy zastąpienia w Polsce. Warunkiem wyższej 
konsumpcji w okresie emerytalnym jest więc uzupełnianie świadczeń wcześniej 
zgromadzonymi środkami, w szczególności w ramach III filaru systemu emerytal-
nego. Te ostatnie, wbrew intencjom ustawodawcy, nie cieszą się szczególnym zainte-
resowaniem – na koniec 2016 roku posiadało je łącznie ponad 8% osób pracujących 
(KNF, 2016).

Ograniczona liczba posiadaczy IKE świadczy o niskiej sile motywu przezorno-
ściowego, jest zatem niezgodna z hipotezą cyklu życia Modiglianiego i Brunberga. 
Potencjalną przyczyną może być założenie teorii o dysponowaniu przez ludzi pełną 
wiedzą. Mogą oni bowiem być nieświadomi niekorzystnych zmian demograficznych 
i ich wpływu na system emerytalny (w tym na stopę zastąpienia) oraz nie dyspono-
wać wiedzą o produktach emerytalnych należących do III filaru. Celem niniejszej 
pracy jest określenie wpływu upowszechnienia informacji o przyszłej, niskiej stopie 
zastąpienia świadczeń z systemu obowiązkowego, które towarzyszyło od 2011 roku 
kampaniom rządowym, promującym reformy systemu emerytalnego, na liczbę pro-
wadzonych IKE i wartość dokonywanych wpłat.

1. Hipoteza cyklu życia 

Zgodnie ze stworzoną w 1954 roku przez F. Modiglianiego i R. Brumberga hipo-
tezą cyklu życia (Modigliani, Brumberg, 1954) gospodarstwa domowe starają się 
tak zarządzać dochodami, aby utrzymać stały poziom konsumpcji przez cały okres 
życia, niezależnie od zmian dochodu rozporządzalnego. W początkowej fazie cyklu 
życia, gdy bieżące dochody są niższe od oczekiwanej konsumpcji, jednostki pokry-
wają różnicę za pomocą pożyczek. Są one następnie spłacane w okresie aktywności 
zawodowej, gdy tylko dochód rozporządzalny przekroczy wartość konsumpcji. Po 
rozliczeniu zobowiązań ludzie zaczynają gromadzić środki przeznaczone na uzu-
pełnienie przyszłej emerytury, a wartość majątku osiąga maksimum w momencie 
zakończenia aktywności zawodowej (Romer, 2000, s. 342).

W klasycznej wersji teorii przyjęto założenia upraszczające: brak dziedziczenia, 
zerową stopę procentową, brak niepewności odnośnie do długości życia i wysokości 
przyszłego dochodu, a także pełną dostępność pożyczek (Abel, 1986). Prowadzone 
badania empiryczne nie potwierdziły słuszności teorii w tej wersji (Hall, 1978; Hall, 
1988; Flavin, 1981). Ponadto teoria ta nie pozwala na wyjaśnienie występowania 
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takich zjawisk, jak wyższa od zakładanej skłonność do oszczędzania osób młodych 
czy kontynuacja gromadzenia oszczędności przez starszych (Wärneryd, 2004). W ko-
lejnych modyfikacjach hipotezy Modigliani uwzględnił niepewność dotyczącą m.in. 
przyszłej konsumpcji, dochodów, stóp zwrotu czy długości życia, co zaowocowa-
ło zastąpieniem funkcji użyteczności funkcją oczekiwanej użyteczności. Jednostki 
dążą do jej maksymalizacji, alokując zasoby między bieżącą a przyszłą konsumpcję 
(Abel, 1986). W modelu uwzględniono również ograniczenia płynności (Deaton, 
1992). Niestety rezultaty modyfikacji również odbiegają od rzeczywistości, czego 
jedną z głównych przyczyn upatruje się w braku proporcjonalności (Rószkiewicz, 
2008). Inne to pomijanie wpływu czynników zewnętrznych, zmian dochodu czy 
emocji (Thaler, 2000). Trudne do udowodnienia jest także założenie, że jednostki 
dysponują pełną wiedzą i informacjami, które chcą i mogą przeanalizować.

Gromadzeniu środków z przeznaczeniem emerytalnym, zgodnym z hipotezą 
cyklu życia, są dedykowane produkty finansowe zaliczane do trzeciego, dobrowolnego 
filara systemu emerytalnego, w tym wprowadzone w 2004 roku Indywidualne Konto 
Emerytalne. Nie jest to jedyna forma, w jakiej możliwe jest gromadzenie majątku 
z przeznaczeniem emerytalnym, jednak oferuje korzyści podatkowe. W zamierzeniu 
ustawodawcy lokowane w IKE środki miały stanowić źródło uzupełniania świadczeń 
z obu obowiązkowych części systemu: repartycyjnego (ZUS) i kapitałowego (Otwarte 
Fundusze Emerytalne). Taka konieczność (Wykowska, 2014) wynika z niskich przy-
szłych stóp zastąpienia, szacowanych według różnych źródeł na 19% do 22% (Ageing 
Report, 2012; World Bank, 2014), maksymalnie na ok. 50% (KNF, 2016). Podstawą 
takich oczekiwań są pogłębiające się deficyty systemu emerytalnego, wynikające 
z postępującego procesu starzenia się społeczeństwa (European Commission, 2010; 
European Commission, 2012). Problemów nie rozwiązały liczne reformy, spośród 
których najistotniejsze przypadały na lata 2011–2014.

2. Trzeci, dobrowolny filar systemu emerytalnego w Polsce

Oszczędzanie na IKE pozwala uniknąć podatku od zysków kapitałowych, dlatego 
ograniczone są liczba IKE, jakie można posiadać, oraz kwoty wpłat (od 2009 r. 
to trzykrotność przeciętnego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w go-
spodarce narodowej). Skorzystać z ulgi można, dokonując wypłaty, po spełnieniu 
dwóch warunków: ukończenia 60. roku życia (lub 55. roku pod warunkiem nabycia 
uprawnień emerytalnych) oraz dokonania wpłat w co najmniej 3, 4 lub 5 latach ka-
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lendarzowych (liczba uzależniona od roku urodzenia oszczędzającego). IKE może 
być prowadzone w formie funduszu inwestycyjnego, rachunku maklerskiego, ubez-
pieczeniowego funduszu kapitałowego, dobrowolnego funduszu emerytalnego oraz 
rachunku oszczędnościowego w banku.

Statystyki dotyczące IKE i IKZE wskazują na ich niewielką popularność wśród 
osób aktywnych zawodowo. Na koniec 2016 roku IKE posiadało ponad 902,6 tysięcy 
osób, co stanowi zaledwie 5,5% pracujących. Średnia wartość rachunków jest za 
niska, aby stanowiły uzupełnienie świadczeń emerytalnych (KNF, 2017). Niewielką 
popularność IKE i IKZE można uznać za niezgodne z założeniem hipotezy cyklu 
życia o pełnej wiedzy jednostek. Podmioty świadome konsekwencji zachodzą-
cych zmian demograficznych dla ich przyszłych świadczeń, a także ulg podatko-
wych w IKE, powinny gromadzić w tej formie przynajmniej części oszczędności. 
Dane empiryczne potwierdzają ograniczenia w zakresie pozyskiwania i przetwa-
rzania danych, w szczególności gospodarstw z najniższymi dochodami (Iwanicz- 
-Drozdowska, 2011, s. 9–10). Wśród alternatywnych przyczyn niskiej skłonności do 
gromadzenia prywatnych oszczędności emerytalnych, wymienia się:

 – przekonanie, że to instytucje publiczne są odpowiedzialne za zapewnienie 
stosownych świadczeń (Czapliński, Góra, 2016),

 – brak świadomości istnienia IKE i IKZE wynikający z ograniczone-
go zakresu kampanii promocyjnych instytucji finansowych (ogranicza-
jących się praktycznie do promowania IKZE w ostatnim kwartale roku 
kalendarzowego),

 – niskie dochody rozporządzalne – wśród deklarujących oszczędzanie na cele 
emerytalne dominują osoby zamożne,

 – ograniczenie płynności wynikających z konstrukcji IKE i IKZE,
 – dominację innych motywów oszczędzania, jak ostrożnościowy („na czarną 

godzinę”) oraz zabezpieczenia dzieci (Open Finance),
 – wizję śmierci przed osiągnięciem wieku emerytalnego lub wkrótce po 

przejściu na emeryturę (Gazeta Prawna).

3. Metoda i dane

W ramach badania przeprowadzono analizę kształtowania się kilku zmiennych w za-
kresie rachunków IKE w dwóch okresach: 2004–2010 (lata poprzedzające rozpoczę-
cie reform systemu emerytalnego) oraz 2011–2016. Rezygnacja z oceny tendencji 
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w zakresie Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego wynika z faktu, 
że rozwiązanie to było oferowane dopiero od 2012 roku. Pracownicze Produkty 
Emerytalne pominięto ze względu na ich ograniczoną dostępność. Analizie poddano: 
liczbę otwieranych IKE, wartości wpłat, udział „aktywnych” rachunków oraz liczbę 
zwrotów z IKE. Pominięto wartość aktywów zgromadzonych w IKE, ponieważ na 
ich zmiany wpływają wyniki inwestycji na rynkach kapitałowych, niezależne od 
skłonności do oszczędzania.

Wykorzystane dane udostępniane są przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 
(Obowiązki...) na podstawie sprawozdań instytucji prowadzących rachunki na koniec 
poszczególnych lat kalendarzowych. Ze względu na wysoki stopień agregacji danych, 
a także zaledwie trzynastoletni okres ich gromadzenia, możliwości prowadzenia 
szczegółowych analiz na ich podstawie jest ograniczona.

4. Wyniki badania

Pierwszą z analizowanych zmiennych jest liczba otwieranych rachunków IKE. 
Wyniki nie są jednoznaczne, jednak można zauważyć wzrost zainteresowania IKE 
po roku 2011. W okresie do 2016 roku liczba otwieranych rachunków w skali roku 
była od 37 do 230% wyższa niż w 2010 roku, który był ostatnim w cyklu spadków 
trwających od 2006 roku. Z kolei od roku 2014, w którym dokonano transferu 51% 
aktywów z OFE do FUS, liczba otwieranych rachunków rośnie z każdym rokiem, 
które to zjawisko nie występuje w przypadku IKZE. Należy przy tym zaznaczyć, 
że nawet w 2016 roku liczba nowych IKE jest niższa niż w rekordowych latach 
2004–2007.

Porównanie średniej liczby nowych rachunków w analizowanych okresach jest 
korzystniejsze dla lat 2004–2010, w których średniorocznie otwierano ponad dwu-
krotnie więcej rachunków niż w kolejnych sześciu latach. Przewaga ta wynika z za-
interesowania IKE w pierwszych czterech latach ich oferowania, które nie zostało 
zrównoważone dekoniunkturą z okresu światowego kryzysu finansowego. Podobne 
zjawisko wystąpiło w przypadku IKZE. W pierwszym roku otwarto ponad 500 
tysięcy rachunków, a w kolejnych latach liczba nowych kont oscylowała na poziomie 
ok. 60 tysięcy.
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Tabela 1. Dane dotyczące otwarć i wpłat na IKE

Rok

Liczba 
otwieranych 
rachunków 

IKE

Wartość 
wpłat na 

IKE 
(tys. zł)

Dynamika 
zmian 

wysokości 
wpłat (%)

Średnia 
wartość 
wpłat na 

IKE (‘000 
PLN)

Dynamika 
wzrostu 
średniej 

wartości wpłat 
na IKE (%)

Wykorzystanie 
rocznego limitu 

wpłat (%)

2004 175 680 2,04 59
2005 266 325 2,21 8 61
2006 447 115 2,20 0 62
2007 120 955 626 835 1,72 –22 46
2008 55 360 479 461 –24 1,56 –9 38
2009 42 273 506 938 6 1,85 19 19
2010 40 723 496 490 –2 1,97 7 21
2011 79 916 545 073 10 1,98 1 20
2012 69 860 666 141 22 2,58 30 24
2013 57 919 813 069 22 3,13 21 28
2014 55 748 909 026 12 3,44 10 31
2015 72 802 944 683 4 3,50 2 29
2016 92 470 1 065 472 13 3,70 6 30
Średnia 
2004–2010 164 062 527 431 1,94

Średnia 
2011–2016 71 453 823 911 3,27

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji liczbowych  
o IKE Komisji Nadzoru Finansowego.

Kolejnym analizowanym czynnikiem jest wartość wpłat na rachunki IKE 
w latach 2007–2016. Okres jest krótszy niż w przypadku liczby otwieranych ra-
chunków, ponieważ parametr ten nie był publikowany przez KNF za pierwsze trzy 
lata, gdy otwierano największą liczbę rachunków. Innym utrudnieniem w porówna-
niach jest stopniowy wzrost limitu rocznych wpłat, w szczególności od 2009 roku. 
Przy zastosowanej przez KNF agregacji danych nie jest możliwe wydzielenie części 
wzrostu wpłat wynikającego ze skłonności do oszczędzania. W rezultacie konieczne 
jest zastosowanie dodatkowych wskaźników – przeciętnej rocznej wpłaty, a także 
jej stosunku do limitu. Z zastrzeżeniem powyższych czynników należy wskazać, 
że na poziomie wartości rocznych wpłat w latach 2007–2010 i 2011–2016 widoczna 
jest przewaga tego ostatniego okresu, wynosząca aż 150%. Analogicznie jak w przy-
padku liczby nowych IKE, w 2010 roku zakończył się 3-letni trend spadkowy, gdy 
wartość wpłat spadła z 627 do 496 milionów rocznie. Od 2011 roku średnie tempo 
wzrostu wyniosło 14%, osiągając maksimum (22%) w latach 2012–2013. W 2016 
roku wartość wpłat przekroczyła 1 mld zł. Co istotne, dynamika jest wyższa od 
tempa otwierania rachunków IKE, co świadczy o wzroście wartości dokonywanych 
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wpłat (potwierdzają to statystyki średniej wpłaty). Prowadzi to do coraz lepszego 
wykorzystania limitu, który w 2016 roku osiągnął 30% (przy czym stanowi to zale-
dwie 50% wyniku z 2006 r., gdy jednak limit był niższy). Średnia roczna wpłata na 
IKE rośnie nieprzerwanie od 2009 roku, osiągając rekordowe 3 700 zł w 2016 roku.

Porównanie średnich wpłat w okresie przed i od 2011 roku wykazuje ich wzrost 
o ponad 68%. Największy roczny przyrost (o 30%) nastąpił w 2012 roku, by w ko-
lejnym roku reform zyskać kolejne 21%. Dane te świadczą o wzroście skłonności do 
oszczędzania na IKE w okresie reform i towarzyszącym im kampaniom medialnym, 
potwierdzając tezę badania.

Analogicznie jak w przypadku rocznych wpłat na IKE, liczba rachunków „ak-
tywnych” (tzn. na które została dokonana przynajmniej jedna wpłata) jest publiko-
wana przez KNF od 2007 roku. W okresie do 2010 roku miał miejsce spadek tego 
wskaźnika o niemal 133 tys. (33%), co przy nowo otwieranych rachunkach zmniej-
szało udział aktywnych kont. Od 2011 roku utrzymuje się na poziomie 258–285 tys., 
a więc mniej niż w latach 2007–2008. Przy dynamice wzrostu liczby aktywnych 
IKE zbliżonej do liczby otwieranych rachunków, utrzymuje się niski udział tych 
pierwszych (32% w latach 2012–2016 wobec 40% w 2007 r.). Porównując średnie 
z analizowanych okresów większą aktywność na poziomie obu czynników można 
zaobserwować w pierwszym z nich.

Ostatnią z analizowanych zmiennych jest liczba rachunków IKE, z których 
nastąpił całkowity zwrot (wycofanie wszystkich środków bez korzyści podatko-
wej). Wzrost ich liczby świadczy o spadku zainteresowania oszczędzaniem na cele 
emerytalne lub wzrostem atrakcyjności alternatywnych form gromadzenia majątku. 
Analizę prowadzono w powiązaniu z liczbą prowadzonych IKE, ponieważ wzrost 
liczby zwrotów towarzyszy rosnącej liczbie rachunków. Stopa zwrotów z IKE wyno-
siła 3–4% w latach 2005–2007, by potroić się latach 2008–2009. Wzrost tego parame-
tru towarzyszył zatem spadkowi liczby nowych rachunków. Najniższy poziom zano-
towano w 2014 roku (1%), po czym nastąpiła stabilizacja ponownie na poziomie 3%.  
W rezultacie powyższych zmian średnia roczna liczba zwrotów jest niemal o 1/4 
wyższa w okresie 2004–2010 niż po rozpoczęciu reform systemu emerytalnego. 
W tym drugim okresie o 33% spadł udział zwrotów wśród rachunków IKE. Wraz 
z rosnącą liczbą otwieranych rachunków oraz rosnącą wartością dokonywanych 
wpłat (na poziomie łącznym i średnich) stanowi to kolejny dowód na wzrost skłon-
ności do gromadzenia środków w IKE.
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Tabela 2. Liczba aktywnych IKE i zwrotów całkowitych

Rok Liczba 
aktywnych IKE

Udział aktywnych 
IKE (%)

Liczba 
zwrotów

Udział zwrotów 
w prowadzonych IKE (%)

2004 336 0
2005 17 900 4
2006 29 388 3
2007 364 615 40 36 610 4
2008 307 197 36 110 075 13
2009 274 001 34 80 576 10
2010 251 898 32 47 238 6
2011 274 971 34 47 752 6
2012 257 777 32 52 907 7
2013 259 923 32 42 732 5
2014 264 217 32 5 854 1
2015 269 395 32 29 366 3
2016 285 001 32 31 452 3
Średnia 2004–2010 299 428 35 46 018 6
Średnia 2011–2016 268 547 32 35 011 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji liczbowych  
o IKE Komisji Nadzoru Finansowego.

Podsumowanie

Osiągnięte wyniki nie są jednoznaczne, choć wiele danych potwierdza tezę o wzro-
ście zainteresowaniem IKE po 2011 roku: rosnąca liczba otwieranych rachunków, 
łączna oraz średnia wartość wpłat na rachunek, stopień wykorzystania limitu wpłat 
oraz spadek liczby dokonywanych zwrotów. Jednocześnie liczba otwieranych ra-
chunków oraz zasilanych wpłatami pozostaje niższa niż w pierwszych trzech latach 
oferowania IKE. Tylko 1/3 rachunków (ok. 2% pracujących) jest aktywnych, przy 
czym wartość wpłat wzrasta. Można zatem uznać, że wzrost świadomości niskich 
stóp zastąpienia dotyczy tylko nielicznych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że analiza 
dotyczy jednego z wielu dostępnych form gromadzenia majątku, a publikacje doty-
czące niskiej stopy zastąpienia nie informowały o IKE i IKZE. Dlatego, oceniając 
dokonaną analizę, należy pamiętać, że nie można na jej podstawie wykluczyć zmian 
postawy wobec samodzielnego gromadzenia aktywów emerytalnych, tyle że z wy-
korzystaniem np. lokat bankowych lub standardowych rejestrów funduszy inwesty-
cyjnych. Większe zainteresowanie IKE może wynikać również ze wzrostu dochodu, 
ponieważ wraz z jego wzrostem zwiększa się deklarowany odsetek dochodu prze-
znaczany na oszczędności emerytalne (Czapliński, Góra, 2016).
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THE IMPACT OF THE REPLACEMENT RATE FORECAST  
FOR THE PROPENSITY TO SAVE AT THE INDIVIDUAL PENSION ACCOUNT 

Abstract

In Poland at the end of 2016, only 5.5% of working people, had an Individual Pension 
Account (IKE). This indicates a low propensity to collect private retirement savings, that 
is inconsistent with the life cycle hypothesis. One of the potential reasons may be the as-
sumption, about full knowledge. The aim of this study is impact definition of information 
dissemination about low replacement rates, for propensity to save on Individual Pension 
Accounts (IKE). The analysis, basing on the annual IKE information, has been made using 
five factors in two periods (2004 – 2010 and 2011–2016). The results are not conclusive, but 
confirm the thesis about increase of IKE popularity after 2011.

Keywords: pensions, life-cycle hypothesis, saving, individual pension account.
JEL codes: D15, H55, J32
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Abstract

The aim of the article is to present the phenomenon of ageing of the Polish society and 
discuss its consequences for the economy and the pension system. The article describes the 
ageing process of the Polish society which is the result of decline in fertility and lengthening 
of life expectancy. Moreover, the article presents the economic consequences of ageing of the 
Polish society. The supplement of the article is the presentation of the effects of demographic 
changes for the pension system.
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Introduction

Nowadays the ageing of the population is considered to be a severe problem of many 
countries. Over the last dozens of years also in Poland we observe significant changes 
in the age structure of its inhabitants. The ageing process of the Polish society is the 
result of decline in fertility and extension of life expectancy. Rapid progress in the 
field of medicine that allows earlier and more accurate diagnosis of diseases, and thus 
more effective treatment, as well as a healthier lifestyle affect the improvement of the 
health of Poles and their longer life (Leśna-Wierszołowicz, 2017, p. 160). 
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The growing life expectancy and the increase in the share of older people in the 
society have certain economic consequences, which include the increase in public 
expenditure on health care and retirement benefits. This burden may pose a threat to 
the sustainability of public finances and, above all, to the sustainability of pension 
systems. The low birth rate and the prolonging life of the Polish society cause, there-
fore, significant changes for the economy, the labour market and the social security 
system.

The aim of the article is to present the phenomenon of the ageing of the Polish 
society and to discuss its consequences for the economy and the pension system. 
The research method is based on the analysis of the impact of the aging of the Polish 
society on the economy and the pension system.

1. Demographic changes in Poland 

In Poland, since the transformation of the political system, a progressive aging 
process of the population can be observed, which is the result of decline in fertility 
and lengthening of life expectancy.

Against the background of the European Union, Poland is one of the countries 
with the lowest fertility rate. In 2014, the fertility rate for Poland was 1.32, and lower 
fertility rate was noticed only in Portugal (1.23), Greece (1.3) and Cyprus (1.31). 
However, the best situation in terms of fertility takes place in the countries of western 
and northern Europe – France (2.01), Ireland (1.94), Sweden (1.88) and the United 
Kingdom (1.81) (GUS, 2017, p. 8). The fertility rate in Poland in the years 2000–2014 
presents Figure 1.

Since the year 2000, the fertility rate takes values from the range from 1.2 to 1.4, 
while the optimal value – described as beneficial for stable demographic development 
– is 2.10–2.15 (GUS, 2015, p. 5). The main causes of low fertility rate include, above 
all: changing attitudes and the system of values among young people, increasing 
the importance of women in the labour market, delaying the age of getting married, 
postponing the decision on parenthood and lengthening of the childbearing age of 
the first child.
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Figure 1. The fertility rate in Poland in the years 2000–2014

Source: own elabouration based on GUS (2015), p. 22.

The longer the fertility stays at a low level, the lower chance of increasing its 
level. Three components affects that situation (GUS, 2014, p. 53):

 – demographic – lower fertility means a smaller number of born children, 
which in turn leads to a decrease in the percentage of young people in the 
population; the consequence of this is increasing social benefits for older 
people, worsening the economic situation of young people and, as a result, 
low fertility,

 – sociological – low fertility causes that there are more and more families with 
a small number of children; this leads to a change in the ideal family pattern 
in relation to the number of children and increasing future consumer aspira-
tions (the decisive impact on economic aspirations are the conditions in which 
the individual was brought up – in smaller families they are usually better),

 – economic – when economic aspirations increase and the possibility of 
meeting them decreases, some potential parents do not decide to bear the 
costs of having children or postpone them for a later date,

The new demographic situation also results from the prolongation of the average life 
expectancy of the human being resulting from the following factors (GUS, 2014, p. 79):

 – decrease in the intensity of deaths due to: cardiovascular diseases in all age 
groups, cancers among people under 45 years old and among men aged 
45–59, as well as external causes, such as: accidents, injuries, poisoning,
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 – uninterrupted – throughout the post-war period – decrease in infant 
mortality,

 – positive changes in health-related behaviors of the population: changes in 
the way of eating to limit the consumption of unhealthy food and alcohol, 
increase in physical activity,

 – increasing access to medical and care services, as well as improving the 
quality of these services,

 – constant development of medical technologies,
 – greater popularity of prophylactic examinations, such as mammography, 

cytology, blood sugar tests,
 – favorable changes in the level of education – people with higher education 

are more aware of the need to care for their health, and thus live longer than 
less educated people,

 – an increasing number of effective and safe drugs to stop or slow down the 
development of many diseases.

According to the predictions of GUS, the aging of the Polish society will system-
atically progress over the years. In the following years, a significant increase in the 
percentage of people aged over 65 is forecasted. By 2030, the share of people in the 
discussed age group will amount to 22.6%, while in 2050 – 29.7%. This means that 
Polish society will be one of the fastest ageing societies in the European Union (Russel, 
2016, p. 2). Long-term forecasts show that by 2050 the percentage of people aged over 
80 will also increase significantly. While in 2013 the share of people in the discussed 
age group accounted for less than 4% of the total population, in 2050 it will be 10.4% 
(GUS, 2014, p. 164). In 2050, with unchanged conditions of population extinction, men 
will live an average of 83 years, while women will live for 88.4 years (table 1).

Table 1. The average duration of human life in Poland in the years 2015–2050

Year Men Women Year Men Women
2015 73.5 81.5 2035 79.1 85.6
2020 74.9 82.5 2040 80.3 86.5
2025 76.3 83.6 2045 81.6 87.4
2030 78.0 84.8 2050 83.0 88.4

Source: GUS (2014), p. 78.

The increasing access to medical and care services, as well as the improvement 
of the quality of these services, will therefore influence further systematic extension 
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of the population’s life. Among European countries, Poland is a relatively “young” 
demographically, however, the aging process of the population has been observed for 
years. In 2013, the median age of Poles was 37.4 years for men and 40.9 for women, 
while in 1990 it was lower by 6.5 years for men and 7.2 years for women (30.9 and 
33.7 years, respectively). The way to deal with the problem of an aging population 
is, on the one hand, to pursue a pro-family policy with a widely developed system to 
help families, especially large families, on the other hand progress in medicine and 
ensuring equal access of all citizens to comprehensive, modern medical care in the 
field of diagnosis, treatment and rehabilitation (GUS, 2014, p. 81).

2. The economic consequences of aging of the Polish society

The existing demographic trends are reflected in the change in the size and struc-
ture of the labour force, which are one of the main factors of economic growth. On 
the one hand, as a result of the low birth rate, the number of people creating the 
labour force decreases, and on the other hand, due to the prolongation of life and 
the decrease in mortality, the dynamics of aging of the workforce increases. These 
phenomena carry significant economic consequences. The decline in the number of 
young people entering the labour market implies a decrease in the workforce, which 
may lower the GDP growth rate. On the other hand, aging labour resources are less 
susceptible to adaptation to rapidly changing conditions on the labour market. There 
is a negative correlation between the employees’ age and their mobility and flexibility 
(Niewiadomska, 2013, p. 103).

The demographic situation also affects the level of social savings. There is 
a close relationship between the demographic structure in a given country and 
savings. Generally, for a population with a dominance of working-age population, 
a high degree of saving is characteristic, and the aging process of the population 
leads to a gradual decrease in savings. As specific reasons, the so-called age effect 
(different decisions at different ages), time (changes in the structure of assets under 
the influence of their varied profitability) and the cohort effect (resulting from a rapid 
change in household functioning caused by external causes).

The vast majority of seniors is a group of low-income consumers, so they are 
inclined to actively manage them on the market to a limited extent, and they also 
have a conservative approach to consumption because their habits are too strongly 
grounded. With age, human needs and consumption behaviors evolve, which certain-
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ly entails changes in the structure of demand. Older consumers are not susceptible 
to adverts, they make decisions too slow, which means that they are time-consuming 
clients. A low level of income is usually associated with low demand for some goods 
or services, which ultimately is not indifferent to the dynamics of production. At the 
same time, it should be emphasized that on the part of the more affluent seniors the 
demand for luxury services increases, mainly in the health industry (such as plastic 
surgery, new generation cosmetics), automotive, tourism or catering branch (Szopa, 
2016, pp. 30–31).

3. The consequences of demographic changes for the pension 
system

The changes that occur in the structure of the population’s age cause that the number 
of people receiving retirement benefits increases, while the number of people paying 
contributions decreases. Demographic burden by population at post-working age will 
increase from 28 people in 2013 to 52 in 2050 – table 2.

Table 2. Age dependency ratios* in 2013–2050  
(according to the Pension Act in force since 1.1.2013)

Demographic 
burden by 

population at age
2013 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Non-working 57 57 57 60 63 63 62 62 69 78
Pre-working 29 28 28 28 28 26 25 24 25 26
Post-working 28 29 29 32 35 37 37 38 44 52

* Age dependency ratio is the ratio of the number of people in non-working age to the number of 
people in working age. As a non-working age most commonly is defined as the age 0–17 (pre-work-

ing age) and 60 years and more for females and 65 years and more for males (post-working age); 
working age refers to 18–59/64 years (18–59 – for females and 18–64 – for males).

Source: GUS (2014), p. 150.

What’s more, extending the average life expectancy of a person means a longer 
period of receiving retirement benefits. Pension systems based on intergenerational 
solidarity, with declining contributory income and rising pension expenditure, will 
not be able to guarantee adequate pensions.

The aging of the population is a significant threat to the stability of the pension 
system and the guarantee of payment of future retirement benefits. Nowadays  
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in Poland, the balance of the Social Insurance Fund from which pensions are paid 
out is negative, and subsidies from the state budget guaranteeing the continuity of 
payment of benefits exceed PLN 50 billion (Szczepański, 2016, p. 744). In order not 
to lower the pensions paid and not to increase debt, many countries decide to increase 
the retirement age. Decisions on raising the retirement age are met with resistance 
from the public, but according to economists, this is the only way to preserve the 
financial stability of the pension system. 

Population forecasts indicate that the phenomenon of aging will be deepening. 
This will further increase the demographic load of professionally active people. Such 
a dependence means that two solutions would be necessary to maintain a balanced 
pension system based on the principle of pay-as-you-go: the first is to increase pension 
contributions, the second to lower the amount of benefits (Jurek, 2012, p. 102). None of 
these solutions is a suitable method to maintain a stable pension system, therefore in the 
future, thorough and radical transformations of the entire pension system will be neces-
sary. The main directions of activities in the field of adaptation of pension systems to the 
new demographic situation were set in February 2012 by the European Commission in 
The White Paper: An Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions (European 
Commission, 2012, p. 9). The most important goals of pension system reforms include: 
linking retirement age to a further average life expectancy, reducing early retirement, 
equalizing the retirement age of women and men, and developing voluntary pension 
schemes. From the point of view of achieving the goals set out in the White Paper, the 
most effective instrument should be the professional activation of people in pre-retire-
ment age, supported by a reliable educational campaign on demographic trends and 
their economic effects (Bielawska, 2014, p. 113). These actions should affect the higher 
adequacy of benefits for the insured and the financial stability of the pension system.

Conclusions

Most developed world countries have accepted the chronological age of 65 years as 
a definition of old person. There are many phenomena, usually accompanying old 
age, such as deterioration of health and physical fitness, communication difficulties, 
decreasing adaptability, reduction of social bonds or change of social roles.

The unfavorable demographic trends in Poland for over a dozen years include 
the decline in the number of births and the extension of the average life expectancy. 
The extension of life expectancy is the consequence of limitation of consumption of 
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unhealthy food and alcohol, increase in physical activity, greater access to medical 
services, as well as the improvement of the quality of these services and the greater 
universality of preventive examinations.

The ageing of the population, the costs of supporting the elderly and the way 
pension plans are financed have an important impact on the performance of the 
economy, as they influence saving behaviour, labour force behavior, technological 
progress and productivity. The ageing of the population tends to reduce labour supply, 
as labour force participation among the elderly is lower than among youngsters. One 
cause of lower participation is an increased willingness to retire on grounds of health, 
worsening labour market opportunities for the less skilled elderly and higher valua-
tion of leisure time (Kuné, 2009, pp. 232–233).

In the future, negative demographic trends will exert significant changes in the 
production, consumption, savings and investment models, as well as the condition 
of the labour market, types of services provided and budget expenditure. Aging of 
the population will lead to a drop in GDP per capita, investments and will increase 
budget expenses for purposes related to financing benefits for a large post-working 
age population. A low employment rate of older people leads to lower productivity 
of the society, lower tax revenues and a smaller number of people paying premiums 
for health and social insurance.

In societies, which are affected by the phenomenon of demographic aging, the 
spirit of entrepreneurship and tendency to risk disappear, and they are replaced by 
a new feeling: a desire for security (Jurek, 2012, p. 65). The aging of the society in the 
long run may pose a real threat not only to the domestic labour market, but also to the 
economy. Stiffening of labour supply and lack of professional flexibility, promotion 
of conservative attitudes of employees, as well as lack of acceptance of changes may 
affect the slowdown in economic growth and the limitation of development of new 
techniques and technologies (Gubernat, 2011, pp. 51–52).

The aging process of the world’s population, including the Polish one, is in-
evitable and irreversible, determined by many elements and causing various conse-
quences. They are not limited to the need to adapt social policy to the requirements 
of an aging society, but more often require modification of the development strategies 
of entire countries and regions, in which the number of older people can be dominant 
compared to young and active ones. First of all, they force changes in social security 
systems, including retirement, health care, in the consumption model and in social 
relations. The programs or specific strategies prepared in many countries in response 
to the effects of the aging process can be divided into three (Szopa, 2016, p. 36):
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 – one-sided adjustment – based on the projection of the needs of an aging 
society and their inclusion in activities, but with minor adjustments in the 
principles of intergenerational division of labour and income,

 – comprehensive adjustments – boiling down to preparing the society for its 
longer duration through appropriate education policies, using redistribution 
to sustain intergenerational solidarity,

 – active preventive actions – aimed at changing the demographic structure of 
the population through procreative and immigration policies.

Aging of the society results in increased spending and reduced income to the 
pension system. A decreasing number of employed people are financing pensions for 
a constantly increasing number of beneficiaries. This means that the amount of funds 
available to the Social Insurance Fund is decreasing, which makes it necessary to 
subsidize from the state budget. This burden may pose a threat to the sustainability 
of public finances and, above all, to the sustainability of pension systems.
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KONSEKWENCJE STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA W POLSCE

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska starzenia się społeczeństwa polskiego 
oraz omówienie jego konsekwencji dla gospodarki oraz systemu emerytalnego. W artykule 
opisano proces starzenia się społeczeństwa polskiego, będącego wynikiem spadku dzietno-
ści oraz wydłużania średniej długości życia. Co więcej, przedstawiono ekonomiczne skutki 
starzenia się społeczeństwa polskiego. Uzupełnieniem artykułu jest przedstawienie skutków 
przemian demograficznych dla systemu emerytalnego.
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Kod JEL: J1



Studia i Prace WNEiZ US
nr 51/1 2018

DOI: 10.18276/sip.2018.51/1-07

STUDIA I MATERIAŁY

Michał Mrozek*

Uniwersytet Szczeciński

WYBRANE ASPEKTY POLITYKI WOBEC RYNKU PRACY 
W WOJEWÓDZTWACH POLSKI PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ 

W LATACH 2014–2016

Streszczenie

Artykuł dotyczy zróżnicowania polityki wobec rynku pracy w regionie Polski pół-
nocno-zachodniej oraz możliwości wsparcia bezrobotnych. Celem artykułu jest ocena sku-
teczności wybranych form wsparcia aktywizacji zawodowej. Problem badawczy stanowi 
następujące pytanie: Jak wygląda zróżnicowanie województw Polski północno-zachodniej 
pod względem skuteczności aktywizacji zawodowej? W części teoretycznej zaprezentowa-
no podstawy prawno-instytucjonalne polityki rynku pracy oraz instrumenty stosowane na 
rynku pracy w Polsce. W części empirycznej przeprowadzono natomiast analizę efektów 
osiąganych w ramach polityki aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych za-
wodowo. W artykule korzystano z metody analizy dokumentów instytucjonalno-prawnych, 
analizy statystycznej oraz analizy porównawczej. Inferencja odbywała się drogą dedukcji. 
Wykazano, że najpopularniejszymi formami wsparcia były staże oraz szkolenia. Najwięcej 
osób zostało zatrudnionych po realizacji staży oraz uzyskaniu środków finansowych na 
założenie działalności gospodarczej. Najskuteczniejsza była Wielkopolska.
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Wprowadzenie

W kształtowaniu polityki wobec rynku pracy bierze udział państwo. Instytucje pań-
stwowe, te centralne i samorządowe, za pomocą różnorodnych instrumentów rynku 
pracy podejmują działania mające na celu zmniejszenie negatywnych skutków bez-
robocia oraz aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia. Wśród in-
stytucji państwowych najistotniejszą rolę odgrywają: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo 
Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju. Na poziomie samorządowym duży udział 
w kreowaniu polityki rynku pracy mają Powiatowe Urzędy Pracy oraz Wojewódzkie 
Urzędy Pracy. W ramach podejmowanych działań regiony Polski północno-zachodniej 
(w artykule regionami tymi były trzy województwa: zachodniopomorskie, wielkopol-
skie i lubuskie) realizują różnorodne formy wsparcia mające na celu pomoc osobom 
bezrobotnym w odnalezieniu się na rynku pracy. Staże, szkolenia, prace interwen-
cyjne, roboty publiczne, świadczenia na podejmowanie działalności gospodarczej, 
doposażanie stanowisk pracy to tylko niektóre z możliwości wsparcia osób w wejściu 
na rynek pracy.

Głównym celem artykułu jest ocena skuteczności wybranych form wsparcia 
aktywizacji zawodowej prowadzonej na obszarze trzech województw: zachodniopo-
morskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Zakres czasowy przeprowadzonej analizy 
obejmuje lata 2014–2016. Zweryfikowano następującą hipotezę badawczą: polityka 
wobec rynku pracy była najskuteczniej prowadzona w województwie wielkopolskim. 
Wielkopolska charakteryzuje się największą skutecznością liczby aktywizowanych 
w stosunku do pozostałych województw Polski północno-zachodniej. W artykule 
wykorzystano następujące metody badawcze: analizę dokumentów instytucjonalno-
prawnych, podstawową analizę statystyczną oraz analizę porównawczą. W ramach 
analizy empirycznej korzystano z danych statystycznych GUS, MRPiPS, Banku 
Danych Lokalnych oraz danych wtórnych w publikacjach naukowych dotyczących 
badanej tematyki.

1. Wybrane kwestie ustawowe polityki rynku pracy w Polsce

Polityka rynku pracy jest to ogół środków służących do takiego uformowania rynku 
pracy, jak i szans zatrudnienia pracobiorców, które będzie sprzyjało realizacji celów 
społeczno-gospodarczych. Celem fundamentalnym polityki rynku pracy jest spadek 
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poziomu pozostających bez pracy, polepszenie funkcjonowania rynku pracy za 
sprawą wzrostu mobilności i lepszego dostosowania struktury zatrudnienia, jak i za-
gwarantowanie stabilności socjalnej osobom bezrobotnym (Firlit-Fesnak, Szylko- 
-Skoczny, 2008, s. 226–227). Firlit-Fesnak oraz Szylko-Skoczny zwracają uwagę na 
środki wpływające na kształtowanie się rynku pracy. Chodzi tutaj o przedsięwzięcie 
działań przyczyniających się do spadku liczby bezrobotnych.

Na kształt polityki wobec rynku pracy w Polsce decydujące znaczenie miało 
wstąpienie do Unii Europejskiej i uchwalenie ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy (Ustawa, 2004). Ustawa traktowała o podziale instrumen-
tów, instytucjach rynku pracy, jednostkach znajdujących się w trudnym położe-
niu na rynku pracy. W kolejnych latach była ona nowelizowana, nadając polityce 
wobec rynku pracy obowiązujący obecnie kształt. I tak w 2008 roku w ustawie  
z dnia 19 grudnia 2008 roku (Ustawa, 2009) zdecydowano się na implementację 
rozbudowanego systemu aktywizacji bezrobotnych, większej liczby świadczonych 
usług, promowanie edukacji ustawicznej, wprowadzenie zmian wysokości środków 
pozostających w dyspozycji Funduszu Pracy.

Z kolei w 2014 roku (Ustawa, 2014) zwiększono oddziaływanie polityki rynku 
pracy na kształtowanie wzrostu zatrudnienia, zmniejszenie konsekwencji niedo-
pasowania strukturalnego (zwłaszcza umiejętności, doświadczenia bezrobotnych) 
(Dziennik…). W jej ramach podjęto zmiany w obszarach: działalności urzędów pracy, 
jakości, dopasowania świadczonych usług do potrzeb pozostających bez zatrudnie-
nia, pomocy dla pracodawców dających pracę osobom do 30. roku życia, finanso-
wego wsparcia osób poszukujących zatrudnienia po 50. roku życia oraz wpływu 
państwa i instytucji rządowych na kształtowanie się rynku pracy. Pierwszy obszar 
podkreślał istotę zwiększenia efektywności funkcjonowania urzędów pracy. Odnosił 
się on do ulepszenia algorytmu dającego możliwość kalkulacji środków Funduszu 
Pracy. Kryterium alokacji funduszy na realizację programów rynku pracy stanowi 
o wydajności działalności urzędów pracy. Bardzo istotne kwestie to również uzależ-
nienie poziomu wynagrodzenia pracujących w urzędach pracy od ich wydajności, 
wzrost znaczenia partnerów społecznych mających kontrolę nad środkami Funduszu 
Pracy, zwiększenie partycypacji województwa w tworzeniu polityki rynku pracy.

Następne zagadnienie nowelizowanej ustawy odnosiło się do polepszenia 
jakości świadczonych przez urzędy pracy usług oraz dostosowania ich do wymagań 
bezrobotnych, szczególnie w zakresie pomocy w poszukiwaniu nowego pracodaw-
cy, aktywizacji na rzecz osób niepełnosprawnych, szkoleń, wdrożenia reformy sieci 
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EURES1, autonomii w stosowaniu narzędzi i usług rynku pracy. Kolejny obszar trak-
tował o implementacji niekonwencjonalnych instrumentów, celu organizacji miejsc 
pracy oraz powrocie bezrobotnych do stanu zatrudnienia. Oferowanie grantów na 
telepracę, formy pomocy finansowej w postaci pożyczek z Funduszu Pracy na kre-
owanie miejsc pracy, organizowanie własnej działalności zarobkowej składają się 
na narzędzia rynku pracy. Często zwraca się także uwagę na programy zarówno 
lokalne, jak i regionalne.

Czwarty aspekt to wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne 
do 30. roku życia. Podkreśla się znaczenie narzędzi obejmujących wszelkiego rodzaju 
bony, m.in. bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy, bon szkoleniowy, a także bon 
stażowy. Bon na zasiedlenie dotyczy osób bezrobotnych do 30. roku życia. Głównym 
celem takiego wsparcia pozostających bez pracy jest pokrycie kosztów zamieszkania 
w związku ze znalezieniem pracodawcy, gdzie praca jest o innym charakterze, poza 
miejscem dotychczasowego zamieszkania (IPiSS, 2016, s. 96). Bon zatrudnieniowy to 
instrument aktywizujący młodych pozostających bez pracy do samodzielnego poszu-
kiwania pracodawcy. Z chwilą zatrudnienia bezrobotnego bon gwarantuje pracodaw-
cy zwrot części wydatków na wynagrodzenie czy składki ubezpieczenia społecznego 
(Włodarczyk, Sikorska, 2017, s. 204). Bon szkoleniowy to narzędzie, celem którego 
jest aktywizacja osób bezrobotnych do 30. roku życia oraz skierowanie bezrobotne-
go na szkolenie, które zostanie przez nich wskazane, jak i pokrycie jego wydatków 
(Patulski, 2015, s. 420). Bon stażowy tworzy możliwość wysłania bezrobotnego na 
staż do pracodawcy. Ponadto osoba bezrobotna musi sama wskazać pracodawcę. Czas 
trwania stażu wynosi 6 miesięcy. Warto dodać, że mówi się tutaj o refundacji składek 
na ubezpieczenie społeczne, aczkolwiek w przypadku, kiedy dla bezrobotnego jest to 
pierwsze miejsce zatrudnienia (Wawrzonek, 2014, s. 316).

Istotne są działania zorientowane na finansowe wsparcie pracodawców w kre-
owaniu miejsc pracy dla jednostek poszukujących pracy po 50. roku życia. Polega 
ono na subsydiowaniu wynagrodzenia zatrudnionych. Ważnym aspektem jest 
pomoc dla pracodawców w podnoszeniu kompetencji pracowników. Odbywa się 
to przy udziale środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Instrumenty rynku 
pracy skierowane są do wielu grup społecznych, znajdujących się w bardzo spe-
cyficznym położeniu. Warto zaznaczyć, że osoba bezrobotna, dokonująca rejestra-
cji w Powiatowym Urzędzie Pracy, kwalifikowana jest do indywidualnego profilu 

1 EURES to międzynarodowa sieć świadcząca usługi w zakresie pośrednictwa pracy podej-
mowanego przez Państwa Unii Europejskiej, Islandię, Lichtenstein, Islandię, Szwajcarię i Norwegię.  
Ma to miejsce w ramach krajowych publicznych służb zatrudnienia.
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wsparcia, zgodnie z którym oferuje się jej odpowiednią formę pomocy (MRPiPS, 
2014–2016, s. 9). W ciągu 60 dni od chwili ustalenia profilu wsparcia, skierowanego 
do osób pozostających bez zatrudnienia, Powiatowy Urząd Pracy tworzy dla wszyst-
kich bezrobotnych konkretny schemat działania, tzw. Indywidualny Plan Działania 
(Ustawa 2004, art. 2 ust. 1 pkt 10, art. 34a, art. 91 ust. 3 pkt 1).

2. Instrumenty polityki wobec rynku pracy

Polityka wobec rynku pracy, poza oddziaływaniem o charakterze prawno-insty-
tucjonalnym, wywiera swe piętno również poprzez szeroki wachlarz instrumen-
tów, którymi dysponują instytucje rynku pracy. Instrumenty można dzielić według 
różnych kryteriów. Poniżej uwzględniono klasyfikację Eurostatu, prezentującą in-
strumenty polityki ze względu na rodzaj działań, na trzy grupy: usługi rynku pracy, 
instrumenty aktywne, instrumenty pasywne (Eurostat, 2013, s. 13). Podział instru-
mentów rynku pracy zgodnie z tą typologią przedstawiono na rysunku 1. 

Klasyfikacja Eurostatu wyróżnia różnorodne funkcje realizowane przez 
aktywną politykę rynku pracy. Pierwsza grupa aktywnych narzędzi rynku pracy 
odnosi się do usług poradnictwa zawodowego i w aktywizacji zawodowej odgrywa 
kluczową rolę. Oferowanie pomocy w znalezieniu zatrudnienia jest bezpłatną formą 
wsparcia świadczoną przez urzędy pracy. Druga grupa również obejmuje instrumen-
ty aktywne. Zawarte w niej m.in. takie warianty pomocy, jak szkolenia zawodowe, 
wsparcie finansowe na stworzenie nowych miejsc pracy czy założenie firmy stanowią 
realną możliwość znalezienia pracy (Eurostat, 2013, s. 13).

Natomiast narzędzia pasywne zawarte są w grupie trzeciej. Traktują o nieak-
tywnej polityce rynku pracy, która polega na pomocy jednostkom nieposiadającym 
zatrudnienia. Obejmują m.in. świadczenia okresowe dla bezrobotnych, tj. zasiłki. Ich 
głównym celem jest mobilizacja osób pozostających bez pracy do poszukania za-
trudnienia oraz zagwarantowanie dochodu umożliwiającego normalną egzystencję. 
Im dłuższy czas korzystania ze świadczenia, tym jego poziom powinien obniżać się, 
a czas wypłaty zasiłku winien być określony ramami czasowymi (Eurostat, 2013,  
s. 13). Co więcej, pasywna polityka rynku pracy zawiera programy motywujące 
bezrobotnych do szybszego wstąpienia do grona osób biernych zawodowo. Istotny 
wpływ ma także demografia. Starzejące się społeczeństwo oraz duże koszty reali-
zowanych programów aktywizacji zawodowej przyczyniają się do rezygnacji z or-
ganizacji takich metod wparcia (Eurostat, 2013, s. 13).
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Rysunek 1. Podział instrumentów rynku pracy według Eurostatu

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Eurostat (2013). 
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3. Skuteczność polityki wobec rynku pracy w aspekcie aktywizacji 
zawodowej w Polsce północno-zachodniej

Polityka rynku pracy w Polsce jest realizowana przede wszystkim przez powiatowe 
urzędy pracy (PUP), wojewódzkie urzędy pracy (WUP) oraz Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Ich głównym zadaniem jest aktywizacja osób 
niepracujących. Z tego powodu w opracowaniu przyjęto, że skuteczność polityki 
rynku pracy będzie oceniana w kontekście liczby osób partycypujących w aktywi-
zacji zawodowej oraz liczebności zatrudnionych po jej realizacji. Kryterium oceny 
będzie relacja liczby osób bezrobotnych, które zostały zatrudnione na nie mniej 
niż 30 dni w przeciągu 3 miesięcy, od dnia zakończenia partycypacji w danym wa-
riancie aktywizacji, do stanu liczbowego jednostek, które ją ukończyły (MRPiPS, 
2014–2016, s. 6).

Liczbę aktywizowanych w ramach podstawowych form wsparcia regionu Polski 
północno-zachodniej w latach 2014–2016 przedstawiono na rysunku 2.

Na rysunku 2 widać, że we wszystkich województwach Polski północno-za-
chodniej najwięcej osób korzystało ze staży. Natomiast najmniej uczestników ak-
tywizacji zdecydowało się na ubieganie się o środki na stworzenie i doposażenie 
stanowiska pracy. Analiza wskazała, że w województwie zachodniopomorskim 
najpopularniejszą formę aktywizacji zawodowej stanowiły staże oraz szkolenia. 
Najmniejsze zainteresowanie aktywizowanych wzbudziła pomoc finansowa na do-
posażenie lub stworzenie stanowiska pracy. Wynika to z konieczności spełnienia 
formalności oraz rozliczania się z przyznanych funduszy. W województwie wielko-
polskim w najszerszym stopniu korzystano z instrumentów aktywizacji zawodowej. 
Także tutaj dominowały staże. Warto podkreślić, że w stosunku do roku 2014 w roku 
2016 w regionie wzrosła ich liczba. W Lubuskim, podobnie jak w sytuacji wcześniej 
omawianych województw, najwięcej bezrobotnych wybrało pomoc w formie staży, 
a najmniejsza grupa wybrała wsparcie na doposażenie, stworzenie stanowiska pracy 
oraz założenie działalności gospodarczej. Poniżej zaprezentowano dynamikę zmian 
liczby osób aktywizowanych w ramach podstawowych form aktywizacji regionu 
Polski północno zachodniej (rys. 3). 
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Rysunek 2. Liczba osób aktywizowanych w ramach podstawowych form aktywizacji 
regionu Polski północno-zachodniej w latach 2014–2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie MRPiPS (2014–2016), s. 6, 25–37; Kasparek, Magie-
rowski, Turek, (2015), s. 25; Bank Danych Lokalnych; WUP w Szczecinie (2016), s. 25–27; WUP 

w Poznaniu (2016), s. 40–47; GUS (2014–2016a), s. 283; GUS (2014–2016b), s. 178–181.
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Rysunek 3. Dynamika zmian liczby osób aktywizowanych w ramach podstawowych form 
aktywizacji regionu Polski północno-zachodniej w latach 2014–2016 (w %)

Źródło: jak pod rys. 2.

W roku 2015 stan liczbowy aktywizowanych w ramach robót publicznych 
zwiększył się o 815,3 p.p. w porównaniu do roku 2014 w Lubuskim. W analogicz-
nym okresie miał miejsce największy spadek partycypujących w stażach o 59,3 p.p. 
w Wielkopolsce. Interesujące jest, że w 2016 roku zarejestrowano wzrost o 14,3 p.p. 
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aktywizowanych w ramach prac interwencyjnych w województwie zachodniopo-
morskim w porównaniu do roku 2015. Natomiast w 2016 roku zaobserwowano naj-
większy spadek o 41,7 p.p. dla starających się o środki na stworzenie lub doposażenie 
stanowiska pracy w porównaniu do roku 2015.

Zdaniem autora należy zmodyfikować prowadzoną politykę wobec rynku pracy 
w trzech badanych województwach, szczególnie w przypadku Pomorza Zachodniego 
i województwie lubuskiego. Musi nastąpić wzrost świadomości społeczeństwa na 
temat dostępnych form pomocy. Takie działania powinny realizować głównie PUP-y 
i WUP-y. Wniosek wysnuto na podstawie zaobserwowanego niewielkiego poziomu 
zainteresowania bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo robotami publicznymi, 
pracami interwencyjnymi, środkami na stworzenie własnej działalności gospodar-
czej, założenie i doposażenie stanowiska pracy. Warto zaznaczyć, że osoba nieak-
tywna zawodowo musi znajdować się w przedziale wiekowym 15–64, nie wykonuje 
innej pracy zarobkowej oraz nie jest zatrudniona. Co więcej, musi ona być zdolna 
oraz gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy o charakterze zarobkowym 
w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy. Kluczowym warunkiem jest to, że nie 
może być ona określana osobą bezrobotną (WUP, 2009). 

Mała atrakcyjność innych form wsparcia poza stażami i szkoleniami może 
wynikać z tego, że pozyskanie funduszy na założenie działalności gospodarczej, 
stworzenie i doposażenie stanowiska pracy jest skomplikowane pod względem for-
malnym. Konieczne jest przedłożenie PUP-om i WUP-om dokumentacji na temat 
wydatkowania pozyskanych środków, co dodatkowo zniechęca potencjalnych be-
neficjentów do starania się o wsparcie. Beneficjenci muszą korzystać w tym celu 
z pomocy biur rachunkowych, które świadczą usługi w tym zakresie. PUP-y oraz 
WUP-y mają za zadanie monitorować celowość ponoszonych wydatków przez be-
neficjentów pomocy. Natomiast w przypadku staży w świadomości społeczeństwa 
występuje przekonanie, że jest to realna możliwość na znalezienie zatrudnienia oraz 
nawiązanie relacji między pracownikiem a potencjalnym pracodawcą. W części em-
pirycznej zamieszczono również dane na temat liczby zatrudnionych po przejściu 
aktywizacji zawodowej mieszkańców województw Polski północno-zachodniej na 
okres co najmniej 30 dni w ciągu 3 miesięcy. Jest to ważne z punktu widzenia liczby 
zatrudnionych po przejściu różnorodnych form wsparcia realizowanych w ramach 
regionalnych polityk rynku pracy (rys. 4).
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Rysunek. 4. Liczba osób zatrudnionych po zakończeniu form aktywizacji regionu Polski 
północno-zachodniej w latach 2014–2016

Źródło: jak pod rys. 2.
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Rysunek 5. Dynamika zmian liczby osób zatrudnionych po zakończeniu form aktywizacji 
regionu Polski północno-zachodniej w latach 2014–2016 (w %)

Źródło: jak pod rys. 2.

Analiza wykazała, że we wszystkich województwach Polski północno-zachodniej 
największa grupa osób znalazła pracę po przejściu staży oraz po uzyskaniu środków 
na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Na Pomorzu Zachodnim najmniej jed-
nostek znalazło zatrudnienie po realizacji prac interwencyjnych oraz po uzyskaniu 
środków finansowych na stworzenie i doposażenie stanowiska pracy. Mieszkańcy 
Wielkopolski w najmniejszym stopniu mieli możliwość znalezienia pracy po przejściu 
prac interwencyjnych oraz robót publicznych. Co więcej, w województwie lubuskim 
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najmniejsze szanse na znalezienie pracy były po zakończeniu prac interwencyjnych, 
robót publicznych oraz szkoleń. Najwięcej partycypujących w aktywizacji znalazło 
zatrudnienie w Wielkopolsce oraz województwie zachodniopomorskim, a najmniej 
w lubuskim. Brak odpowiedniej kampanii informacyjnej na temat różnych form wspar-
cia przyczynia się do tego, że ludzie nie mają dostatecznej wiedzy na temat możliwości 
zwiększających ich szanse na rynku pracy, dlatego też wybierają te mniej popularne 
formy, po których trudniej jest znaleźć zatrudnienie. Faktem jest, że decyzję co do 
partycypacji w określonej formie aktywizacji podejmują uczestnicy. Poniżej zaprezen-
towano dynamikę zmian liczby osób zatrudnionych po zakończeniu form aktywizacji 
regionu Polski północno-zachodniej (rys. 5).

W roku 2015 stan liczbowy zatrudnionych po odbyciu robót publicznych zwięk-
szył się o 46,1 p.p. w Lubuskiem w porównaniu z rokiem 2014. W tym samym 
okresie nastąpił największy spadek o 48,7 p.p. w przypadku znajdujących zatrudnie-
nie po uzyskaniu środków na doposażenie i stworzenie stanowiska pracy. Co więcej, 
w roku 2016 zanotowano największy wzrost, o 100,7 p.p., liczby osób znajdujących 
pracę w Wielkopolsce po przejściu prac interwencyjnych w porównaniu do roku 
2015. Warto zaznaczyć, że w 2016 roku spadła liczba osób zatrudnionych o 45,6 p.p.  
po realizacji szkoleń w Wielkopolsce w porównaniu do roku 2015.

Podsumowanie

Przeprowadzona w artykule analiza miała na celu dokonać oceny polityki państwa 
wobec rynku pracy w regionie Polski północno-zachodniej. Ocena ta została przepro-
wadzona przez porównanie skuteczności organizowanych form wsparcia bezrobotnych 
i osób nieaktywnych zawodowo. Obejmowała wybrane aspekty polityki rynku pracy 
województw Polski północno-zachodniej. We wszystkich badanych województwach 
największym zainteresowaniem uczestników aktywizacji cieszyły się szkolenia oraz 
staże. Jednak przeważająca część osób znalazła zatrudnienie po realizacji staży oraz uzy-
skaniu środków finansowych na założenie działalności gospodarczej. Zweryfikowano 
pozytywnie postawioną w artykule hipotezę badawczą, mówiącą, że Wielkopolska 
spośród innych województw Polski północno-zachodniej realizuje swoje inicjatywy 
z największą skutecznością. Świadczy o tym kilkukrotna przewaga liczby zatrudnio-
nych po przejściu staży, szkoleń, w stosunku do pozostałych województw omawianego 
regionu. Wynika to zarówno z bezproblemowego dostępu mieszkańców do informacji 
na temat możliwości aktywizacji zawodowej, jak i wysokiej świadomości mieszkań-
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ców. Strony internetowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, jak i Powiatowych 
Urzędów Pracy prezentują powszechnie dostępne informacje na temat realizowanych 
form pomocy w sposób przejrzysty i przyjazny dla użytkownika. Świadczy o tym 
największy udział osób zatrudnionych w Wielkopolsce po odbyciu określonych form 
pomocy. Stwierdzono, że modyfikacja polityki wobec rynku pracy powinna zostać 
przeprowadzona w województwie zachodniopomorskim oraz lubuskim. Oba regiony 
przyciągają niewystarczającą liczbę jednostek w porównaniu do ich możliwości.

W badanych województwach najmniej osób uczestniczyło w pozyskaniu 
pomocy finansowej na doposażenie i stworzenie stanowiska pracy. Warto podkre-
ślić, że skuteczność polityki rynku pracy w dużej mierze jest uwarunkowana przed-
sięwziętymi działaniami zarówno przez władze państwowe, jak i samorządowe. 
Przeprowadzanie skutecznych kampanii informacyjnych, zwiększenie dostępności 
wiedzy w mediach (internet, prasa, telewizja, radio), Powiatowych Urzędach Pracy, 
Wojewódzkich Urzędach Pracy na temat możliwości wsparcia przyczyni się do 
wzrostu świadomości ludności mającej problemy z wejściem na rynek pracy. Dobrą 
inicjatywą jest przeprowadzenie przez MRPiPS ogólnopolskiego projektu.

Podniesienie kompetencji beneficjentów wsparcia wpłynie na wzrost ogólnej 
liczby uczestników oraz kończących programy aktywizacji zawodowej, a co z tym 
się wiąże, większy odsetek znajdujących zatrudnienie. W pierwszej kolejności pomoc 
powinny uzyskać jednostki długotrwale bezrobotne, wykluczone ze społeczeństwa, 
mieszkające w małych miejscowościach. Regiony powinny ustawicznie monitoro-
wać sytuację panującą na lokalnych rynkach pracy, poziom bezrobocia i zjawisko 
wykluczenia społecznego.
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THE CHOSEN ASPECTS OF THE LABOUR MARKET POLICY IN THE THREE 
VOIVODESHIPS OF THE NORTH-WESTERN POLAND IN 2014–2016

Abstract

The paper concerns the variety of the policy towards the labour market in the region 
of North-Western Poland and the support possibilities of the unemployed. The aim of the 
article is the assessment of the effectiveness of the chosen support form of the professional 
activation. The research problem is the question: how does the variety of the North-Western 
Poland voivodeships within effects of the professional activation look. In the theoretical part 
were presented the law and institutional bases of the labour market policy and the labour 
market tools used on the labour market in Poland. In the empirical part was carried out the 
analysis of the achieved effects within professional activation of the unemployed and the 
non-active ones. In the article were used the documentation analysis, statistical analysis and 
comparative analysis. The inference took place by deductive reasoning. The analysis pointed 
out that the most popular support method were trainings and practices. The biggest employ-
ment possibilities were after undergoing practices and receiving financial funds on setting 
up a business. The Greater Poland was the most effective in that. 

Keywords: labour market policy, professional activation, North-Western Poland
JEL codes: J23, J48, J64
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Wprowadzenie

Zmiany ustrojowe zapoczątkowane w końcu lat 80. ubiegłego wieku stworzyły 
warunki do podejmowania działalności gospodarczej przez inwestorów zagranicz-
nych w Polsce. Napływ kapitału w formie inwestycji bezpośrednich charakteryzował 
się więc coraz wyższą dynamiką. Wynikało to z potrzeb przebudowy i unowocze-
śnienia gospodarki dysponującej strukturalnie niskim poziomem akumulacji we-
wnętrznej (szerzej m.in. Karaszewski, 2001).

Rozmieszczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZIB) jest jednak 
bardzo nierównomierne, co pogłębia przestrzenne dysproporcje w rozwoju kraju. 
Z badań wynika, że inwestycje te zlokalizowane są głównie w obrębie stolicy, 
w silnych ośrodkach przemysłowych (Śląsk, Wielkopolska, Trójmiasto), wokół głów-
nych szlaków komunikacyjnych, a także wzdłuż zachodniej granicy kraju (Heller, 
Warżała, 2005, s. 788; Zagórska, 2016, s. 48–55). Powstaje wobec tego pytanie, jakie 
uwarunkowania zadecydowały o lokalizacji ZIB w Zachodniopomorskiem oraz jakie 
jest jego miejsce w napływie tej formy kapitału do Polski. Odpowiedzi na te pytania 
są celem niniejszego artykułu.

Przyjętemu celowi podporządkowano strukturę pracy. W punkcie pierwszym 
przedstawiono teoretyczne ujęcie uwarunkowań lokalizacji inwestycji bezpośrednich, 
czyli motywów i klimatu inwestycyjnego, w drugim scharakteryzowano skalę, dyna-
mikę i strukturę zarejestrowanych w Zachodniopomorskiem podmiotów z udziałem 
kapitału zagranicznego oraz będącego w ich dyspozycji kapitału podstawowego, 
zaś w trzeciej – ze względu na ograniczone ramy opracowania – zweryfikowano 
jedynie motywy lokalizacji inwestycji, natomiast zrezygnowano z klimatu politycz-
nego i jego związku z wysokością absorpcji ZIB w regionie. Metodami badawczymi 
wykorzystanymi do realizacji celu były analiza porównawcza i opisowa danych sta-
tystycznych GUS, które uzupełniono analizą literatury przedmiotu. Okres badaw-
czy obejmuje lata 2000–2015, ponieważ wcześniejsze dane (dostępne od 1997 r.)  
są nieporównywalne ze względu na wprowadzony w 1990 roku nowy podział ad-
ministracyjny kraju.

1. Uwarunkowania lokalizacji ZIB w aspekcie teoretycznym

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że wybór miejsca lokalizacji inwestycji 
bezpośrednich zależy z jednej strony od motywów, którymi kierują się inwesto-
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rzy zagraniczni planujący inwestycje poza krajem swojej siedziby, z drugiej zaś od 
klimatu inwestycyjnego tworzonego w krajach zabiegających o ich lokowanie na 
swoich terenach (Przybylska, 2001, s. 100; Michalik, 2010, s. 77).

Dla inwestora bezpośredniego motywem wywozu kapitału za granicę jest po-
szukiwanie korzyści możliwych do osiągnięcia z prowadzonej tam działalności go-
spodarczej. Korzyści te wynikają ze zdobycia nowych rynków zbytu, tanich zasobów, 
nowych źródeł poprawy efektywności oraz nowych strategii (Dunning, 2006, s. 206, 
cyt. za: Wawrzyniak, 2010, s. 90). Poniżej przedstawiono mierniki wymienionych 
korzyści, koncentrując się głównie na tych, które można zilustrować odpowiednimi 
danymi statystycznymi. Rozmiary rynku zbytu odzwierciedla wartość PKB, a jego 
chłonność liczba ludności i PKB per capita. Wśród motywów zasobowych najważ-
niejsze znaczenie dla inwestorów zagranicznych mają koszty siły roboczej oraz 
innych czynników wytwórczych. Koszty siły roboczej wyraża przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto (Przychodzeń, 2017), natomiast zasobów rzeczowych – ceny 
ziemi, nieruchomości, surowców itd. Przy analizie kosztów siły roboczej uwzględnia 
się również jej wydajność oraz kwalifikacje. Motywy efektywnościowe mają z kolei 
na celu poszukiwanie źródeł zwiększających efektywność planowanej inwestycji. 
Inwestor bierze więc pod uwagę przede wszystkim wydajność czynników produkcji 
(osobowych i rzeczowych) oraz koszty transportu, które mierzy się odległością między 
stolicą kraju przyjmującego a wysyłającego kapitał. Wreszcie celem motywów zwią-
zanych z poszukiwaniem nowych strategii jest zwiększenie konkurencyjności inwe-
stora zagranicznego na rynku międzynarodowym czy też budowa prestiżu marki na 
rynku globalnym (Michalak, 2010, s. 77). W tym kontekście chodzi głównie o dostęp 
do nowych technologii, ośrodków naukowo-badawczych, patentów itd.

Klimat inwestycyjny jest różnie interpretowany. Jest to na ogół zestaw warun-
ków zależnych głównie od polityki państwa przyjmującego inwestycje bezpośred-
nie, które zachęcają lub zniechęcają inwestorów zagranicznych do podjęcia decyzji 
o lokalizacji inwestycji na danym obszarze (Witkowska, 1996, s. 57). Na warunki te 
składają się: system polityczno-prawny, warunki ekonomiczne, otoczenie społecz-
no-kulturowe, infrastruktura oraz otoczenie biznesu. Na niezbędny udział państwa 
w tworzeniu klimatu inwestycyjnego wskazuje również K. Przybylska. Według tej 
autorki głównymi zadaniami państwa jest tworzenie: warunków dla funkcjonowania 
podmiotów zagranicznych (czyli zagwarantowanie stabilności ekonomicznej, poli-
tycznej oraz prawnej), udogodnień dla funkcjonowania inwestycji bezpośrednich 
(poprzez m.in. zachęty inwestycyjne i jakość otoczenia biznesu) oraz ograniczanie 
ryzyka inwestycyjnego (Przybylska, 2001, s. 100). Stabilność ekonomiczną najczę-
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ściej mierzy się za pomocą kształtowania się inflacji, kursu walutowego oraz stopy 
procentowej, polityczną – uwzględniając stabilność rządu, konflikty wewnętrzne 
i zewnętrzne oraz demokratyczną odpowiedzialność rządu, natomiast prawną –  
za pomocą m.in. częstotliwości zmiany przepisów regulujących funkcjonowanie 
ZIB. Zagwarantowanie stabilności ekonomicznej, politycznej i prawnej skutkuje 
ograniczeniem ryzyka inwestycyjnego.

2. Skala i struktura napływu kapitału zagranicznego

W roku 2015 w Zachodniopomorskiem zlokalizowanych było blisko 1500 podmio-
tów z udziałem kapitału zagranicznego. W porównaniu z 2000 rokiem było ich ponad 
46% więcej. Dynamika badanej zbiorowości była jednak wyraźnie niższa od średniej 
krajowej, a ponadto od notowanej w dziewięciu województwach Polski. W rezulta-
cie udział analizowanego w ogólnej liczbie podmiotów z kapitałem zagranicznym 
w Polsce zmniejszył się z 7,2% w 2000 roku do 5,8% w końcu 2015 roku (por. tab. 1).

Tabela 1. Liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego według województw

Województwo
Liczba podmiotów Dynamika (2000 = 100) Struktura (%)

2000 2005 2010 2015 2005 2010 2015 2000 2005 2010 2015
Dolnośląskie 1 587 1 831 2 274 2 260 115,4 143,3 142,4 11,1 10,9 9,9 8,7
Kujawsko-pomorskie 403 457 571 557 113,4 141,7 138,2 2,8 2,7 2,5 2,1
Lubelskie 294 332 343 460 112,9 116,7 156,5 2,1 2,0 1,5 1,8
Lubuskie 648 682 777 657 105,2 119,9 101,4 4,5 4,1 3,4 2,5
Łódzkie 690 726 950 1 047 105,2 137,7 151,7 4,8 4,3 4,1 4,0
Małopolskie 902 920 1 471 1 762 102,0 163,1 195,3 6,3 5,5 6,4 6,8
Mazowieckie 3 791 5 330 8 576 10 030 140,6 226,2 264,6 26,6 32,8 37,2 38,6
Opolskie 449 420 471 434 93,5 104,9 96,7 3,2 2,5 2,0 1,7
Podkarpackie 244 271 345 529 111,1 141,1 216,8 1,7 1,6 1,5 2,0
Podlaskie 92 100 141 196 108,7 153,3 213,0 0,6 0,6 0,6 0,8
Pomorskie 1 002 1 041 1 246 1 373 103,9 124,4 137,0 7,0 6,2 5,4 5,3
Śląskie 1 408 1 652 2 077 2 407 117,3 147,5 171,0 9,9 9,8 9,0 9,3
Świętokrzyskie 185 148 174 177 80,0 94,1 95,7 1,3 0,9 0,8 0,8
Warmińsko- 
-mazurskie 270 262 301 273 97,0 111,5 101,1 1,9 1,6 1,3 1,1

Wielkopolskie 1 256 1 385 2 062  2 302 110,3 164,2 183,3 8,8 8,2 8,9 8,9
Zachodniopomorskie 1 023 1 074 1 299 1 497 105,0 127,0 146,3 7,2 6,4 5,6 5,8
Ogółem 14 244 16 837 23 078 25 961 118,2 162,0 182,3 100,01 100,0 100,0 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Działalność… (za odpowiednie lata).
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Pod względem liczby przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym zachodniopo-
morskie zajmuje szóste miejsce w kraju. Wyprzedzają je województwa: mazowiec-
kie, w którym w 2015 roku było zarejestrowanych blisko 39% podmiotów, śląskie 
(ponad 9%), wielkopolskie (8,9%), dolnośląskie (8,7%) i małopolskie (6,8%). Jednak 
największy dystans dzieli badane województwo od województwa mazowieckiego. 
W 2015 roku w tym ostatnim udział przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym był 
6,7 razy większy niż w Zachodniopomorskiem, podczas gdy w 2000 roku tylko 3,7 
razy. Wskazuje to na malejące zainteresowanie inwestorów zagranicznych wojewódz-
twem zachodniopomorskim jako miejscem lokalizacji inwestycji bezpośrednich.

W strukturze podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego według klas wiel-
kości dominowały mikro przedsiębiorstwa (do dziewięciu pracujących). W 2015 roku 
ich udział wynosił 71% i był o 9,7 p.p. większy niż piętnaście lat temu. Tendencję 
spadkową odnotowano natomiast w klasie jednostek małych (do 49 pracujących) 
i średnich (do 249 pracujących). Udział tych pierwszych zmniejszył się bowiem 
z 24,6% w 2000 roku do 16,6% w 2015 roku, a drugich odpowiednio z 11,4 do 
9,7%. Struktura podmiotów dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej) nie uległa 
istotnym zmianom. W badanym okresie ich udział kształtował się bowiem na pozio-
mie 2,6–2,7%. Był jednak najniższy wśród wszystkich województw w Polsce (GUS, 
Działalność…, za odpowiednie lata). Świadczy to również o małej atrakcyjności 
lokalizacyjnej województwa zachodniopomorskiego dla inwestorów bezpośrednich.

Zmiany w wartości kapitału podstawowego1, jakim dysponowały ulokowane 
w Zachodniopomorskiem spółki z udziałem kapitału zagranicznego, nie odzwiercie-
dlały zmian w ich liczebności. W latach 2000–2015 wartość kapitału podstawowego 
wzrosła bowiem ponad 6,6 razy (odpowiednio z 1,2 do 7,9 mld zł) i charakteryzo-
wała się najwyższą dynamiką na tle pozostałych województw w Polsce (por. tab. 2). 
Skutkowało to wzrostem udziału regionu w łącznej wartości zgromadzonego kapi-
tału podstawowego oraz poprawą pozycji zajmowanej pod tym względem w kraju.

1  W niniejszym opracowaniu kapitał podstawowy został utożsamiony z kapitałem zagranicz-
nym, ponieważ w badanym okresie udział kapitału zagranicznego w strukturze kapitału podstawo-
wego kształtował się w granicach 91–98%.
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Udział badanego województwa w napływie kapitału zagranicznego do Polski 
wzrósł ponad 2,5 razy (z 1,4% w 2000 r. do 3,6% w 2015 r.). Podobne tendencje miały 
miejsce tylko w pięciu województwach, pozostałe zaś odnotowały wyraźne spadki. 
Zachodniopomorskie przesunęło się więc z dziewiątego na siódme miejsce. Na 
pierwszym miejscu znajdowało się województwo mazowieckie, w którym inwesto-
rzy ulokowali prawie 50% kapitału zagranicznego, na drugim wielkopolskie (10,2%), 
na trzecim śląskie (8,7%), na czwartym dolnośląskie (7,9%), na piątym małopolskie 
(6,2%), a na szóstym pomorskie (4,4%). Dystans dzielący badane województwo pod 
względem ulokowanego kapitału był znów największy w odniesieniu do wojewódz-
twa mazowieckiego, jednak, odwrotnie niż w przypadku liczby zlokalizowanych 
przedsiębiorstw, wykazywał tendencję malejącą. W 2000 roku inwestorzy ulokowali 
w nim blisko 43 razy mniej kapitału niż w Mazowieckiem, natomiast w końcu 2015 
roku relacja ta zmalała do około 13 razy.

Największą część wniesionego kapitału podstawowego inwestorzy bezpośredni 
zaangażowali w podmioty duże, których w Zachodniopomorskiem było jednak – jak 
wcześniej wykazano – najmniej. W 2015 roku ulokowali w tych ostatnich ponad 
70% kapitału ogółem, w mikroprzedsiębiorstwach tworzących najliczniejszą grupę 
około 14%, natomiast w małych i średnich odpowiednio 8,7 i 6,7%. W latach 2008–
2014 kapitał ten został wykorzystany przede wszystkim w spółkach prowadzących 
działalność z zakresu przetwórstwa przemysłowego (średnio około 70%) (Urząd 
Statystyczny w Szczecinie, 2010, 2011, 2016). Była to głównie produkcja wyrobów 
z drewna, korka, słomy i wikliny, produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 
oraz produkcja artykułów spożywczych, a zatem towarów nisko przetworzonych 
i trudno zbywalnych na rynku światowym. Relatywnie mniejszym zainteresowa-
niem badanych jednostek cieszyły się natomiast następujące sekcje PKD: rolnictwo, 
leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, w których ulokowano średnio około 3% kapitału 
podstawowego, handel i naprawy (9,5%) oraz obsługa nieruchomości (2,3%). Sekcje te 
również nie zwiększają udziału województwa w międzynarodowym podziale pracy.

Do zachodniopomorskiego kapitał zagraniczny napływał głównie z krajów Unii 
Europejskiej. W latach 2008–2014 jego udział w łącznej jego wartości w regionie 
kształtował się w granicach 95–97% (Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2010, 2011, 
2016). Głównymi inwestorami byli jednak Niemcy i Dania, których udział wynosił 
średnio po 18%, a następnie Szwecja i Holandia (po 4%). Relatywnie wysoka pozycja 
większości wymienionych krajów wynikała z posiadanej przez województwo renty 
geograficznej (blisko sąsiedzkiego położenia). O korzyściach z tym związanych 
będzie mowa w dalszych rozważaniach.
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3. Weryfikacja motywów lokalizacyjnych ZIB w Zachodniopomorskiem

W 2015 roku badany region pod względem rozmiaru rynku mierzonego wartością 
PKB plasował się na dalekim, 10. miejscu (por. tab. 3). Wyprzedzały go wojewódz-
twa: mazowieckie, które charakteryzowało się prawie sześć razy większą wartością 
PKB, śląskie (3,3 razy), wielkopolskie (2,6 razy), dolnośląskie (2,3 razy) i mało-
polskie (2 razy) a więc regiony, do których – jak wcześniej wykazano – napłynęło 
najwięcej ZIB.

Tabela 3. Wskaźniki ilustrujące rynkowe motywy lokalizacji ZIB w 2015 roku

Województwo

PKB* Udział Polska 
= 100

Liczba 
ludności

Udział 
Polska = 100 PKB per capita* Tempo wzrostu 

PKB

m
ln

 z
ł

%

m
ie

js
ce

ty
s. %

m
ie

js
ce

zł

m
ie

js
ce

20
13

 =
 

10
0

m
ie

js
ce

Dolnośląskie 145 512 8,5 4 2 904 7,6 5 50 031 2 103,2 6
Kujawsko- 
-pomorskie 76 063 4,4 8 2 086 5,4 9 36 379 9 102,3 11

Lubelskie 67 074 3,9 9 2 140 5,6 8 31 170 16 101,8 12
Lubuskie 38 416 2,2 13 1 018 2,6 14 37 635 8 103,8 2
Łódzkie 104 951 6,1 6 2 494 6,5 6 41 839 6 103,6 4
Małopolskie 134 008 7,8 5 3 373 8,8 4 39 834 7 103,5 5
Mazowieckie 381 551 22,2 1 5 349 13,9 1 71 659 1 103,7 3
Opolskie 36 393 2,1 14 996 2,6 14 36 299 11 103,9 1
Podkarpackie 67 350 3,9 9 2 128 5,5 10 31 642 15 102,3 11
Podlaskie 38 605 2,2 13 1 189 3,1 13 32 350 13 102,6 10
Pomorskie 97 833 5,7 7 2 308 6,0 7 42 558 5 102,7 9
Śląskie 213 589 12,4 2 4 571 11,9 2 46 499 4 103,1 7
Świętokrzyskie 41 304 2,4 12 1 257 3,3 12 32 640 12 102,8 8
Warmińsko- 
-mazurskie 46 191 2,7 11 1 440 3,7 11 31 955 14 103,5 5

Wielkopolskie 166 508 9,7 3 3 475 9,0 3 47 992 3 103,9  1 
Zachodniopomorskie 64 356 3,7 10 1 711 4,5 10 37 461 10 103,5 5
Polska 1 719 704 100,0 – 38 437 100,0 – 44 686 – 103,3 –

* W cenach bieżących.

Źródło: obliczenia własne na podstawie GUS (2016).

Pod względem zaludnienia zachodniopomorskie znajdowało się również na 10. 
miejscu. Wyprzedzały go znów te same województwa, czyli: mazowieckie z ponad 
trzy razy większą liczbą mieszkańców, śląskie (2,6), wielkopolskie i małopolskie 
(po około dwa razy) oraz dolnośląskie (1,7). Tego rodzaju „naturalne” zróżnicowa-
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nie było niewątpliwie kolejną istotną przyczyną różnicującą skalę zaangażowania 
kapitału oraz aktywności podmiotów bezpośrednich w badanym regionie. Przy tak 
małej liczbie ludności inwestorom zagranicznym trudno było liczyć na zatrudnie-
nie odpowiedniej liczby pracowników. Stąd dominacja w regionie mikro przedsię-
biorstw z ich udziałem, spadek małych i średnich oraz stabilizacja (na bardzo niskim 
poziomie) dużych.

Miernik PKB per capita odzwierciedla nie tylko poziom dochodów, ale również 
jakość popytu, w sensie zwiększonego zapotrzebowania na dobra bardziej zaawan-
sowane i o wyższej jakości (Wawrzyniak, 2010, s. 92). Wysokość tego wskaźnika 
plasowała zachodniopomorskie również na 10. miejscu w kraju, była bowiem blisko 
o 16% niższa od średniej krajowej, a ponadto o prawie 50% niższa niż w wojewódz-
twie mazowieckim, o ponad 21% niższa niż w dolnośląskim i wielkopolskim oraz 
ponad 10% niższa niż w pomorskim i łódzkim. Taki poziom dochodu na jednego 
mieszkańca nie zachęcał inwestorów bezpośrednich do zakładania dużych przed-
siębiorstw specjalizujących się w bardziej zaawansowanym przetwórstwie prze-
mysłowym. Dowodzi tego wcześniej przeprowadzona analiza działalności według 
wybranych sekcji PKD z wyraźną koncentracją na wyrobach nisko przetworzonych.

Dla inwestorów zagranicznych poszukujących nowych rynków zbytu ważnym 
czynnikiem jest również tempo wzrostu, ponieważ informuje zarówno o poten-
cjale rynku, jak i jego atrakcyjności (Wawrzyniak, 2010, s. 92). W odniesieniu do 
województwa zachodniopomorskiego wskaźnik ten był o 0,2 p.p. wyższy od no-
towanego średnio w Polsce (3,3%). Wyższą dynamikę rozwoju niż badany region 
osiągnęło jednak dziewięć województw, w tym najwyższą opolskie i lubuskie. 
Jednak udział tych ostatnich w liczbie zarejestrowanych podmiotów i wartości 
wniesionego kapitału zagranicznego był odpowiednio 3–4 i 3–5 razy mniejszy niż 
w Zachodniopomorskiem. Wskazuje to, że wysokie tempo wzrostu w odniesieniu do 
regionów nie zawsze ma dodatnie znaczenie dla napływu ZIB.

Rozpatrzmy teraz, jakimi motywami kierowali się inwestorzy bezpośredni 
poszukujący w Zachodniopomorskiem tanich zasobów. Wśród tych ostatnich roz-
patrywane były m.in. dostępność siły roboczej, o której świadczy stopa bezrobocia, 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto oraz wydajność pracy.

W 2015 roku stopa bezrobocia w badanym regionie wynosiła 13,1%. W porów-
naniu ze średnią krajową była o ponad 1/3 wyższa (por. tab. 4). Tak wysokie bezrobo-
cie plasowało region na dziewiątym miejscu w kraju. Niższą stopę bezrobocia odno-
towały natomiast województwa: wielkopolskie (o ponad 1/2), śląskie, mazowieckie, 
małopolskie i dolnośląskie (o blisko 2/5) oraz pomorskie (o 1/3). Odzwierciedleniem 
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dużej dostępności siły roboczej w Zachodniopomorskiem było o 10% niższe prze-
ciętne wynagrodzenie od średniego w Polsce. Pod tym względem znajdowało się 
ono również na dziewiątym miejscu w kraju. Wyższe płace odnotowano w wyżej 
wymienionych województwach o niższej stopie bezrobocia. Wyjątkiem były wo-
jewództwa wielkopolskie i małopolskie, w których stopa bezrobocia należała do 
relatywnie najniższych w Polsce, a przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na po-
ziomie odpowiednio około 10 i 6% niższym od przeciętnego w kraju. Przyczyną tego 
zjawiska była relatywnie niższa w nich wydajność pracy w porównaniu ze średnią 
w Polsce, a nawet Zachodniopomorskiem. W odniesieniu do tego ostatniego można 
więc stwierdzić, że niski koszt siły roboczej w połączeniu z relatywnie wyższą wy-
dajnością niż przeciętnie w kraju był czynnikiem sprzyjającym napływowi ZIB.

Tabela 4. Wskaźniki ilustrujące zasobowe motywy lokalizacji ZIB w 2015 roku

Województwo
Stopa bezrobocia

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto

Wydajność pracy
na jednego 

zatrudnionego*
Liczba studentów

% miejsce zł miejsce tys. zł miejsce na 1000 
mieszkańców miejsce

Dolnośląskie 8,5 4 3 960,5 3 120 270,3 2 46 3
Kujawsko-pomorskie 13,2 13 3 369,9 15 95 367,0 10 30 8
Lubelskie 11,7 9 3 498,0 10 72 781,4 16 37 6
Lubuskie 10,5 8 3 375,7 13 101 796,2 7 16 14
Łódzkie 10,3 7 3 574,3 6 97 283,9 9 33 7
Małopolskie 8,3 3 3 667,0 5 89 890,3 12 52 1
Mazowieckie 8,3 3 4 801,5 1 140 622,8 1 51 2
Opolskie 10,1 6 3 565,0 7 100 332,7 8 25 11
Podkarpackie 13,2 13 3 371,5 14 73 754,5 15 27 10
Podlaskie 11,8 10 3 455,6 11 82 868,6 13 30 8
Pomorskie 8,9 5 3 851,7 4 108 680,8 4 41 4
Śląskie 8,2 2 3 969,7 2 113 264,5 3 28 9
Świętokrzyskie 12,5 11 3 374,6 12 78 733,3 14 21 13
Warmińsko-
mazurskie 16,2 14 3 324,0 16 94 552,2 11 23 12

Wielkopolskie 6,1 1 3 543,2 8 101 902,8 6 38 5
Zachodniopomorskie 13,1 12 3 527,0 9 108 525,8 5 28 9
Polska 9,7 – 3 907,9 – 105 137,1 – 33 –

* Wartość dodana brutto (PKB minus podatki i subwencje) podzielona przez liczbę pracujących.

Źródło: jak pod tabelą 3.
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Istotnym motywem, który uwzględniają inwestorzy poszukujących tanich 
zasobów, jest także jakość siły roboczej. Ma to szczególne znaczenie dla inwestycji 
kapitałochłonnych, angażujących zaawansowaną technologię (Wawrzyniak, 2010,  
s. 96). W badanym województwie jakość siły roboczej mierzona liczbą studentów 
na 1000 mieszkańców nie sprzyjała napływowi ZIB. Pod tym względem znajdowało 
się ono ponownie na dziewiątej pozycji ze wskaźnikiem 28 studentów, czyli o 15% 
niższym od średniej krajowej. W województwach, w których notowano największy 
napływ ZIB, wskaźniki te były od 50% do blisko dwóch razy wyższe.

Kolejnym motywem związanym z poszukiwaniem przez inwestorów tanich 
zasobów jest dostępność transportowa. Jej rola w kształtowaniu atrakcyjności loka-
lizacyjnej polega głównie na obniżaniu kosztów dostaw zaopatrzenia oraz redystry-
bucji produktów finalnych między odbiorcami. Ocena dostępności transportowej 
winna uwzględniać wiele elementów, w tym m.in. rozwój infrastruktury drogowej, 
kolejowej, lotniczej i morskiej, położenie względem granicy zachodniej, stolicy oraz 
międzynarodowych portów morskich (Białek, Oleksiuk, 2011). Ze względu na ramy 
objętościowe niniejszego opracowania, w analizie dostępności transportowej wy-
korzystano wyniki badań z ostatniego raportu IBnGR. Z raportu wynika, że za-
chodniopomorskie znajduje się wśród trzech województw o najwyższej dostępności 
transportowej, zajmując trzecie miejsce po województwach mazowieckim i wielko-
polskim (Atrakcyjność..., 2016, s. 15). O relatywnie wysokiej dostępności transporto-
wej badanego regionu zadecydowało przede wszystkim położenie geograficzne, czyli 
bliskość zachodniej granicy oraz łatwy dostęp do transportu morskiego. Odległości 
między stolicami krajów, z których pochodziło najwięcej kapitału w formie ZIB, 
czyli Berlinem, Kopenhagą i Sztokholmem a Szczecinem wynosiły w linii prostej 
odpowiednio 127, 281 i 691 km. Odległość ze Szczecina do Świnoujścia – będących 
największymi portami międzynarodowymi – była jeszcze krótsza (zaledwie 57 km 
w linii prostej).

Podsumowanie

Po przeprowadzeniu badań można na postawione we wstępie pytania odpowiedzieć 
następująco. Z punktu widzenia celów inwestora zagranicznego województwo za-
chodniopomorskie nie było w stanie zagwarantować dużych korzyści wynikających 
z motywów rynkowych. Pod względem rozmiarów rynku mierzonego wartością PKB 
i liczbą ludności, województwo znajdowało się na odległym, 10. miejscu. Taką samą 
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pozycję zajmowało w odniesieniu do chłonności rynku. Nie stwarzało to dobrych 
perspektyw do rozwoju bardziej zaawansowanego przetwórstwa przemysłowego. 
Jedynie pod względem tempa wzrostu gospodarczego badany region znajdował się 
na piątym miejscu, co mogło sprzyjać napływowi ZIB. Inwestorzy bezpośredni 
mogli natomiast spodziewać się korzyści wynikających z realizacji motywów zaso-
bowych. Sprzyjała im w zachodniopomorskim duża dostępność siły roboczej (pod 
względem wysokości stopy bezrobocia region znajdował się przed podkarpackim, 
kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim), niskie wynagrodzenie (9. miejsce), 
przy relatywnie wysokiej wydajności pracy (5. miejsce) oraz wysoka dostępność 
transportowa (3. miejsce). Nie sprzyjała z kolei jakość siły roboczej, ponieważ pod 
względem liczby studentów na 1000 mieszkańców badany region znajdował się przed 
województwami podkarpackim, opolskim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim 
i lubuskim. Skutkiem większości niesprzyjających uwarunkowań wynikających 
z motywów rynkowych, ale lepszej realizacji większości analizowanych motywów 
zasobowych, była względnie wysoka, bo szósta, pozycja badanego województwa 
pod względem liczby zarejestrowanych podmiotów i siódme miejsce w napływie ka-
pitału zagranicznego. Nie są to jednak powody do radości, jeżeli uwzględni się fakt, 
że w pierwszym przypadku pięć pierwszych województw skupiło na swoich terenach 
ponad 72% przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, a w drugim sześć pierwszych 
– ponad 85% wniesionego kapitału zagranicznego ogółem. Przeprowadzona analiza 
nie wyczerpuje jednak w pełni podjętego tematu. W dalszych badaniach należałoby 
skonfrontować uzyskane wyniki z wpływem klimatu inwestycyjnego na lokalizację 
ZIB w Zachodniopomorskiem.
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FACTORS DETERMINING LOCATION OF FDI  
IN ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODESHIP

Summary

The aim of this paper is to attempt to identify the factors determining location of FDI 
in Zachodniopomorskie Voivodeship (West Pomeranian Region) and the role of the region 
in the inflow of this form of capital to Poland. Research shows that Zachodniopomorskie 
Voivodeship could not provide direct investors with market-related benefits owing to the 
region’s low GDP, small population size and a low absorption rate of the local market. On the 
other hand, investors could count on resource-related benefits such as availability of labour 
force, low salaries at relatively high productivity and convenient availability of transport. 
Decisions on locating FDI in the region were challenged by underqualified labour force. All 
these factors contributed to the region’s small significance both in terms of the total number 
of enterprises and total value of the capital raised. Nevertheless, further study is required 
to analyse the role of the investment climate and its relationship with FDI location. This 
problem has not been addressed here due to the limits of this study.

Translated by Marcin Gryczka

Keywords: FDI (foreign direct investment), location factors, investment climate, Zachod-
niopomorskie Voivodeship

JEL codes: E21, F41, F41
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Streszczenie

Celem artykułu jest wskazanie różnic w strukturze dochodów budżetu między po-
wiatami ziemskimi i powiatami grodzkimi. Skupiono się głównie na przedstawieniu istoty 
i zadań realizowanych przez powiat. Następnie poddano analizie strukturę dochodów 
budżetu powiatu. Aby osiągnąć wyznaczony cel, przeprowadzono analizę literatury do-
tyczącej samorządów terytorialnych i budżetów powiatów ziemskich oraz grodzkich. Na 
podstawie przeprowadzonych analiz widoczna jest różnica w strukturze dochodów w obu 
rodzajach powiatów. W wypadku powiatów ziemskich znaczną część dochodów stanowią 
subwencje ogólne, dla powiatów grodzkich są to dochody własne. Wskazuje to na znacz-
nie większą samodzielność ekonomiczną powiatów grodzkich w porównaniu z powiatami 
ziemskimi.

Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, dochody

Wprowadzenie

Od 1 stycznia 1999 roku samorządy terytorialne stanowią jednostkę podziału te-
rytorialnego, kiedy to zostały powołane do życia zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 
1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego 
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państwa (Dz.U. nr 96, poz. 603 z późn. zm.). Niezależnie od wielkości, każda z jed-
nostek terytorialnych ma odpowiednią strukturę i zadania, które wynikają z ustawy 
o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998 nr 91, poz. 578). Zgodnie z tą ustawą nie ma 
precyzyjnego rozgraniczenia w odniesieniu do zadań i władz w powiecie ziemskim 
a grodzkim. Ustawa odnosi się do powiatów, bez ich podziału.

Celem artykułu jest zbadanie różnic w strukturze dochodów budżetów między 
powiatami ziemskimi a miastami funkcjonującymi na prawach powiatu – powiatami 
grodzkimi. Zgodnie z przyjętą hipotezą struktura dochodów budżetów powiatów 
ziemskich i grodzkich jest zróżnicowana. Pierwsza zasadnicza różnica między nimi 
dotyczy terytorium. Powiaty ziemskie skupiają w sobie zazwyczaj od kilku do kil-
kunastu sąsiadujących ze sobą gmin, natomiast powiaty grodzkie zajmują mniejsze 
terytorium, gdyż są to miasta, w których liczba mieszkańców przekracza 100 tys. 
W województwie zachodniopomorskim występują trzy powiaty grodzkie – Koszalin, 
Szczecin i Świnoujście i osiemnaście powiatów ziemskich, m.in. powiat szczecinec-
ki, drawski, gryfiński. Szczecin pełni jednocześnie funkcję stolicy województwa.

Po przeanalizowaniu literatury przedmiotu oraz zadań realizowanych przez 
powiaty ziemskie i grodzkie, w kolejnej części artykułu dokonano analizy struktur 
dochodów powiatów w województwie zachodniopomorskim.

1. Istota i zadania powiatów

Istotę powiatu można rozpatrywać w dwóch ujęciach: szerszym i węższym. W ujęciu 
szerokim działalność powiatów dotyczy przekazywanych przez administrację pu-
bliczną państwa na rzecz danego powiatu określonej części zadań o charakterze pu-
blicznym. Ujęcie wąskie skupia się na wstępnym zdefiniowaniu powiatu, a następnie 
wskazaniu jego cech w aspekcie przedmiotowym i podmiotowym. O istocie powiatu 
świadczy wspólnota samorządowa oraz status osobowości prawnej powiatów. Każdy 
powiat ma swoje organy – spełniające urząd władzy w jednostce, która również ma 
status prawny (Sienkiewicz, 2011, s. 13–15).

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1868) do 
organów powiatu ziemskiego zalicza się radę powiatu i zarząd. Do wyłącznych 
zadań rady należy m.in.: uchwalanie budżetu państwa, powoływanie i odwoływanie 
na stanowisko skarbnika, wybór i odwoływanie zarządu. Rada jest organem kontrol-
nym i sprawczym w powiecie, organem wykonawczym jest zarząd. Na czele zarządu 
stoi starosta, który jest jednocześnie bezpośrednim zwierzchnikiem dla powiatowej 
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straży pożarnej, inspekcji i służb (Izdebski, 2003, s. 146–149). W powiatach grodz-
kich funkcje organów powiatu sprawuje rada miasta i prezydent miasta.

Powiat powinien wykonywać zadania, które nie są możliwe do zrealizowania 
przez małe gminy, jednak inny jest zakres zadań przeznaczony dla gmin i inny dla 
powiatów. Realizowane procesy mają na celu rozwój lokalny. Strategie rozwojów 
lokalnych są traktowane jako jedne z najważniejszych dokumentów dotyczących 
funkcjonowania m.in. powiatów. Strategie zawierają określone wizje i sposoby ich 
osiągania przez jednostki samorządu terytorialnego (Czaja, Becla, 2016, s. 209–210). 
Powiat jako jednostka tworzy wspólnotę, która składa się z ludności zamieszkują-
cej dane terytorium. Jednostki te realizują zadania, które są określone ustawami. 
Zgodnie z art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1868) są 
to zadania o charakterze ponadgminnym. Do zadań tych zalicza się m.in. (t.j. Dz.U. 
2017, poz. 1868):

 – bezpieczeństwo obywateli,
 – edukację publiczną,
 – promocję i ochronę zdrowia,
 – pomoc społeczną, 
 – aktywizację lokalnego rynku pracy,
 – transport zbiorowy,
 – gospodarkę nieruchomościami,
 – ochronę środowiska,
 – porządek publiczny,
 – ochronę przeciwpowodziową,
 – gospodarkę wodną,
 – utrzymanie obiektów należących do powiatu,
 – rolnictwo,
 – działalności w zakresie telekomunikacji.

Są to przykładowe zadania powiatów, mające zapewnić obywatelom odpowied-
nie warunki do życia i funkcjonowania (Borodo, 2006, s. 44–48). Inny podział zadań, 
jaki można zauważyć analizując literaturę, uwzględnia klasyfikację zadań z podzia-
łem na własne i zlecone. Realizacja zadań zleconych została zapisana w Konstytucji 
RP w art. 166 ust. 2: „Jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa 
może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadań pu-
blicznych. Ustawa określa tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań publicz-
nych”. Przykładami zadań zleconych realizowanych przez powiat są: wydawanie 
prawa jazdy, wydawanie zezwoleń wodno-prawnych, funkcjonowanie Powiatowych 
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Urzędów Pracy, promowanie turystyki w regionie (Miszczuk, Miszczuk, Żak, 2007, 
s. 41). Celem realizacji tych działań jest dbanie o bezpieczeństwo obywateli, pomoc 
w znalezieniu pracy czy zapewnienie wsparcia w trudnej sytuacji życiowej. Zgodnie 
z Konstytucją RP za zadania własne samorządów terytorialnych uznawane są te 
zadania publiczne, które mają na celu zaspokojenie potrzeb danej wspólnoty samo-
rządowej. Są to zadania o charakterze lokalnym, otrzymywane przez samorządy 
terytorialne zgodnie z zasadą decentralizacji i finansowane z własnych środków 
pochodzących z budżetu (Wyporska, 2002, s. 44). Na przykład do zadań własnych 
powiatu wynikających z art. 19 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2017, poz. 
1769) należy prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na terytorium powiatu, 
opracowanie, a następnie realizacja, strategii dotyczącej rozwiązywania problemów 
społeczności lokalnej – pomoc osobom niepełnosprawnym, integracja ludzi i rodzin 
należących do grup szczególnego ryzyka.

Powiaty ziemskie i grodzkie realizują grupę zadań w ramach działań podze-
społów powiatowych. Jest to specyficzna kategoria zadań, ponieważ są one reali-
zowane przez kierowników powiatów straży pożarnych i powiatowych inspekcji 
w ich własnym imieniu. Władze powiatu nie mogą naruszać ich kompetencji i w nie 
ingerować (Surówka, 2013, s. 112).

2. Dochody powiatów i podstawa analizy budżetu

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządów terytorialnych (t.j. Dz.U. 2017, 
poz. 1453) źródłami dochodów powiatów ziemskich i grodzkich są:

 – wpływy z opłat, które stanowią dochody powiatu, uiszczanych na podsta-
wie odrębnych przepisów,

 – dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od 
powiatowych zakładów budżetowych,

 – dochody z majątku powiatu,
 – dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach,
 – spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatów,
 – dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
 – wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób praw-

nych (od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze 
powiatu) wynosi 1,40%,
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 – wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycz-
nych (od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu) 
wynosi 10,25%.

W celu oceny zróżnicowania struktury dochodów w powiatach ziemskich 
i grodzkich zastosowano analizę struktury głównych pozycji dochodów budżetu: 
dochody własne, dotacje celowe i subwencje ogólne. Dochody własne jest to grupa 
dochodów, na które jednostki samorządu terytorialnego (JST) mają największy 
wpływ ze względu na możliwość ustalania ich wysokości i rodzajów. Mogą one 
pochodzić ze sprzedaży majątku powiatów, dzierżaw, najmów. Jako podstawowe 
źródło dochodów własnych uznaje się wpływy z tytułu czynszów za najem i dzier-
żawy obiektów komunalnych oraz użytkowych. Dotacje celowe są to środki prze-
kazywane z budżetu państwa na ściśle określone cele i w ściśle określonej kwocie. 
Charakterystyczne dla dotacji docelowych jest sposób ich finansowania – jeżeli 
środki zostaną niewłaściwie rozdysponowane lub niewykorzystane, wówczas muszą 
wrócić do budżetu państwa (Oręziak, 2008, s. 56–62).

Badaniu poddano dochody budżetów powiatów z okresu 2012–2016. Dane obej-
mują sumy: dochodów własnych, subwencji ogólnych i dotacji 18 powiatów ziemskich 
i trzech powiatów grodzkich w województwie zachodniopomorskim, na podstawie 
których określono strukturę dochodów z podziałem na powiaty ziemskie i grodz-
kie. Jako miarę odniesienia poszczególnych pozycji dochodów powiatów uznano ich 
dochody ogółem. Wstępne badanie wykazało różnice w proporcjach poszczególnych 
pozycji dochodów w budżecie, które wynikają np. z większego terytorium, z którego 
uzyskiwane są te dochody. Aby powiaty mogły realizować należące do nich zadania, 
konieczne są do tego odpowiednie środki finansowe. Zgodnie z art. 167 Konstytucji 
RP powiaty ziemskie i grodzkie mają zapewniony udział w dochodach publicznych, 
który jest ustalony w sposób proporcjonalny do ilość powierzonych im zleceń.

Na rysunku 1 przedstawiono uśrednioną strukturę sumy dochodów osobno dla 
powiatów ziemskich i grodzkich w latach 2012–2016, którą obliczono na podstawie 
zsumowania głównych pozycji dochodów budżetów w badanym okresie z uwzględ-
nieniem podziału na powiaty ziemskie i grodzkie. Kolejnym krokiem było określenie 
dla obu typów powiatów średniej wartości dochodów, na podstawie której określo-
no ich średnią strukturę. W powiatach ziemskich przeważają dochody z subwencji 
ogólnych, natomiast w powiatach grodzkich dochody własne. Do dochodów powia-
tów, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2003  
nr 203, poz. 1966), poza dochodem własnym zalicza się również subwencje ogólne, 
dotacje celowe pochodzące z budżetu państwa i udziały we wpływach z podat-
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ków dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Subwencje ogólne są to środki, 
które mogą spełniać dwie funkcje: wyrównawczą i stymulującą. Wyrównawcza 
dotyczy wyrównywania dysproporcji terytorialnych źródeł dochodów własnych. 
Dysproporcje te związane są zwykle z położeniem geograficznym, zasobami surow-
ców, warunkami klimatycznymi. Natomiast funkcja stymulująca dotyczy działań, 
które, poza tymi wykonywanymi i finansowanymi przez powiaty, także obejmują 
zadania mające na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego w regionie (Patrzałek, 
2004, s. 117–118).

Rysunek 1. Zestawienie przeciętnej struktury dochodów powiatów ziemskich i grodzkich 
w województwie zachodniopomorskim w latach 2012–2016

Źródło: opracowanie własne.

3. Struktura dochodów w powiatach województwa 
zachodniopomorskiego

Strukturę głównych grup dochodów w podziale na powiaty ziemskie i grodzkie 
w kolejnych latach badania przedstawiono w tabeli 1. Wartości wyrażone w złotych 
to sumy poszczególnych pozycji dochodów, odpowiednio dla powiatów. Patrząc 
na nie kompleksowo, zauważalna jest różnica w poziomie i strukturze dochodów 
między powiatami ziemskimi oraz grodzkimi.
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Tabela 1. Porównanie i struktura dochodów powiatów ziemskich i grodzkich 
w województwie zachodniopomorskim  w latach 2012–2016

Lata
Powiaty ziemskie Powiaty grodzkie

zł % zł %

 dochody ogółem

2012 2 746 617 224 100 5 782 446 258 100

2013 3 186 282 782 100 6 150 809 216 100

2014 3 139 523 313 100 6 573 558 769 100

2015 3 146 729 525 100 7 162 361 651 100

2016 3 174 581 485 100 7 992 836 262 100

 dochody własne

2012 755 411 776 28 3 321 012 600 57

2013 833 888 388 26 3 645 511 691 59

2014 878 951 541 28 3 998 852 611 61

2015 978 862 766 31 4 317 114 800 60

2016 1 024 435 853 32 4 637 439 855 58

 subwencje ogólne

2012 1 299 696 733 47 1 540 858 171 27

2013 1 552 544 315 49 1 594 355 245 26

2014 1 519 892 691 48 1 602 703 178 24

2015 1 508 588 458 48 1 635 067 055 23

2016 1 527 130 746 48 1 686 919 344 21

 dotacje celowe

2012 690 234 223 25 916 299 588 16

2013 798 575 586 25 906 666 381 15

2014 739 404 588 24 967 727 090 15

2015 658 003 808 21 1 205 903 906 17

2016 621 740 393 20 1 664 201 165 21

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych www.bip.szczecin.rio.gov.pl (1.12.2017). 

Dochód ogółem powiatów grodzkich był niemal dwukrotnie wyższy niż dochód 
powiatów ziemskich, a dodatkowo wyraźna jest tendencja wzrostowa poziomu nomi-
nalnych dochodów ogółem w obu rodzajach powiatów. Dochody ogółem powiatów 
grodzkich w 2016 roku wzrosły o prawie 40% w stosunku do dochodów z 2012 
roku. Dochody własne stanowiły ponad 55% całości dochodów powiatów ziemskich. 
Świadczy to o większej dobrowolności i większej niezależności w kwestii możliwo-
ści ich wydatkowania.



118 Problemy wsPółczesnej ekonomii

W strukturze dochodów powiatów ziemskich w województwie zachodniopo-
morskim dochody własne stanowiły w analizowanym okresie średnio od 26 do 32%. 
Powiaty grodzkie są mniejsze niż powiaty ziemskie, lecz w strukturze dochodów ich 
budżetu widać, że mogą mieć większe dochody. Jednym ze źródeł dochodów powia-
tów są dochody własne, na rozporządzanie którymi sektor finansów publicznych nie 
ma wpływu, co oznacza, że powiat sam decyduje, na co je przeznaczy. Są to środki 
do wyłącznej dyspozycji powiatów. W przypadku powiatów grodzkich stanowiły 
one w latach 2012–2016 do 64% całości dochodów miast na prawach powiatu. W do-
chodach poszczególnych powiatów ziemskich województwa zachodniopomorskiego 
nie stanowiły one natomiast znaczącej pozycji w strukturze, wynosząc od około 1% 
w 2012 roku w powiecie myśliborskim do maksymalnie 26% w 2012 roku w powie-
cie szczecineckim. Świadczy to o większej niezależności możliwości wydatkowa-
nia swoich dochodów przez powiaty grodzkie. Udział dotacji celowych w docho-
dach ogółem był wyższy w przypadku powiatów ziemskich, w których oscylował 
w badanym okresie między 20–25%, a w powiatach grodzkich był nieco niższy, 
jednak w 2016 roku osiągnął poziom 21% całości dochodów.

Subwencje ogólne stanowiły w badanym okresie dominujące źródło dochodów 
powiatów ziemskich, wynosząc prawie 50% całości ich dochodów. Udział subwen-
cji ogólnych powiatów grodzkich w badanym okresie był najwyższy w 2012 roku 
i wynosił 27%, a w kolejnych latach spadł, osiągając w 2016 roku poziom 21%.

Na rysunku 2 przedstawiono graficznie wartość dochodów badanych powia-
tów w latach 2012–2016. Wykres liniowy przedstawia wartość dochodów powiatów 
grodzkich, a wykres kolumnowy prezentuje wartość dochodów powiatów ziemskich. 
Na rysunku 2 widoczna jest bardzo duża dysproporcja między dochodami własnymi 
powiatów ziemskich a powiatów grodzkich. Wartość dochodów własnych powiatów 
grodzkich jest niemal czterokrotnie wyższa niż powiatów ziemskich. Widać na nim 
także niewielki wzrost dochodów z dotacji celowych powiatów grodzkich i są one 
wyższe niż w przypadku powiatów ziemskich. Wartość subwencji ogólnych w przy-
padku powiatów ziemskich i grodzkich w badanym okresie jest zbliżona.

Na rysunku 3 przedstawiono dynamikę wzrostu dochodów powiatów w woje-
wództwie zachodniopomorskim.
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Rysunek 2. Zestawienie zmian poziomu dochodów powiatów ziemskich (Z)  
i powiatów grodzkich (G) w latach 2012–2016 (w tys. zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Rysunek 3. Dynamika zmian dochodów powiatów ziemskich (Z)  
i powiatów grodzkich (G) w województwie zachodniopomorskim w latach 2012–2016 (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Na rysunku 3 widać wyraźny spadek dynamiki dochodów powiatów ziemskich 
w 2014 roku z 116 do 99%. Od roku 2014 powiaty ziemskie odnotowują stopniowy 
wzrost dynamiki, nieprzekraczający 2% rocznie. Przeciwnie natomiast w przypadku 
powiatów grodzkich, dla których dynamika dochodów wzrasta w całym badanym 
okresie, od 106% w 2013 roku do 112% w 2016 roku. Wyższa dynamika świadczy 
o szybszym wzroście dochodów powiatów grodzkich w odniesieniu do powiatów 
ziemskich.

Podsumowanie

Badanie dochodów budżetów w latach 2012–2016 pokazało, że struktura dochodów 
powiatów ziemskich i grodzkich w województwie zachodniopomorskim jest zróżni-
cowana, co jednocześnie potwierdza postawioną na początku hipotezę. W przypadku 
dochodów w powiatach ziemskich pochodzą one głównie z subwencji ogólnych, 
natomiast w przypadku powiatów grodzkich znaczący udział w ich dochodach 
ogółem mają dochody własne. Dominacja wpływów z dochodów własnych świadczy 
o znacznej samodzielności gospodarczej powiatów grodzkich. Spowodowane jest to 
m.in. różnicą w liczbie ludności i terytorium. Wartość dochodów całkowitych po-
wiatów ziemskich w województwie zachodniopomorskim w latach 2012–2016 była 
niemal dwukrotnie mniejsza niż wartość dochodów całkowitych powiatów grodz-
kich. Celem powiatu jest m.in. zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej, jednak 
powiaty powinny być nastawione także na rozwój przedsiębiorczości na swoich te-
rytoriach. Wzrost przedsiębiorczości spowoduje powstawanie nowych miejsc pracy, 
przez co zmniejszy się poziom bezrobocia i poprawią się materialne warunki życia 
mieszkańców, ale również zwiększą się wpływy budżetowe z podatków. Tworzenie 
miejsc pracy jest bezpośrednio związane z jednym z zadań powiatu dotyczącym ak-
tywizacji lokalnego rynku pracy. Wzrost przedsiębiorczości w regionie kreuje powiat 
jako dobrą JST na tle innych samorządów w kraju, co przyczynić się może do pro-
mowania go wśród inwestorów zewnętrznych i wewnętrznych. Rozwój przedsiębior-
czości niesie za sobą wiele pozytywnych zmian dla powiatów i wszystkich jednostek 
terytorialnych, ponieważ przyczynia się do rozwiązywania problemów społecznych, 
jak np. poprawy poziomu życia czy rozwoju innowacyjności w regionie,
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STRUCTURE OF THE INCOMES OF LAND AND URBAN COUNTIES  
IN THE WEST POMERANIAN VOIVODESHIP IN THE YEARS 2012–2016

Abstract

The aim of the article is to indicate differences in the structure of budget incomes 
between land and urban counties. The main focus was on presenting the essence and tasks 
that are implemented by the county. Next, the structure of county budget incomes was ana-
lyzed. In order to achieve the set goal, an analysis of the literature on territorial self-govern-
ments and budgets of the land and urban counties was carried out. Based on the analyzes 
carried out, there is a difference in the structure of income in both types of counties. In the 
case of the land counties, a significant part of the income is represented by general subsidies, 
for urban counties these are own incomes. This indicates a much greater economic independ-
ence of urban districts in comparison with land districts.

Keywords: local government, revenue
JEL codes: H72, H2
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Abstract

The article presents remarks about ecological aspects of attempts to overcome eco-
nomic downturn by structural changes called “low-carbon economy”, aimed at decreasing 
emissions of greenhouse gases and transformation of energy systems. The main goal in long 
term is to create socio-economic development with gaining goals including overcoming 
problems with climate change and enhancing energy security. There are two methods to 
estimate current progress in transition to a low-carbon economy. However, due to the short 
period of time and limited data, none of them is effective and allows to answer the question 
about the real effects of undertaking ventures for the natural environment.

Keywords: economic recovery, environment, indicator, low-carbon economy, transition

Introduction

Financial crisis in the United States in 2007 and then real economy downturn of 
2008–2010 in USA and all member states of the European Union came as a surprise 
for some people, and for others it was just a confirmation of their predictions. One 
thing is obvious, though: years of living on credit, buying over-the-counter, policy of 
low interest rates, and functioning of deregulated financial markets had contributed 

* E-mail address: paulinaszyja@wp.pl
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to a very serious downturn. Therefore, circumstances of this situation have started 
to be analysed. On the other hand, a method to overcome the crisis and not to let it 
happen again – by implementing serious changes in economics – has been searched 
for. The analysis has pointed out the necessity of taking measures aimed at structural 
changes in the national economy, which would allow to achieve desired results in 
terms of: development of new technologies, implementation of innovation, mainta-
ining and creating new jobs, increasing energy security, adaptation or/and mitigation 
of climate change.

The main goal of this article is to present aspects of a low-carbon transition 
for improving quality of environment by changes in emissions, energy systems and 
related components. It will present not only the issues related to terminological issues, 
programming aspects and governance policy, but also statistical data. The important 
question is whether we are actually dealing with the creation of structural changes 
aimed at developing a low-carbon economy in the European Union.

1. Development of terms related to the concept of sustainable 
development

In 1987 in report “Our Common Future” was presented definition of term: sustaina-
ble development (UN, 1987). During and after mentioned crisis have been appeared 
new terms, which we can describe as qualitatively new and related to the mentioned 
one. Especially the following terms gained importance: low-carbon economy, low-
-carbon development, green growth, green economy, and circular economy, as well 
as related concepts, such as eco-innovation, green innovation, green jobs, green 
products, green services (table 1).

Table 1. Concepts related to the operationalization of the concept sustainable development

Term Definition
1 2

low-carbon economy It create a climate-friendly and less energy-intensive economy by working in sectors 
such as electricity production, industry, transport, construction, agriculture,  
and reducing carbon dioxide and other greenhouse gases, improving energy 
efficiency, developing other than fossil fuels (in EC, 2016)

low-carbon development/ 
low-carbon development 
strategies

It (…) describe forward-looking national economic development plans  
or strategies that encompass low-emission and/or climate-resilient economic  
growth (Sustainable…, 2017)
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1 2
green growth It means fostering economic growth and development, while ensuring that natural 

assets continue to provide the resources and environmental services on which our 
well-being relies (OECD, 2017)

green economy Green economy improved human well-being and social equity, while significantly 
reducing environmental risks and ecological scarcities (UNEP, 2011, pp. 01–02)

circular economy A transition to a circular economy shifts the focus to reusing, repairing, refurbishing 
and recycling existing materials and products. What used to beregarded as ‘waste’ 
can be turned into a resource (EC, 2014b)

eco-innovation An innovation that improves the environmental performance of consumption  
and production activities. (Del Río, Carrillo-Hermossila, Könnölla, 2010)

green innovation Green innovation: the technological innovation that ecological concept is introduced 
into various stages of technological innovation for entity industry, thus benefiting 
resource conservation and environmental protection (Wei, Yuguo, Jiaping, 2015)

green jobs Green jobs are decent jobs that contribute to preserve or restore the environment, 
in traditional sectors such as manufacturing and construction, or in new, emerging 
green sectors such as renewable energy and energy efficiency. 
Green jobs help: Improve energy and raw materials efficiency, Limit greenhouse  
gas emissions, Minimize waste and pollution, Protect and restore ecosystems, 
Support adaptation to the effects of climate change (ILO, 2016)

green products A green product is a product whose design and/or attributes (and/or production and/
or strategy) use recycling (renewable/toxic-free/biodegradables) resources and which 
improves environmental impact or reduces environmental toxic damage throughout 
its entire life cycle (Durif, Boivin, Julien, 2010)

green services Definition of green product is frequently connected with green products. For 
example, U.S. Bureau of Labour Statistics clarifies the term as a one which benefit 
the environment or conserve natural resources (…) and fall into one or more of 
the following five categories: energy from renewable sources, energy efficiency, 
Pollution reduction and removal, greenhouse gas reduction, and recycling and reuse, 
natural resources conservation, environmental compliance, education and training, 
and public awareness (BLS, 2017)

Source: own works based on sources mentioned in table.

Terms which are connected with the abovementioned issues or constitute 
a serious constraint should be emphasized here. In the first example, highlighted 
issues include: green business, green cities, green transport, green cars, green (clean) 
technology, green (clean) energy, green investment, green public procurement. For 
an exception of green public procurement, all terms are named by using prefix “eco” 
or subject description environmental friendly. However, their meaning is not always 
exactly the same. In second example, the distinguished terms are eco-labeling and 
eco-branding, which constitute a standardization system for ecological products and 
services.
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There are also terms which appeared earlier (in 1970s , 80s and 90s) and were 
identified in the context of the concept of sustainable development: sustainable pro-
duction and consumption, sustainable business, sustainable transport, environmental 
foods and services, sustainable procurement.

In the matter of terms, we should also notice words which describe processes 
within the concept of green economy itself, i.a. greening up economy, or regarding 
one of the abovementioned terms describing the scope of the subject within green 
economy such as greening up business.

Another important aspect is a certain range of links to the main terms: green 
economy, low-carbon economy and circular economy. This distinction was made 
on the basis of the provisions of strategic documents and plans of the European 
Commission. The widest conceptual range relates to green economy, which simulta-
neously covers the second and the third one (Szyja, 2017). 

2. Development of programmes and strategies

Since 2008, the European Union’s organizational entities have adopted a wide selec-
tion of documents aimed at systemic transformation for a new way of economical 
management in the member countries. It can be divided in three areas:

1. Green economy
 – Communication from the Commission: EUROPE 2020. A strategy for 

smart, sustainable and inclusive growth, Brussels, COM(2010) 2020 
final.

2. Low-carbon economy
 – A European Economic Recovery Plan, COM(2008) 800 final. 
 – Communication from the Commission – Energy efficiency: delivering 

the 20% target, COM/2008/0772 final.
 – Communication from the Commission to the European Parliament, 

the Council, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions Energy 2020. A strategy for competitive, 
sustainable and secure energy, COM/2010/0639.

 – Communication from the Commission to the European Parliament, 
the Council, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions, Innovation for a sustainable Future, Energy 
Roadmap 2050, COM/2011/0885 final.
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 – Communication from the Commission to the European Parliament, 
the Council, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions, An EU Strategy on adaptation to climate 
change, COM/2013/0216 final.

 – GREEN PAPER A 2030 framework for climate and energy policies, 
COM/2013/0169 final.

 – Communication from the Commission to the European Parliament, 
the Council, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions, A policy framework for climate and energy 
in the period from 2020 to 2030, COM/2014/015 final.

3. Circular economy
 – Communication from the Commission to the European Parliament, 

the Council, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions, Roadmap to a Resource Efficient Europe, 
COM/2011/0571 final.

 – Communication from the Commission to the European Parliament, 
the Council, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions, Innovation for a sustainable Future –  
The Eco-innovation Action Plan (Eco-AP), COM/2011/0899 final.

 – Communication Towards a circular economy: a zero waste programme 
for Europe, COM/2014/0398 final/2.

A European Economic Recovery Plan, which is based on two pillars: the first fi-
nancial, and the second related to structural changes, directed to “smart” investment. 
“Smart investment means investing in the right skills for tomorrow’s needs; investing 
in energy efficiency to create jobs and save energy; investing in clean technologies 
to boost sectors like construction and automobiles in the low-carbon markets of the 
future; and investing in infrastructure and inter-connection to promote efficiency 
and innovation” (A European..., 2008). This was the way of proposing the idea for 
transition to a low-carbon economy, which shall simultaneously gain targets related 
to climate change, energy security and recovery in economics in short term, and 
creating new area for developing in long term. In turn, A strategy for smart, susta-
inable and inclusive growth points out on sustainable growth, defined as “promoting 
a more resource efficient, greener and more competitive economy” (EC, 2010). With 
reference to circular economy, there are some documents – plans to introduce zero 
waste system in economy through resource efficiency, and eco-innovation. It should 
be highlighted that all those documents are highly correlated due to the links between 
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the terms such as “green economy”, “low carbon economy”, or “circular economy”, 
and their common elements of structural change: energy, water and resource effi-
ciency, efficiency of production and services based on efficiency technologies, and 
new professional skills.

In Poland, no documents directly aimed at transition to green economy have 
been adopted yet. There are a few in which the issue is highlighted: Poland 2030. 
The third wave of modernity. Long-term development strategy of the country (MAD, 
2012), Plan for the development of electromobility (ME, 2016), Strategy for responsi-
ble development (Strategy..., 2017). Also, the ACT of 20th May 2016 Energy efficiency 
was adopted in 2016; however, the National Action Plan for Energy Efficiency is still 
in preparatory phase. This situation is a results of lack of political support, energy 
sector lobbing, and addiction to coal in energy system. However, in the first case the 
situation is slowly changing because of government’s involvement in electromobility 
and ecobuilding, among other things. Recently adopted EU’s documents show un-
derstanding for different conditions of implementation of a low-carbon economy in 
the Member States, including Poland. In A policy framework for climate and energy  
in the period from 2020 to 2030, emphasis is put on “providing flexibility for Member 
States to define a low carbon transition appropriate to their specific circumstances, 
preferred energy mix and needs in terms of energy security and allowing them to 
keep costs to a minimum” (EC, 2014a).

3. Practical aspects on post-crisis activities for transition  
to a low-carbon economy

Recently, attempts have been taken to measure progress in transition to a low-carbon 
economy. They include economic, social, and environmental aspects, based on ap-
propriate indicators. First method are complex indexes. One is prepared every year by 
PricewaterhouseCoopers (table 2). According to the indexes from 3 years: 2012, 2016, 
and 2017, there are visible changes in carbon intensity. However, the most significant 
changes were recorded for the period 2010–2011, immediately after the crisis. This 
is probably the result of high fuel prices (in 2007 and 2008) and the savings in their 
use. The situation changed in the following years i.a. due to lower consumption of 
natural resources. 

The level of real GDP, which was higher in 2014 and the following years, should 
also be emphasized. To some extent, the European Union Member States overcame 
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the economic downturn i.a. by anti-crisis programmes based on investment in infra-
structure, energy, and “smart” technology.

Table 2. Low-carbon Economy Index – 2012, 2016, 2017, situation in the European Union

Country
Change in carbon intensity Annual average change  

in carbon intensity Real GDP growth (PPP)

2010–
2011

2014–
2015

2015–
2016

2010–
2011

2000–
2015

2000–
2016

2010–
2011

2014–
2015

2015–
2016

EU –3.6% –0.7% –1.7% –5.1% –2.3% –2.3% 1.5% 1.9% 1.9%

Source: PwC (2012), p. 5; PwC (2016); PwC (2017), p. 5.

Another example of an index is the Low-Carbon Indicators Toolkit for stake-
holders from European regions, which was developed within the project Regions for 
Sustainable Change. It covers indicators in seven areas: GHG emissions, sustainable 
energy use, sustainable process in other sectors, policy framework, institutional ca-
pacity, socio-political awareness, and financial aspects (Regions…, 2017).

Second method is based on analysis of the main indicators related to energy and 
emissions (table 3). However this approach is based only on two elements of a low 
carbon economy: energy efficiency and development energy from renewable sources. 
This attitude does not take into account the wide spectrum of social issues. Indirectly 
it indicates changes in energy system. In connection with the data: the average figures 
for EU-28 and situation in Poland, it is worth to make some remarks. First of all, 
analysing detailed data, Germany has the highest primary and final energy con-
sumption; however, the levels have decreased over years. Energy productivity and 
share of energy from renewable energy sources in EU is increasing, but the largest 
increase was recorded after 2012. The same may be applied to the emissions of CO2. 
Unfortunately, there are no visible changes in the scope of increasing the role of col-
lective transport, as one of the important sources of this gas emission.

In addition to the indicators described above, it is also worth tracking the 
data related to environmental products and services, employment in environmental 
economy, and eco-innovation. This step, in turn, can throw light on changes in the 
area of supply for ecological products and services and innovative potential and the 
ability to create jobs.
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Table 3. Indicator pointed to changes in low-carbon economy 2008–2015

Indicator Average for the EU Poland
2008 2010 2012 2015 2008 2010 2012 2015

Primary energy consumption
 (TOE) 1,692.4 1,656.7. 1,585.4 1,529.6 92.8 95.7 92.7 90.0

Final energy consumption
(TOE) 1,179.7 1,162.8 1,106.2 1,082.2 62.4 66.3 64.4 62.3

Final energy consumption in 
households per capita  
(kg of oil equivalent)

600 633 590 540 515 577 545 496

Energy productivity (KGOE) 7,3 7,3 7,7 8,3 3.5 3.6 4.0 4.4
Share of renewable energy in 
gross final energy consumption 11.0 12.9 14.4 16.7 7.7 9.3 10.9 11.8

Energy dependence  
(% of imports in total  
energy consumption)

54.5 52.6 53.4 54.0 30.2 31.3 30.6 29.3

Greenhouse gas emissions 
intensity of energy 
consumption  
(index (2000 = 100)

95.1 92.8 92.3 89.1 94.0 93.0 93.4 91.5

Greenhouse gases emission 
(in CO2 equivalent, base year 
1990)

90.6 85.9 82.1 77.4 87.1 87.2 85.5 82.8

Gross domestic expenditure  
on R&D by sector (% of GDP) 1.84 1.93 2.01 2.03 0.6 0.72 0.88 1.0

Share of collective transport 
modes in total passenger land 
transport by vehicle (% of total 
inland passenger-km)

17.3 16.6 17.2 16.9 28.1 23.9 23.2 21.5

Average CO2 emissions per 
km from new passenger cars  
(g CO2 per km)

153.6* 140.3* 132.2* 118.1** 153.1 146.2 141.3 129.3

Resource productivity and 
domestic material consumption 
(EUR per kg, chain linked 
values (2010))

1.5868 1.8059 1.8966 2.0189 0.5277 0.5611 0.5552 0.6527

* for EU-27.
** for EU-28. 

Source: SDG 7; SDG 9; SDG 12.

Production, value added and exports in the environmental goods 
and services sector changed from 2008 to 2014: in 2008, their value was  
571,834 mln EUR, in 2010 – 618,261 mln EUR, 2012 – 691,737 mln EUR and 
in 2014 – 709,543 mln EUR (Eurostat, Production…). Employment in environ-
mental economy (2000 = 100) in 2008 was on the level 128, in 2010 – 141, but 
in 2012 – 149, and the same is the number for 2014 (Eurostat, Development...). 
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Taking into account gross value added, the data is impressive: 149 in 2008, 
163 in 2010, 173 in 2012 and 175 in 2014. The largest share in the creation of 
value added was due to management of energy resources (Eurostat, Gross…).

It is worth pointing out on the European Eco-Innovation Index, which has 
presented indicators in five areas (inputs, activities, outputs, socio-economic  
outcomes, resource efficiency outcomes) since 2010. The leader country changed 
over seven years (2010 – Denmark, 2011 and 2012 – Finland, 2013 – Germany, 2014 
– Luxembourg, 2015 – Finland, 2016 – Germany), but always scored between 136 
and 151. However, in 2010–2012 maximum level of points was higher than after 
2012. In 2016, Poland scored 72, far below the EU average (The Eco-Innovations…).

Conclusions

Since 2008, there has been a wide progress related to implementation of elements 
aimed at environmental aspects to structural changes in economy. This is evidenced 
by the scope of adopted plans, programmes or strategies, as well as by the develop-
ment of a number of concepts. However, only hard data is a tangible evidence proving 
the changes. Currently, there is no single effective index covering all relevant indi-
cators. Two indexes are described above. However, they are not complete, as they do 
not include many indicators. This is the disadvantage of many indexes.

Taking into account available data, and bearing in mind the short time period 
(structural changes need more time than five years after crisis due to the complexity 
of system changes and ecological aspects of transition) it can be stated that some po-
sitive changes are taking place, especially in energy systems and the role of energy 
from renewable energy sources, resource productivity, growing role of environmen-
tal goods and services sector, and the potential of eco-innovation. The changes in 
energy productivity have been increasing significantly since 2012. However it have 
to be pointed out that essential activities, which are recognizing as related to system 
revision, should include changes in law, public encouragement for enterprises and 
society through financial instruments, changes in offer of products and services and 
also increase of ecological awareness of society. Complexity of changes, including 
subjects and areas of economy, should be directed into low-carbon economy transi-
tion. We should also remember that system changes are characterized as qualitative 
and for that reason bringing together all necessary data will be problematic.
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EKOLOGICZNE ASPEKTY OŻYWIENIA GOSPODARCZEGO  
W UNII EUROPEJSKIEJ PO KRYZYSIE GOSPODARKI REALNEJ W 2008–2010

Streszczenie

W artykule przedstawiono rozważania dotyczące ekologicznych aspektów prób 
przezwyciężenia spowolnienia gospodarczego poprzez transformację w kierunku „gospodarki  
niskoemisyjnej”, mającą na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i transformację 
systemów energetycznych. Głównym celem podjętych działań, w dłuższej perspektywie, 
jest kształtowanie rozwoju społeczno-gospodarczego z zamiarem osiągnięcia celów, w tym 
przezwyciężania problemów związanych ze zmianą klimatu i zwiększeniem bezpieczeństwa 
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energetycznego. Istnieją dwie metody oceny postępu na drodze do stworzenia gospodarki 
niskoemisyjnej. Jednak, ze względu na krótki czas i ograniczony zakres danych, żaden z nich 
na obecną chwilę nie jest skuteczny i nie pozwala udzielić jednoznacznej odpowiedzi na 
pytanie o rzeczywiste skutki podejmowanych przedsięwzięć dla środowiska naturalnego.

Słowa kluczowe: gospodarka niskoemisyjna, ożywienie gospodarcze, wskaźnik, środowisko, 
transformacja

Kody JEL: O44, Q43, Q56
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Streszczenie

W niniejszym artykule poddano analizie dane dotyczące wykorzystania funduszy eu-
ropejskich w województwie małopolskim w zakresie dotyczącym transportu oraz ochrony 
środowiska i zapobieganiu zagrożeniom. Celem tekstu jest ocena działań realizowanych 
w oparciu o fundusze europejskie w powyższych dziedzinach. W artykule dokonano także 
przeglądu literatury i opracowań, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowanych przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Dane te poddano analizie i wycią-
gnięto na tej podstawie wnioski, które pozwalają odpowiedzieć na pytanie, czy fundusze 
europejskie w opisanych sferach istotnie wpłynęły na rzeczywistość i jakie są tego skutki 
oraz następstwa.

Słowa kluczowe: fundusze europejskie, samorząd, finanse publiczne, transport, ochrona 
środowiska

Wprowadzenie

Polska, na mocy traktatu akcesyjnego z 16 kwietnia 2003 roku, stała się członkiem 
Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Od tego momentu polskie samorządy uzyskały 
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możliwość stania się beneficjentami funduszy europejskich. Prawdziwym testem 
dla możliwości wykorzystania tych środków była pierwsza perspektywa finansowa, 
która przypadła na lata 2007–2013.

Tematy związane z funduszami europejskimi są często dyskutowanym zagad-
nieniem. Najwięcej informacji o sposobie ich wykorzystania oraz ich wpływie na 
poprawę jakości życia dostarczają jednak analizy wspomnianego powyżej okresu 
– lat 2007–2013. Dzieje się tak dlatego, że w odniesieniu do tego okresu można 
w sposób znacznie pełniejszy nie tylko zaprezentować konkretne i wymierne pa-
rametry finansowe, ale także pokusić się o ocenę sposobu oraz efektywności ich 
wykorzystania przez przedstawienie parametrów, wskaźników i kwot. To właśnie 
jest celem niniejszego artykułu. Analiza i ocena wykorzystania funduszy zostały 
ograniczone do województwa małopolskiego i dokonane w kluczowych, zdaniem 
autorki, dziedzinach, tj. transporcie oraz ochronie środowiska i przeciwdziałaniu 
zagrożeniom.

Realizując cele artykułu, dokonano jego podziału na trzy części:
 – analizę funduszy europejskich i ich wykorzystania w perspektywie  

finansowej 2007–2013 w odniesieniu do całego kraju oraz województwa 
małopolskiego,

 – prezentację i ocenę wykorzystania funduszy europejskich w perspektywie 
finansowej 2007–2013 w Małopolsce w zakresie transportu,

 – prezentację i ocenę wykorzystania funduszy europejskich w perspektywie 
finansowej 2007–2013 w Małopolsce w zakresie ochrony środowiska i prze-
ciwdziałania zagrożeniom.

1. Fundusze europejskie i ich wykorzystanie w perspektywie 
finansowej 2007–2013 w odniesieniu do całego kraju oraz 
województwa małopolskiego

Fundusze europejskie są środkami finansowymi pochodzącymi z budżetu Unii 
Europejskiej, będącymi wedle prawa jej zasobami własnymi (Chrzanowska, 2015, 
s. 23). Dane Unii Europejskiej dotyczące wykorzystania funduszy unijnych na lata 
2007–2013 wyraźnie pokazują, że Polska była ich największym beneficjentem, co 
przekładało się na największą kwotę funduszy, a tym samym bardzo duże możliwo-
ści ich absorpcji w kluczowych dziedzinach gospodarki i sektorach, które szczegól-
nie takiego wsparcia potrzebowały.
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Na lata 2007–2013 UE zdefiniowała nowe priorytety w polityce regionalnej, a ogól- 
ną sumę środków na politykę spójności w tym okresie, wynoszącą 308 041 mld euro,  
podzielono na trzy cele: konwergencję, konkurencyjność regionalną i zatrudnienie oraz 
Europejską Współpracę Terytorialną (Bajko, Jóźwik, 2007, s. 24–28).

Polską strategię wydatkowania funduszy europejskich w latach 2007–2013 
określała Narodowa Strategia Spójności (NSS) (oficjalna nazwa dokumentu to 
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013). Była ona wdrażana za 
pomocą sześciu programów sektorowych oraz szesnastu regionalnych programów 
operacyjnych (Stec, 2012, s. 114). W okresie 2007–2013 około 1/4 całej puli środków, 
jakie zostały przydzielone Polsce, trafiło do jednostek samorządu terytorialnego 
– około 16,7 mld euro (Chrzanowska, 2015, s. 27). Należy pamiętać, że okres kwa-
lifikowalności wydatków w ramach perspektywy finansowej 2007–2013 rozpoczął 
się z dniem 1 stycznia 2007 roku i zakończył się w dniu 31 grudnia 2015 roku. 
Oznaczało to, że faktury za poniesione wydatki musiały być zapłacone w okresie od 
1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2015 roku. Wszelkie wydatki poniesione poza 
wskazanym okresem nie mogły być uznane za koszt kwalifikowalny w projekcie 
(Lichota, 2017, s. 253).

We wspomnianych latach bardzo często inwestycje, realizowane przy zaanga-
żowaniu finansów publicznych, były dopełniane funduszami europejskimi. Według 
danych na czerwiec 2016 roku, Małopolska była jednym z głównych beneficjentów 
funduszy europejskich w naszym kraju. W odniesieniu do funduszy strukturalnych 
i funduszy spójności1 (dane za: Fundusze Europejskie w Małopolsce, 2016, s. 7):

1. Zarejestrowano 3702 beneficjentów środków unijnych mających siedzibę 
na terenie województwa małopolskiego, z czego 2671 stanowią podmioty 
gospodarcze niezależnie od formy prawnej (przedsiębiorcy będący osobami 
prawnymi bądź fizycznymi).

2. Beneficjenci mający siedzibę na terenie województwa małopolskiego zre-
alizowali 8425 projektów, w tym 3296 projektów w ramach PO Kapitał 
Ludzki i 3139 projektów w ramach regionalnych programów operacyjnych 
(oprócz MRPO również regionalne programy operacyjne pozostałych wo-
jewództw, z wyjątkiem podlaskiego).

1  Warto podkreślić, że do Małopolski trafiały także środki z funduszy rolnych; w latach 2004–
2015 to 4,7 mld zł tytułem dopłat obszarowych oraz 2,6 mld zł z tytułu realizacji Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (PROW) 2007–2013, ponadto 0,6 mld zł z Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2004–2006 i 0,3 mld zł Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sek-
tora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”.
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3. Na terenie Małopolski zrealizowano 8138 projektów, niezależnie od loka-
lizacji beneficjenta.

Warto podkreślić, że ogólna wartość dofinansowania z opisywanych funduszy 
wyniosła w przypadku Małopolski 19,9 mld złotych, co przełożyło się na trzecie, 
po województwach mazowieckim i śląskim, miejsce w kraju. Największy udział 
w całości dofinansowania zajęły projekty realizowane w zakresie PO Infrastruktura 
i Środowisko (dofinansowanie środkami UE na poziomie 8,1 mld zł), co przełoży-
ło się na szóste miejsce wśród 16 województw w kraju. Drugie miejsce przypadło 
Małopolskiemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu z kwotą dofinansowania 
ze środków UE na poziomie 5,7 mld zł (trzecie miejsce wśród województw). Trzecie 
miejsce przypadło Programowi Operacyjnemu Innowacyjna Gospodarka (dofinan-
sowanie z UE: 3,3 mld zł). Udział Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to kwota 
2,8 mld zł pochodząca ze środków UE i także trzecia lokata wśród województw.

Ogółem wartość projektów zrealizowanych w Małopolsce to 7,5% warto-
ści wszystkich projektów zrealizowanych w kraju (za: Fundusze Europejskie 
w Małopolsce, 2016, s. 7). Przeciętnie jeden projekt realizowany w Małopolsce, 
przy zaangażowaniu środków z funduszy europejskich, wart był 4,7 mln zł, a kwota 
dofinansowania oscylowała wokół 2,4 mln zł. W przełożeniu na jednego miesz-
kańca kwota unijnego dofinansowania wynosiła 5899 zł. W tym względzie dało to 
Małopolsce dopiero 12. miejsce w kraju.

2. Prezentacja i ocena wykorzystania funduszy europejskich 
w perspektywie finansowej 2007–2013 w Małopolsce w zakresie 
transportu

Transport to kluczowa dziedzina spośród tych, w które zaangażowano fundusze 
europejskie. Dotyczy to zarówno Funduszu Spójności, jak i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Na terenie Małopolski zrealizowano 150 projektów trans-
portowych, z których 127 zrealizowano przez beneficjentów z terenu wojewódz-
twa małopolskiego. Projekty transportowe finansowano z dwóch programów:  
35 w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (13 przez małopolskich beneficjen-
tów) oraz 115 w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  
(114 beneficjentów mających siedzibę w Małopolsce). O skali zaangażowania środków 
europejskich w inwestycje z zakresu transportu na terenie Małopolski świadczą pa-
rametry finansowe. Podstawowym jest łączna wartość zrealizowanych projektów, 
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które oszacowano na 12,0 mld zł, z czego środki unijne to połowa, czyli 6,0 mld zł. 
Kwota ta stanowiła 7,3% nakładów na obszar „Transport”, poniesionych na projekty 
i inwestycje w całym kraju.

Większość środków wydano w ramach PO Infrastruktura i Środowisko  
(4,4 mld zł), a nieco mniej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego (1,6 mld zł). W świetle danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego w przypadku projektów transportowych realizowanych dzięki fun-
duszom strukturalnym UE, ich beneficjenci musieli dokładać ze środków własnych. 
Był to najwyższy ze wszystkich województw poziom zaangażowania środków wła-
snych, bowiem dla całego kraju udział ten wynosił 53 grosze. Dużo słabiej wygląda 
parametr pozyskanych środków na transport w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 
który dla Małopolski wynosi 1778 złotych, podczas gdy średnia dla całej Polski 
wynosiła 2204 złote. Jeśli chodzi o strukturę wartości projektów zrealizowanych 
w ramach obszaru „Transport” w Małopolsce, to ilustruje ją rysunek 12.

Rysunek 1. Struktura wartości projektów zrealizowanych w ramach obszaru „Transport” 
w województwie małopolskim wg tematów priorytetowych w latach 2007–2013.
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Źródło: Fundusze Europejskie w Małopolsce (2016), s. 55.

2  Obszar tematyczny „Transport” składa się z 16 tematów priorytetowych, z czego w Małopol-
sce wystąpiło 10. Największe środki zaangażowane zostały w „Autostrady (sieć TEN-T)” – 5,5 mld zł  
(UE: 2,4 mld zł), „Kolej (sieć TEN-T)” – 2,0 mld zł (UE: 1,2 mld zł) i „Drogi regionalne/lokalne” –  
1,9 mld zł (UE: 1,3 mld zł).
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Jeśli chodzi o terytorialny rozkład inwestycji w dziale transport, zdecydowanie 
wyróżniały się miasto Kraków i powiat krakowski. Na ich terenie w okresie 2007–
2013 realizowano 39 projektów o łącznych nakładach w wysokości ponad 2,63 mld 
złotych (z czego środki unijne stanowiły blisko 1,64 mld złotych).

Wśród największych projektów realizowanych przy współudziale funduszy eu-
ropejskich znalazły się m.in.:

 – budowa autostrady A-4 Tarnów–Rzeszów, odc. węzeł Krzyż–węzeł 
Rzeszów Wschód (Lisia Góra, gm. wiejska Tarnów) – dofinansowanie ze 
środków UE wyniosło 1 484,5 mln zł,

 – modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków–Rzeszów, 
etap III – Faza I (Małopolskie) – dofinansowanie ze środków UE wyniosło  
1 027,4 mln zł,

 – budowa autostrady A4 odcinek Kraków–Tarnów, odcinek węzeł Szarów–
węzeł „Krzyż” (Tarnów, Kłaj, Bochnia, m. Bochnia, Rzezawa, Brzesko, 
Borzęcin, Lisia Góra, Dębno, Wierzchosławice, Wojnicz, Żabno) – dofinan-
sowanie ze środków UE wyniosło 887,3 mln zł,

 – budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków–Balice” z Krakowem, 
odcinek Kraków Główny–Mydlniki–Balice (Kraków, Zabierzów) – dofi-
nansowanie ze środków UE wyniosło 165,9 mln zł,

 – port lotniczy w Krakowie – rozbudowa istniejącego terminalu pasażerskie-
go (Zabierzów) – dofinansowanie ze środków UE wyniosło 141,8 mln zł.

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013 był podstawo-
wym instrumentem służącym realizacji polityki rozwoju regionu. Łączył w sobie 
potrzeby i aspiracje mieszkańców wynikające ze specyfiki i wewnętrznego poten-
cjału województwa. Dlatego podkreślić należy, że w zakresie dotyczącym transportu 
Województwo Małopolskie w bardzo efektywny i kompleksowy sposób korzystało 
z możliwości, jakie dały w tym zakresie środki unijne, ale jednocześnie przy za-
angażowaniu dużych środków własnych, co w istotny sposób poprawiło sytuację 
infrastrukturalną oraz techniczną kluczowych rodzajów transportu, a tym samym 
w dużym stopniu podniosło poziom życia mieszkańców oraz możliwości rozwojowe 
całego regionu.
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3. Prezentacja i ocena wykorzystania funduszy europejskich 
w perspektywie finansowej 2007–2013 w Małopolsce  
w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zagrożeniom

Zagadnienia związane z transportem stanowią istotę zainteresowania, również w aspek-
cie dotyczącym pozyskiwania funduszy europejskich, niemal wszystkich województw. 
Z kolei w przypadku Małopolski, jednym z priorytetowych zadań ze względu na specy-
fikę związaną zarówno z niezmiernie istotą rolą turystyki oraz specyfiki ukształtowania 
terenu (tereny górskie i podgórskie, rejony rzeczne itp. czy też liczne parki narodowe 
i rezerwaty przyrody), bardzo istotne są zagadnienia szeroko rozumianej ochrony śro-
dowiska oraz przeciwdziałania zagrożeniom. Dowodem na to jest fakt, że wartość pro-
jektów zrealizowanych w ramach tego obszaru znalazła się na trzeciej pozycji spośród 
wszystkich 16 obszarów tematycznych otrzymujących wsparcie z Unii Europejskiej.

Na terenie województwa małopolskiego, przy zaangażowaniu i wsparciu fundu-
szy europejskich, zrealizowano łącznie 185 projektów zaliczonych do wspomnianego 
obszaru. Ich całkowita wartość to 6,5 mld zł, z czego dofinansowanie z UE wynosiło 
3,4 mld zł. Kwoty te sprawiły, że Małopolska w tym obszarze finansowania zajęła 
czwarte miejsce wśród wszystkich województw, po województwach mazowieckim, 
śląskim i wielkopolskim. Obszar „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom” 
realizowany był ze środków dwóch programów: z PO Infrastruktura i Środowisko 
zrealizowano 114 projektów o wartości 5991,6 mln zł (dofinansowanie środkami 
UE: 3132,3 mln zł), z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego –  
71 o wartości 468,7 mln zł, z czego środki UE to 258,0 mln zł (za: Fundusze 
Europejskie w Małopolsce, 2016, s. 63–64).

W przypadku Małopolski do każdej złotówki pozyskanej z UE na realizację 
projektów infrastrukturalnych i nieinfrastrukturalnych beneficjenci realizujący pro-
jekty w Małopolsce dołożyli 89 groszy z własnych środków, o 3,6% więcej od śred-
niej krajowej3. Statystycznie, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, średnia wartość 
dofinansowania środkami UE projektów zrealizowanych w opisywanym obszarze 
kształtowała się poniżej średniej dla całego kraju i wyniosła 1007 zł4. W tym wzglę-
dzie wyższe parametry osiągnęły województwa: mazowieckie, opolskie, pomorskie 
i zachodniopomorskie.

3  Szczególnie wysoki wkład własny odnotowano w zakresie realizacji projektów zaliczonych 
do tematu „Jakość powietrza” – 7,82 zł w Małopolsce wobec 5,31 zł w skali krajowej (za: Fundusze 
Europejskie w Małopolsce, 2016, s. 64).

4  Średnia dla kraju wynosiła 1035 złotych.
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W zakresie terytorialnego rozkładu inwestycji w dziale „Ochrona środowiska” 
oraz „Przeciwdziałanie zagrożeniom” wyróżniały się miasto Kraków oraz powiaty 
krakowski, nowosądecki oraz myślenicki.

Do największych projektów zrealizowanych na terenie województwa małopol-
skiego w ramach obszaru tematycznego „Ochrona środowiska i zapobieganie zagro-
żeniom” należały:

1. Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie – dofinanso-
wanie ze środków UE w wysokości 371,7 mln zł.

2. Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej5 – dofinanso-
wanie ze środków UE w wysokości 281,5 mln zł.

3. Poprawa funkcjonowania krakowskiego transportu miejskiego poprzez 
zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego oraz rozbudowę systemu 
Krakowskiej Karty Miejskiej – dofinansowanie ze środków UE w wyso-
kości 237,3 mln zł.

Z powyższych danych wynika, podobnie jak w przypadku transportu, że także 
w obszarze ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zagrożeniom samorządy wo-
jewództwa małopolskiego w dużym stopniu właściwie wykorzystywały możliwości 
dane im przez dofinansowanie działań własnych oraz realizowanych przy udziale 
finansów publicznych środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Jednym z najbardziej wymiernych aspektów integracji Polski z Unią Europejską jest 
partycypacja w instrumentach wspólnotowych, które przekładają się na wsparcie 
dla naszego kraju w postaci funduszy europejskich. Fundusze pomocowe, obok tych 
publicznych, stanowią dla jednostek samorządu terytorialnego olbrzymią szansę na 
rozwój i realizację wielu kluczowych zadań i projektów. Jak wynika z niniejszego 
tekstu, Małopolska w perspektywie lat 2017–2013 dobrze wykorzystała możliwości 
finansowo-organizacyjne, jakie stwarzała możliwość pozyskania funduszy europej-
skich do współfinansowania kluczowych projektów zarówno w zakresie transportu, 
jak i ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom. Bez tych środków realizacja 
tych projektów byłaby jeśli nie niemożliwa, to przynajmniej poważnie utrudniona,  
 

5  Drugi etap działania.
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czego dowodzi procentowy udział środków pochodzących z funduszy europejskich 
w całościowej kwocie wydatków inwestycyjnych.

W odniesieniu do zaprezentowanych w artykule danych należy stwierdzić, że 
pomimo nikłego doświadczenia w zakresie pozyskiwania środków europejskich, 
samorządy Małopolski, zwłaszcza na tle reszty kraju, z zadania tego wywiązały się 
dobrze, a tym samym realizowane przez nie projekty w sposób istotny poprawiły 
jakość życia mieszkańców regionu.

Jednocześnie w miejscu tym warto przypomnieć słowa Wojciecha Lichoty, 
który zwraca uwagę na istnienie co najmniej dwóch barier związanych z aplikowa-
niem o fundusze unijne. Jedną z nich jest niewątpliwie ograniczony budżet każdej 
jednostki samorządu terytorialnego, ponieważ wnioskodawca zobowiązany jest do 
współfinansowania inwestycji. Kolejną barierą jest obawa potencjalnych beneficjen-
tów co do możliwości wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z regu-
laminu konkretnego naboru wniosków i umowy o dofinansowanie (Lichota, 2017, 
s. 255). Problemy te ujawniają się nie tylko w następującej po okresie 2007–2013 
perspektywie finansowania w latach 2014–2020, ale zapewne wystąpią także w ko-
lejnych okresach.

Analiza danych z perspektywy finansowej 2007–2013 w Małopolsce ponad 
wszelką wątpliwość wykazała, że w zakresie transportu oraz ochrony środowiska 
i zapobiegania zagrożeniom, fundusze unijne w sposób niezwykle istotny przyczy-
niły się do poprawy sytuacji w przedstawionych dziedzinach.
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Abstract

The article contains data covering the distribution of EU funds as regards transport, 
environment protection, and risk prevention in Małopolska. The aim of the text is to evalu-
ate the funds-based activities undertaken in the aforementioned fields. A review of relevant 
texts including the ones prepared by Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego is 
provided. The conclusions drawn from the analysed data determine whether the funds made 
a significant impact in the areas considered.
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Swoboda zakładania firm prywatnych, po przejściu gospodarki polskiej na rynkową, 
przyczyniła się do zmian w strukturze przedsiębiorstw, zarówno pod względem wła-
snościowym, jak i pod względem wielkości firm (liczba zatrudnionych). Powstawało 
coraz więcej firm prywatnych, szczególnie mikro i małych. Wzrost konkurencji 
sprzyja rozwojowi gospodarczemu, ale wymusza też na właścicielach firm kreatyw-
ne działania. Przedsiębiorca musi być przedsiębiorczy, a więc musi dostosować swoje 
działania do zmieniających się warunków otoczenia. Podkreśla się, że właśnie szybka 
reakcja na zagrożenia, ale i pojawiające się szanse, jest cechą małych podmiotów, 
a właściwie ich właścicieli.

Wzrost liczby podmiotów gospodarczych nie może być jednak nieograniczony. 
Część z nich przestaje funkcjonować po pewnym czasie działalności. W świato-
wej literaturze coraz częściej się podkreśla, że idea tworzenia nowych podmiotów  
i likwidacji przedsiębiorstw nieproduktywnych jest kluczem do rozwoju gospodarki.

Tematyka trwałości firm zyskuje na popularności również w Polsce. Naukowcy 
analizują żywotność (przeżywalność) podmiotów w różnym zakresie i czasie. Jednak 
temat nie jest jeszcze znacząco zgłębiony i dlatego każde następne opracowanie 
stanowi cenny wkład w badania naukowe z tego zakresu.

Doświadczenia gospodarek rynkowych wskazują, że rynek nie jest jedynym 
regulatorem działań podmiotów – przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. 

∗ Adres e-mail: iwona.markowicz@usz.edu.pl
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W obszarach niedoskonałego funkcjonowania rynku działania musi podejmować 
państwo, które dysponuje narzędziami wpływu na procesy gospodarcze. Wydaje 
się, że wiedza na temat liczby firm istniejących, powstających i likwidowanych, 
a także czasu ich funkcjonowania, może być wykorzystana w kreowaniu polityki 
gospodarczej zarówno krajowej, jak i regionalnej. Wiedza ta może być też uży-
teczna dla instytucji i przedsiębiorstw zajmujących się kredytowaniem działalności 
gospodarczej, jej ubezpieczeniami, aktywizacją bezrobotnych, realizacją projektów 
krajowych i unijnych. Powyższe rozważania powinny skłaniać do prowadzenia ob-
serwacji i badań populacji firm jako ważnego elementu gospodarki.

Omawiana książka wpisuje się w nurt badań żywotności firm i dotyczy analizy 
czasu trwania podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem metod analizy historii 
zdarzeń (analiza czasu trwania określonych zjawisk). 

Autorka podjęła się realizacji bardzo ciekawego i aktualnego tematu badawcze-
go, jakim jest przeżywalność przedsiębiorstw. Problem naukowy, dotyczący trwania 
podmiotów na rynku jest niezmiernie ważny, zarówno w aspekcie teoretycznym, 
jak i empirycznym. Do istotnych zalet pracy należy zaliczyć: zastosowanie modeli 
analizy historii zdarzeń (zarówno jej zasadniczego nurtu, jak i spoza typowego po-
dejścia), zwrócenie uwagi, że likwidacja przedsiębiorstwa nie zawsze jest „porażką”, 
wskazanie wielu przyczyn likwidacji podmiotów gospodarczych i związanych z tym 
problemów badawczych, bogaty przegląd literatury przedmiotu (polskiej i zagra-
nicznej), przeprowadzenie obszernych badań z wykorzystaniem danych empirycz-
nych, pochodzących z  badań panelowych GUS.

Głównym celem recenzowanej książki jest ocena wpływu czynników zewnętrz-
nych związanych z rynkiem i sektorem działalności oraz czynników wewnętrznych 
związanych z przedsiębiorstwem i przedsiębiorcą na przeżywalność mikro i małych 
przedsiębiorstw w Polsce. Rozpatrywane przez autorkę czynniki zewnętrzne to 
przede wszystkim czynniki z zakresu otoczenia rynkowego, takie jak: zakres te-
rytorialny działalności, ekspansja eksportowa oraz czynnik z zakresu otoczenia 
sektorowego, czyli branża działalności. Natomiast wśród czynników wewnętrznych 
wymieniono: formę prawną, liczbę zatrudnionych, zyski lub straty, czynniki charak-
teryzujące przedsiębiorcę: płeć, wiek, wykształcenie, poprzednią pracę właściciela 
oraz czynniki w dużym stopniu uzależnione od oceny i decyzji właściciela: sposób 
powstania, finansowanie, inwestycje, zgłaszane bariery. 

Aneta Ptak-Chmielewska postanowiła wykorzystać bogatą metodykę staty-
styczną do weryfikacji następujących hipotez:

 – przeżywalność przedsiębiorstw zależy od ich wielkości i wieku,
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Recenzja książki anety ptak-chmielewskiej (2016)

 – przedsiębiorstwa produkcyjne są narażone na wyższe nakłady początkowe 
(większe bariery wejścia na rynek), a także charakteryzują się niższą stopą 
likwidacji niż przedsiębiorstwa usługowe i handlowe,

 – ryzyko likwidacji przedsiębiorstwa ekspansywnego jest znacznie mniejsze 
niż ryzyko likwidacji firmy jednoosobowej,

 – umiejętność inwestowania w środki trwałe, wypracowanie zysku i pozy-
skanie funduszy na rozwój definiują sukces przedsiębiorstwa,

 – przedsiębiorstwa, które są w stanie pokonać bariery popytowe i podażowe, 
to jednostki o wyższej przeżywalności,

 – kapitał ludzki w osobie przedsiębiorcy determinuje trwanie firmy,
 – kapitał społeczny przedsiębiorcy może być wykorzystany w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem.
Hipotezy te determinują etapy prowadzonych analiz ilościowych. 
Zasadniczą treść monografii podzielono na sześć rozdziałów. W pierwszym 

rozdziale zaprezentowano podstawowe pojęcia i definicje wykorzystywane w anali-
zie przeżywalności przedsiębiorstw. Podjęto próbę usystematyzowania czynników 
wpływających na tę przeżywalność, rozróżniając czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. 
Dokonano przeglądu teorii ekonomicznych oraz modeli statystycznych stosowanych 
w analizach przez różnych naukowców. W drugim rozdziale szeroko przedstawiono 
metody i modele analizy historii zdarzeń, wykorzystywane w analizie trwania pod-
miotów gospodarczych. Szczególną uwagę zwrócono na modele zdarzeń skorelowa-
nych. Rozdział trzeci jest omówieniem badania panelowego przedsiębiorstw małych 
i mikro w Polsce, prowadzonego przez GUS. Jeden z paneli jest źródłem danych 
przeprowadzonych w książce analiz. Trzy kolejne rozdziały prezentują wyniki badań 
autorki. Wykorzystano w nich funkcję przeżycia Kaplana-Meiera wraz z testami 
nieparametrycznymi, modele parametryczne (logarytmiczno-normalny i gamma) 
i model semiparametryczny (model Coxa ze zmiennymi zależnymi od czasu).

Publikacja stanowi ważny wkład w dyskusję nad metodyką badań przedsię-
biorstw, w dużej części zaczerpniętą z demografii, a także związanym z tym faktem 
brakiem jednolitej terminologii. Jest to zatem głos w dyskusji, jaka toczy się na 
łamach polskich czasopism naukowych, a dotyczący poprawności stosowanych 
pojęć, z których część zostało zaadoptowanych z metodologii badania kohort ludzi, 
a część wynika z bezpośredniego tłumaczenia literatury angielskojęzycznej. Każde 
nowe opracowanie naukowe w zakresie badania czasu funkcjonowania firm prezen-
tuje proponowane przez autora metody badawcze, a także definicje użytych pojęć. 
Poruszono także niezmiernie ważny problem dostępności danych statystycznych, 
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będących podstawą prowadzenia badań naukowych w zakresie przeżywalności pod-
miotów gospodarczych.

Recenzowana monografia zasługuje na uwagę ze względu na aktualność 
i ważność podjętej tematyki, a także przeprowadzenie cennych badań statystycznych 
z wykorzystaniem obszernych danych statystyki publicznej.








