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WSTĘP
Oddawana do Państwa rąk publikacja jest trzecią monografią traktującą
o determinantach rozwoju regionalnego wydawaną przez nasz zespół. Wcześniejsze wydania ukazały się pod tytułem „Determinanty rozwoju regionów
w Europie. Społeczeństwo, Gospodarka, Turystyka” pod redakcją naukową
Kazimierza Pająka i Tadeusza Różańskiego oraz „Determinanty rozwoju regionalnego w Polsce. Społeczeństwo-Gospodarka-Środowisko” pod redakcją
naukową Kazimierza Pająka oraz Jana Polcyna. Tytuł obecnej monografii
„Rozwój regionalny i jego determinanty” został oznaczony jako tom I, co ma
oznaczać początek długofalowych prac naukowych związanych z problematyką szeroko pojmowanego rozwoju regionalnego. Tym samym wierzymy, że
nasze działania są początkiem integracji środowiska naukowego zajmującego
się problematyką badawczą należącą do tego obszaru.
Monografia ze względu na przyjęte płaszczyzny dyskusji podzielona
została na trzy rozdziały. W pierwszym zatytułowanym Rozwój regionalny
a zarządzanie i finanse opublikowane zostały cztery artykuły związane z tą
problematyką. W pierwszym artykule Michał Bania i Paweł Dahlke przeanalizowali problem ekonomicznych i społecznych aspektów elastycznych
i nieelastcznych form zatrudnienia. W drugim, Kazimierz Pająk i Sławomir
Zwierzchlewski podjęli się oceny współczesnej polityki fiskalnej i jej wpływu na rozwój jednostek samorządu terytorialnego. Trzeci artykuł autorstwa
Pawła Błaszczyka obejmuje tematykę oceny strategii polityki pieniężnej
w Polsce od 1999 roku. Rozdział kończy praca Kariny Zawieji-Żurowskiej
i Artura Zimnego omawiająca problem dysproporcji rozwoju infrastruktury
transportowej i przewozu ładunków w nowych krajach członkowskich Unii
Europejskiej.
Rozdział drugi zatytułowany Rozwój regionalny a sektor publiczny zawiera
pięć artykułów. Pierwszy autorstwa Anny Hnatyszyn Dzikowskiej i Anny
Michalskiej podejmuje problematykę wpływu stanu zdrowia psychicznego
na aktywność zawodową i produktywność społeczeństwa. W drugim Jan
Polcyn ocenił efektywność kształcenia w liceach ogólnokształcących województwa wielkopolskiego z zastosowaniem analizy DEA. W trzecim Paweł
Pyziak przeanalizował problem ubóstwa i wykluczenia społecznego jako
bariery rozwoju regionalnego. W czwartym Jan Szwedziński postawił tezę
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o konieczności wielokierunkowego działania w płaszczyźnie gospodarczej
jako standardu współczesnego rozwoju lokalnego. Rozdział kończy praca
marka Szuszmana obejmująca historię administracji gminnej.
Rozdział trzeci Rozwój regionalny a ekonomia rolna to studia czterech
autorów. Pierwszy artykuł autorstwa Katarzyny Smędzik-Ambroży podjął
problem rolnictwa w Polsce w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju.
W drugim Bazyli Czyżewski dokonał próby teorematu drenażu nadwyżki
ekonomicznej z rolnictwa w Polsce. W kolejnym artykule Marta Śmigla
oceniła rolę klastrów w kształtowaniu konkurencyjności i innowacyjnosci
sektora rolno-żywnościowego. Rozdział kończy studium Sebastiana Stępnia
analizujące możliwosci finansowania rozwoju obszarów wiejskich w ramach
polityki spójności w latach 2014–2020.
Mamy świadomość tego, że prezentowane w naszej monografii prace
obejmują tylko niektóre problemy dotyczące rozwoju regionalnego, dlatego
też niniejszym zapraszamy wszystkie osoby, którym poruszana problematyka jest bliska do włączenia się w nurt dyskusji naukowej. Zaangażowanie
zespołów naukowych, jak również indywidualnych badaczy w poruszaną
problematykę z całą pewnością przyczyni się do stworzenia nowej wartości
naukowej. Stoimy bowiem na stanowisku, że żywa dyskusja naukowa, życzliwa i uzasadniona krytyka są najważniejszym bodźcem rozwoju naukowego.
Donat Jerzy Mierzejewski
Jan Polcyn

ROZDZIAŁ I

ROZWÓJ
REGIONALNY
A ZARZĄDZANIE
I FINANSE

Michał Bania, Paweł Dahlke
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Instytut Ekonomiczny

EKONOMICZNE I SPOŁECZNE ASPEKTY
ELASTYCZNYCH I NIEELASTYCZNYCH
FORM ZATRUDNIENIA
STRESZCZENIE: Zatrudnianie pracowników na podstawie umów z wykorzystaniem
elastycznych form zatrudnienia w dalszym ciągu stanowi mniejszość w porównaniu
z tradycyjnymi formami zatrudnienia na podstawie klasycznych, przewidzianych przepisami kodeksu pracy, umów o pracę. Podyktowane jest to obawami i dominującym
w dalszym ciągu w społeczeństwie, przeświadczeniem o wyższości zatrudnienia na
„etacie” nad innymi formami świadczenia pracy. Elastyczność zatrudnienia w większej
mierze pobudzana jest w skutek zachodzących zmian społecznych, ekonomicznych,
technologicznych, wymuszając zarówno wzrost mobilności jak i emigrację zarobkową.
Analizując w artykule wybrane formy klasycznego i elastycznego zatrudnienia wskazano na ich charakter oraz zróżnicowanie. Na podstawie tej analizy podjęto próbę
odpowiedzi na pytanie: Czy zastosowanie elastycznych form zatrudnienia i całkowita
liberalizacja przepisów dotyczących świadczenia pracy, jak twierdzą niektórzy, jest
lekarstwem na bezrobocie, ograniczenie szarej strefy, wzrost mobilności i aktywności
na rynku pracy, zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, czy wręcz przeciwnie
koszt społeczny tak dalece posuniętej deregulacji będzie zbyt wysoki?
Słowa kluczowe: praca, rynek pracy, elastyczne zatrudnienie

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH FORM
ZATRUDNIENIA PRACOWNICZEGO
Przepis art. 25 k.p. wymienia cztery rodzaje umów, jakie mogą funkcjonować w obrocie prawnym przy nawiązywaniu stosunku pracy na podstawie
kontraktu. Kodeks pracy ściśle i w sposób bezwzględnie obowiązujący określa, zatem rodzaje umów, jakie mogą być nawiązane przez strony stosunku
pracy. W myśl art. 25 k.p. umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony,
na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Każda z tych
umów może być poprzedzona umową na okres próbny. Z przedstawionego
unormowania wynika, po pierwsze, ograniczenie kontrahentów w tworzeniu
umów prawa pracy o tzw. charakterze nienazwanym; po drugie zaś, wskazówka, że umowa na okres próbny może poprzedzać każdą umowę, poza
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umową na okres próbny. Z katalogu umów wskazanych w art. 25 k.p. można
wyróżnić umowy terminowe oraz umowę bezterminową (na czas nieokreślony), różniące się przeznaczeniem i treścią (Gersdorf, Rączka, 2007:121).

UMOWA NA CZAS OKREŚLONY
W kodeksie pracy wyróżniamy trzy podstawowe umowy terminowe, do
których zaliczamy:
RR umowę na czas określony,
RR umowę na czas wykonywania określonej pracy,
RR umowę na okres próbny.
Cechą zasadniczą tego rodzaju umów jest założenie funkcjonowania
stosunku pracy przez ściśle określony czas, który powinien zostać ustalony
w momencie nawiązywania stosunku pracy. W praktyce w przypadku umów
zawieranych na czas wykonania określonej pracy problemy dotyczyć mogą
wskazania konkretnego terminu zakończenia umowy, w tej sytuacji określenie
terminu końcowego, do którego umowa będzie wiązać strony nastąpić może
w sposób pośredni. W sytuacji takiej dla skutecznego oznaczenia terminu
rozwiązania umowy konieczne jest, aby terminem tym było zdarzenie przyszłe,
pewne, jasne, zrozumiałe, obiektywne i z łatwością możliwe do ustalenia.
Kolejną istotną cechą umowy na czas określony jest fakt, iż upływ terminu
końcowego określony w momencie nawiązywania stosunku pracy nie zależy
od woli stron tak, że żadne jednostronne działanie którejś ze stron łączącego
ich stosunku nie może przeszkodzić w jego nadejściu. Oczywiście czynności
o charakterze dwustronnym mogą prowadzić do opóźnienia lub przyspieszenia
nadejścia terminu ustania stosunku pracy. Korzystną okolicznością z punku
widzenia pracodawcy jest fakt, iż w przypadku tego rodzaju umów nie mają
zastosowania okoliczności przewidziane w art. 30 § 4 kodeksu pracy, które
w przypadku wypowiedzenia umów na czas nieokreślony wymagają wskazania w formie pisemnej przyczyn wypowiedzenia lub rozwiązania umowy
o pracę. Konsekwencję takiego stanu rzeczy jest brak możliwości wystąpienia
do sądu pracy z zarzutem o niezasadność wypowiedzenia. W Polsce według różnych szacunków na podstawie różnego rodzaju umów terminowych
zatrudnione jest od 24% do 27% pracowników, co daje najwyższy odsetek
w Unii Europejskiej. Dla przykładu w biedniejszej od nas Rumuni odsetek
umów terminowych wynosi mniej niż 2%.

UMOWY NA CZAS NIEOKREŚLONY
Umowa na czas nieokreślony jest, zgodnie ze standardami europejskimi,
podstawową i najbardziej oczekiwaną przez pracowników formą zatrudnie-
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nia. Jej podstawową i najbardziej umocowaną prawnie cechą jest stała więź
łącząca pracownika z pracodawcą, zapewniając jednocześnie pracownikowi
najlepszą ochronę jego interesów. Z umową na czas nieokreślony związanych
jest szereg przywilejów i przepisów ochronnych uniemożliwiających jednostronne rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę. Przykładem mogą być
przepisy dotyczące ochrony pracownicy w ciąży, w trakcie przebywania na
urlopie macierzyńskim, wychowawczym, a także szereg przepisów obejmujących inne osoby i okoliczności tak zwaną ochroną trwałości stosunku pracy.
Ze strony pracodawcy stanowi z kolei najbardziej „uciążliwą” formę zatrudnienia z uwagi na konieczność każdorazowego merytorycznego uzasadniania
decyzji wydawanych pracownikowi zarówno w procesie współdziałania,
dokonywania zmian łączącego strony stosunku pracy, wypowiadanie umowy jak również, w przypadku funkcjonowania w zakładzie pracy związków
zawodowych, konieczność konsultowania czynności prawnych względem
pracowników będących członkami związku.
Tabela 1. Główne cechy umów na czas określony i nieokreślony
 Stałość zatrudnienia i największe gwarancje kodeksowe
Umowa na czas  Rozwiązanie umowy z podaniem i uzasadnieniem przyczyny
nieokreślony
 Okres wypowiedzenia zależny od czasu zatrudnienia
pracownika – od 2 tygodni do 3 miesięcy
 Wypowiedzenie możliwe, jeśli umowa je przewiduje; okres
wypowiedzenia to 2 tygodnie
Umowa na czas
 Okres trwania – min. 6 miesięcy
określony
 Trzecia z kolei umowa na czas określony powoduje
zawarcie umowy z pracownikiem na czas nieokreślony

Umowa na czas  Zawarta w celu wykonania określonej pracy bez określania
wykonywania
terminu
określonej
 Nie podlega wypowiedzeniu
pracy
 Rozwiązanie jedynie za porozumieniem stron
Umowa na
okres próbny

 Czas trwania maksymalnie do 3 miesięcy
 Może poprzedzić każdą umowę o pracę

Źródło: Opracowanie własne

Dla systematyzacji celowo pominięte w tym opracowaniu zostały inne
funkcjonujące w obrocie prawnym, na podstawie Kodeksu Pracy, rodzaje
umów jak choćby umowa na czas zastępstwa czy umowy sezonowe będące
specyficznymi formami umów na czas określony obwarowane odrębnymi
regulacjami prawnymi.
Podsumowując stwierdzić należy, iż trudno się dziwić, iż umowa na czas
nieokreślony jest najbardziej pożądaną przez pracowników formą zatrudnienia. Jej przewaga mająca swoje umocowanie w przepisach Kodeksu Pracy,
gwarantującego pracownikowi liczne przywileje, w zakresie prawa do płat-
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nego urlopu, gwarancję minimalnego wynagrodzenia, ochronę zatrudnienia
niektórych grup pracowników, unormowany czas pracy oraz zagwarantowaną
procedurę rozwiązania umowy o pracę przy zachowaniu możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, jednoznacznie przemawia na jej korzyść.

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH FORM
ZATRUDNIENIA NIEPRACOWNICZEGO
UMOWY O DZIEŁO
Przyjmując jako główne kryterium podziału elastycznych form zatrudnienia czas pracy – umowy o dzieło, umowy zlecenia obok kontraktów
menadżerskich, outsourcingu oraz telepracy, zaliczyć należy do bardzo
elastycznych form zatrudnienia.
Pamiętać należy, co często mylone jest w praktyce przez pracowników, iż
zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia czy też umowy o dzieło, w sposób zasadniczy odróżnia te umowy od umów pracowniczych zawieranych
na czas określony i nieokreślony na podstawie przepisów Kodeksu Pracy.
Umowy o dzieło zawierane są na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego,
(art. 627–646), co już samo w sobie stanowi o ich odmienności. Zawierając
umowę o dzieło przyjmujący zobowiązuje się do wykonania oznaczonego
w umowie dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Od strony
podatkowej umowa jest niezwykle korzystna dla obu stron z uwagi na
brak konieczności obciążania wynagrodzenia składkami ZUS, z jednoczesną
możliwością zastosowania wysokich, bo 20% lub 50% kosztów uzyskania
przychodu. Wyjątek stanowią umowy zawierane z własnym pracodawcą,
od których istnieje obowiązek odprowadzenia wszystkich składek do ZUS.
Umowa o dzieło zwana również umową rezultatu nierozerwalnie wiąże się
z koniecznością określenia wysokości wynagrodzenia, charakteryzuje się wzajemnością obowiązywania oraz konsensualizam. W umowie określony musi
zostać przedmiot umowy, który może mieć charakter zarówno materialny jak
i niematerialny oraz termin jego wykonania. Pamiętać należy, iż z uwagi na
fakt, że umowa zawarta jest na podstawie Kodeksu Cywilnego nie mają tu
zastosowania przepisy Kodeksu Pracy zapewniające pracownikowi ochronę
socjalną. Zleceniodawca nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za
zapewnienie warunków BHP i Ppoż., nie mają również zastosowania przepisy
Kodeksu Pracy dotyczące urlopów pracowniczych czy prawa do odprawy.
Zaletami tego rodzaju umów, które pozwalają zaliczyć je do elastycznych
form zatrudnienia jest:
RR czas pracy
RR miejsce pracy
RR wynagrodzenie
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RR organizacja pracy
RR narzędzia pracy

W odniesieniu do czasu pracy zauważyć należy, iż przy tej formie zatrudnienia dla zamawiającego nieistotne jest kiedy, jakimi środkami i w jakich
warunkach zrealizowany zostanie przedmiot umowy, dla zamawiającego
istotny jest efekt końcowy będący przedmiotem umowy. W odniesieniu do
wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy nie mają również zastosowania
przepisy Ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę. W konsekwencji strony mogą w sposób dowolny ustaliać wysokość
wynagrodzenia z tytułu wykonania określonego umową dzieła.

UMOWY ZLECENIA
W praktyce często mylone z umowami o dzieło z uwagi na podobny charakter oraz fakt umocowania ich w przepisach Kodeksu Cywilnego. Pomimo
pozornego podobieństwa charakteru umowy, w którym to zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności na rzecz zleceniodawcy, nie
musi pojawić się w tym miejscu istotny element, który nierozerwalnie łączył
się z umową o dzieło a mianowicie wynagrodzenie. Umowa zlecenia może
bowiem mieć charakter nieodpłatny, choć to w praktyce wykorzystywane
jest niezwykle rzadko. W przypadku nieodpłatnego wykonywania zlecenia
taki zapis obligatoryjnie musi znaleźć się w zawartej przez strony umowie.
W przeciwnym razie zlecenie traktuje się jako płatne, co niejednokrotnie
było przedmiotem orzeczeń Sądu Najwyższego. Kolejną różnicę stanowi forma zawarcia umowy zlecenia, która dla swojej ważności nie wymaga formy
pisemnej, dodatkowo Kodeks Cywilny nie przewiduje żadnych ograniczeń,
co do czasu jej trwania. Z uwagi na fakt, iż umowa zlecenia jest tak zwaną umową starannego działania w odróżnieniu od umowy o dzieło, która
jest umową rezultatu, jej zrealizowanie niekoniecznie prowadzić musi do
osiągnięcia przewidzianego umową rezultatu. Z uwagi na to, w odróżnieniu
od umowy o dzieło zleceniobiorca ma obowiązek informowania zleceniodawcę o przebiegu realizacji przedmiotu zlecenia, a po jego zakończeniu
do sprawozdania z jego wykonania. W swerze fiskalnej umowa zlecenia
przypomina bardziej umowę o pracę niż umowę o dzieło gdyż, co do zasady, (od której są wyjątki), istnieje obowiązek odprowadzenia wszystkich
obowiązkowych składek ZUS, koszty uzyskania przychodu wynosić mogą
20% lub 50%, istnieje również obowiązek potrącenia podatku w wysokości
18% podstawy wynagrodzenia. Umowa zlecenia stanowi obok umów o dzieło najpowszechniejszą formę zatrudnienia niepracowniczego zaliczaną do
tak zwanych „umów śmieciowych”. Szacuje się, iż w Polsce na podstawie
umów zleceń zatrudnionych jest od 800 tysięcy do 1 miliona pracowników.
Coraz częściej pojawiają się zapowiedzi obligatoryjnego oskładkowania
umów cywilno-prawnych. Intencja ustawodawcy wydawać może się słuszna,
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nie mniej jednak trudno w obecnej sytuacji budżetowej nie zadawać sobie
pytania czy w imię walki z nierównościami w zatrudnieniu pracowników,
na podstawie umów terminowych nie chodzi tak naprawdę o zwiększenie
wpływów do budżetu państwa, który według ostrożnych szacunków mógłby
wynieść ponad 600 milionów złotych. Zmiany tylko i wyłącznie w swerze
fiskalnej nie przyniosą oczekiwanych efektów bez sprzężenia ich ze znaczącą
nowelizacją przepisów regulujących te formy zatrudnienia. Najistotniejsze
kwestie dotyczą takich zmian jak:
RR ochrona gwarantowanej części wynagrodzenia otrzymywanego z tyłu
wykonywanej umowy cywilno-prawnej jak ma to miejsce w przypadku
zatrudnienia na etacie,
RR możliwość dochodzenia swoich praw z łączącego ich ze zleceniodawcą
relacji, przed sądami pracy, a nie sądami cywilnymi, w których czas dochodzenia roszczeń jest dłuższy oraz koszty postępowania o wiele wyższe,
RR umożliwienie nadzorowania i kontrolowania warunków pracy osób
zatrudnianych na podstawie umów cywilno-prawnych przez Państwową Inspekcję Pracy,
RR regulacje w obszarze dostępności do świadczeń pracowniczych osób
wykonujących tożsame zadania na podstawie umowy o pracę i umów
cywilno-prawnych.
Tabela 2. Różnice między umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi
Umowa o pracę

Umowa-zlecenie

Umowa o dzieło

Duża zależność pracownika od pracodawcy

Mała zależność zleceniobiorcy od zleceniodawcy

Mała zależność przyjmującego zamówienie od
zamawiającego

Regulowana przez kodeks
pracy i inne akty z zakresu prawa pracy

Regulowana przez kodeks cywilny

Regulowana przez kodeks
cywilny

Osoba wykonująca umową o pracą zawsze podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego

Zleceniobiorca nie zawsze podlega ubezpieczeniom społecznym

Osoba pracująca w oparciu o umowę o dzieło nie
ma opłaconego ubezpieczenia

Zatrudnienia na podstawie umowy o pracą wlicza
się do okresu zatrudnienia
od którego uzależnione są
uprawnienia pracownicze takie jak np. długość
urlopu wypoczynkowego, nagrody jubileuszowe,
wysokość odpraw pracowniczych itp.

Okresu pracy na podstawie umowy zlecenia nie
wilcza się do okresów od
których uzależnione są
uprawnienia pracownicze, chyba że regulacje
wewnątrzzakładowe stanowią inaczej

Okresu pracy na podstawie umowy o dzieło nie
wlicza się do stażu pracy
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Umowa o pracę

Umowa-zlecenie

Umowa o dzieło

Tryb i terminy wypowiedzenia umowy o pracę są
ściśle określone w kodeksie pracy

Umową zlecenia można
wypowiedzieć w każdym
momencie

Kodeks cywilny nie przewiduje wypowiedzenia
umowy o dzieło, lecz odstąpienie od niej

Istnieje określona prawem
płaca minimalna

Brak płacy minimalnej

Brak płacy minimalnej

Urlop wypoczynkowy wynika z kodeksu pracy

Brak urlopu, chyba, że
umowa stanowi inaczej

Brak urlopu, chyba, że
umowa stanowi inaczej

Przysługuje zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy przysługuje tylko, jeśli zleceniobiorca sam opłaca
składkę na ubezpieczenie
chorobowe.

Zasiłek chorobowy przysługuje tylko, jeśli wykonawca sam opłaca składkę
na ubezpieczenie chorobowe.

Z reguły pełna ochrona
w trakcie ciąży

Nie istnieje ochrona
w trakcie ciąży

Nie istnieje ochrona
w trakcie ciąży

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy. Opracowanie: PrimeSoft Polska

NIETYPOWE FORMY ZATRUDNIENIA
Zatrudnienie nietypowe określa się także innymi nazwami, wskazującymi
dalsze cechy objętych nim form zarobkowania. Między innymi mówi się
o zatrudnieniu „peryferyjnym” (peripheral) lub „drugorzędnym” (secondary),
które cechuje pośredniość między pełnowymiarowym i bezpiecznym zatrudnieniem na „pierwotnym” rynku pracy a bezrobociem. Do jego właściwości
zalicza się niską ochronę socjalną pracy, słabość ochrony zbiorowej oraz
wykonywanie go przez grupy socjalnie słabsze, jak np. kobiety, obcokrajowcy, pracownicy słabo wykwalifikowani i inni pozbawieni siły przetargowej.
Dlatego twierdzi się, że najstosowniejszym określeniem jest termin „praca
niepewna” lub „ryzykowna” (precarious), a pojęcia „elastyczność zatrudnienia”
(employment flexibility) i „niepewność zatrudnienia” (employment insecurity)
traktuje się często jak dwie strony tego samego medalu (Treu 1992:501–502).
Elastyczność zatrudnienia jest w znacznym stopniu zbieżna z tzw. deregulacją prawa pracy, nie może jednak być z nią utożsamiana. Jeżeli bowiem
przez deregulację rozumiemy zastępowanie regulacji prawnej (państwowej)
przez regulację rynkową, (Treu 1992:501–502) to są sytuacje, w których
właściwe unormowanie prawne lepiej służy zdolności pracodawców do
reagowania na zmiany rynkowe niż brak przepisów.
W Unii Europejskiej rozwój pracy nietypowej cieszy się poparciem praco
dawców, którzy widzą w niej sposób na bardziej elastyczne i efektywne ekono
micznie zatrudnienie pracowników. Z kolei europejskie związki zawodowe
wyrażają obawy, że nietypowe formy zatrudnienia mogą być nadużywane
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przez pracodawców w celu uniknięcia zobowiązań związanych z typowym
zatrudnieniem. Nie oznacza to jednak odrzucenia elastyczności. Zdaniem
Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC) zatrudnienie
elastyczne zasługuje na poparcie ze względu na jego użyteczność dla rynku
pracy, pod warunkiem zapewnienia pracownikom skutecznej ochrony. Unia
Europejska promuje różne formy pracy nietypowej, uznając je za skuteczny
środek zwalczania bezrobocia (Boruta 2002:15).
Rozwój nietypowego zatrudnienia został uznany za jeden z elementów
trzeciego filaru Europejskiej Strategii Zatrudnienia, przyjętej w dniach 20–21
listopada 1997 r. w Luksemburgu na Nadzwyczajnym Posiedzeniu Rady Europejskiej w Sprawie Zatrudnienia, które rozpoczęło tak zwany proces luksemburski,
polegający – w największym uproszczeniu – na koordynacji polityki zatrudnienia
państw Unii Europejskiej według zasad ustalonych w Luksemburgu, a następnie
modyfikowanych na szczytach w Lizbonie i Nicei. Wskazując na konieczność
rozwoju omawianych form zatrudnienia, podkreślono równocześnie, że należy
poprawić bezpieczeństwo i zawodowy status pracy wykonywanej w ich ramach,
a jej podejmowanie nie może przynosić negatywnych skutków w rozwoju kariery oraz bezpieczeństwa socjalnego (European Employment Strategy). Podobne
stanowisko zajęła Rada Europy, czego wyrazem jest przyjęte już w 1987 r.
przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zalecenie dotyczące elastyczności rynku pracy w zmieniającej się gospodarce. Podstawowa sprzeczność
rozwoju nietypowych form zatrudnienia wyraża się, z jednej strony, w dążeniu
pracodawców do ich jak największej elastyczności, a zatem pozostawienia
ich ukształtowania autonomii woli stron, z drugiej zaś w dążeniu związków
zawodowych do wyrównywania warunków pracy pracowników zatrudnionych
w tych formach z warunkami pracy standardowej. W tym zakresie niewątpliwie konieczny jest rozsądny kompromis. Nie ulega, bowiem wątpliwości, że
zrównanie warunków pracy typowej i nietypowej pozbawiłoby ją atrakcyjności
w oczach pracodawców, a w konsekwencji zmniejszyło możliwości kreowania
w ten sposób nowych miejsc pracy. Rozwój ustawodawstwa dotyczącego nietypowych umów o pracę stał się w ostatnich latach elementem polityki zatrudnienia
także w Polsce. Zamierzenia w tym zakresie zostały zawarte m.in. w programie
„Narodowa Strategia Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich”
(pkt II, 5a) (2000 r.), „Strategia Społeczno-Gospodarcza Rządu – Przedsiębiorczość – Rozwój – Praca” (2002 r.), „Pierwsza praca” (styczeń 2002 r.).
Do najważniejszych form zatrudnienia, opartych na nietypowych umowach o pracę regulowanych w prawie europejskim, należą: praca w niepełnym
wymiarze czasu, praca na podstawie umów terminowych, praca tymczasowa
(za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej) i telepraca1.
1

Telepraca nie jest regulowana przez prawo europejskie sensu stricto, lecz w drodze
porozumienia europejskich partnerów społecznych, które można zaliczyć do „autonomicznego europejskiego prawa pracy”.
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WYBRANE NIETYPOWE FORMY
ZATRUDNIENIA PRACOWNICZEGO
WORK-SHARING (PODZIELENIE PRACY)
Zatrudnienie stosowane w również w Polsce w czasie kryzysu, polegające na zmniejszeniu liczby godzin pracy i płacy w celu uniknięcia redukcji
stanowisk. W zatrudnieniu tym podziałowi podlega ta sama praca między
większy zespół pracowniczy. Model takiego zatrudnienia utrzymywany jest
do momentu ustania sytuacji kryzysowej, celem powrotu do systemu pracy
w pierwotnym wymiarze.

PRACA PRZERYWANA
Pracownik zatrudniony w tym systemie świadczy pracę tylko w pewnych okresach, które przeplatane są okresami wolnymi od wykonywania
obowiązków pracowniczych. Najczęściej w okresach nieświadczenia pracy
pracownikowi na jego wniosek udzielany jest urlop bezpłatny, lub realizowany poprzez zawieranie kolejno następujących po sobie umów na czas
określony.

PRACA NA WEZWANIE
W Polsce ten system pracy kwalifikowany jako zatrudnienie pracownicze
nie doczekał się jednoznacznych regulacji prawnych. W praktyce realizowany
jest on na podstawie (art. 1515 k.p.). W modelu tym pracodawca zobowiązuje pracownika, do pozostawnia do jego dyspozycji w wyznaczonym przez
siebie miejscu i czasie celem wykonania pracy wynikającej z zawartej umowy o pracę. Taka konstrukcja prawna wymuszona jest przez brak regulacji
dotyczącej takiej formy zatrudnienia. Zgodnie z polskim prawem nie ma
na chwilę obecną możliwości zawarcia z pracownikiem umowy, którego
głównym obowiązkiem miałoby być pełnienie dyżurów i oczekiwanie na
wezwanie pracodawcy. Model takiego zatrudnienia najczęściej stosowany
jest w dozorze urządzeń i maszyn.

SUBKONTRAKT
Najczęściej realizowany poprzez (outsourcing), czyli przekazanie części
z reguły pobocznej działalności innym podmiotom do wykonania. W tej
formie najczęściej powierza się do wykonania zadania związane z obsługą
księgową firmy, dozorem mienia, sprzątania. Przekazanie realizacji części
zadań w formie outsourcingu umożliwia skupienie się na działalności podstawowej firmy.
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WYPOŻYCZENIE PRACOWNIKÓW
Forma zatrudnienia realizowana na podstawie art. 1741 par. 1 k.p. Zgodnie z jego treścią za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca
może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy
u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. W takiej sytuacji pracodawca przenosi
swoje uprawnienia kierownicze na drugiego pracodawcę, nie ponosząc ryzyka
za pracę wypożyczonego pracownika. W powyższej sytuacji okres urlopu
bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia
pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

LEASING PRACOWNICZY (PRACA TYMCZASOWA)
Leasing pracowniczy jest specyficzną formą zatrudnienia najczęściej realizowaną za pośrednictwem agencji pracy. Ma ona charakter trójstronnej
umowy, z jednej strony pomiędzy leasingowanym pracownikiem, który może
być zatrudniany zarówno na podstawie umowy o pracę na czas określony jak
również w formie umowy zlecenia. Na podstawie zawartej umowy, agencja
przekazuje zatrudnionego przez siebie pracownika innemu pracodawcy,
który nie jest stroną umowy zarytej pomiędzy pracownikiem a agencją.
Wszystkie obowiązki i koszty wynikające ze stosunku pracowniczego takie
jak podatki, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, udzielanie urlopów
pracowniczych ciążą na agencji. Pracownik realizuje zadania w siedzibie
klienta który zawarł z agencją umowę o leasing pracowniczy.

JOB-SHARING (PODZIAŁ STANOWISKA PRACY)
W polskim systemie prawnym realizowany za pośrednictwem umów
zwieranych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Polega on na zatrudnieniu
dwóch lub więcej pracowników na tym samym stanowisku pracy z tożsamym
zakresem obowiązków oraz odpowiedzialnością. Osoby te dzielą między
siebie czas pracy, wspólnie odpowiadają za jej efekty. Najczęściej w tym
systemie zatrudniane są kobiety wychowujące małe dzieci, studenci, osoby
w okresie przedemerytalnym.

TELEPRACA
Regulacje dotyczące telepracy wprowadzone zostały nowelizacją ustawy
z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2007r. Nr 181, poz. 1288). Stanowi szczególny
rodzaj pracy który może być realizowany na podstawie umowy o pracę
w pełnym lub niepełnym wymiarze. Zaliczany jest do bardzo elastycznych
form zatrudnienia. W myśl art. 675 KP praca w formie telepracy może być
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wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług
drogą elektroniczną. Dla pracownika niewątpliwą zaletą świadczenia pracy
w tej formie jest jej elastyczność przejawiająca się w samodzielności ustalania czasu pracy, tempa jej realizacji oraz faktu, iż może być realizowana
z każdego miejsca. Dla pracodawcy wiąże się z dużymi oszczędnościami
związanymi z brakiem konieczności organizowania klasycznego miejsca
pracy, najmem dodatkowych pomieszczeń oraz z możliwością zatrudnienia
w tej formie pracowników z biedniejszych regionów, którzy wykonają tą
pracę taniej niż pracownik zatrudniony w siedzibie firmy. Najczęściej z tej
formy zatrudnienia korzysta się w odniesieniu do tłumaczy, informatyków
oraz osób niepełnosprawnych dla których często jest to jedyna możliwa
forma świadczenia pracy.

SAMOZATRUDNIENIE
Samozatrudnienie to jedna z bardziej popularnych form zatrudnienia
silnie wspierana zarówno przez państwo polskie jak również promowana
przez państwa krajów zachodnich, najczęściej poprzez wsparcie merytoryczne oraz finansowe, takie jak: środki na uruchomienie działalności, ulgi
w podatkach w pierwszych latach działalności. Polega ona na świadczeniu
usług przez samodzielny podmiot, do którego funkcjonowania zastosowanie
mają przepisy kodeksu cywilnego. Dla pracodawców oznacza to obniżenie
kosztów działalności przedsiębiorstwa gdyż cały ciężar fiskalny spoczywa na
samozatrudnionym. W praktyce forma często spotykana na przykład w usługach kurierskich, gdzie do wykonania przedmiotu umowy samozatrudniony
zobowiązany jest do zapewnienia sił i środków potrzebnych do realizacji
przedmiotu umowy. Przy tej formie zatrudnienia nie mają zastosowania
przepisy Kodeksu Pracy. Forma takiego zatrudnienia w praktyce często ulega
wypaczeniu poprzez zmuszanie pracowników do zakładania jednoosobowych
firm aby zachować miejsce pracy u dotychczasowego pracodawcy. W celu
uniknięcia takiej sytuacji, wzorem państw europejskich, osoba samozatrudniona po spełnieniu określonych prawem warunków powinna mieć możliwość
domagania się od pracodawcy zatrudnienia na etacie.

PODSUMOWANIE
Niewątpliwie mamy obecnie do czynienia z sytuacją, w której nietypowe umowy o pracę odgrywają coraz większą rolę w tworzeniu miejsc
pracy. Proces ten nierozerwalnie związany jest ze zmianami społecznymi,
gospodarczymi, technologicznymi i globalizacyjnymi. W dużej mierze
stanowi pochodną konkurencji na światowych rynkach gdzie dominującą
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determinantą jest cena, na którą przemnoży wpływ ma obniżenie kosztów
działalności. W związku z tym, iż koszty wynagrodzenia pracowniczego
w każdym przedsiębiorstwie stanowią znaczący odsetek kosztów jej funkcjonowania nie może dziwić fakt, iż przedsiębiorcy poszukują możliwości
ich obniżenia. Śmiało można stwierdzić, iż od tego procesu nie ma ucieczki
a prawo nie może ignorować tej rzeczywistości. Przez dziesiątki lat prawo
pracy rozwijało się jako zespół przepisów regulujących klasyczne formy
zatrudnienia tj. na czas określony jak i nieokreślony. Konsekwencją jest jego
nieprzystosowanie do rozwiązywania problemów związanych z zatrudnieniem nietypowym. Przejawy takiego stanu rzeczy widać w przytoczonych
przykładach jak choćby pracy na wezwanie, do realizacji której adaptuje
się obowiązujące przepisy Kodeksu Pracy, pierwotnie majace służyć innym
celom. Ustawodawca stara się reagować na zachodzące zmiany, czego
przykładem może być nowelizacja Kodeksu Pracy w zakresie świadczenia
pracy na odległość (telepraca), ale trudno nie odnieść wrażania, iż reaguje
na nowe zjawiska w sposób niewystarczający. Na obecnym etapie przemian
gospodarczych i społecznych trudności na gruncie legislacyjnym, polegające na stworzeniu przepisów, które uregulują rozsądny kompromis między
pełną elastycznością zatrudnienia, mogącą przejawiać się w czasach silnej
konkurencji dyktatem pracodawców, a bezpieczeństwem zatrudnienia kojarzonym w klasyczny sposób nie może stanowić usprawiedliwienia dla
bezczynności w tym obszarze.
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ECONOMIC AND SOCIAL ASPECTS OF FLEXIBLE
AND NON-FLEXIBLE FORM OF EMPLOYMENT
ABSTRACT: Employment of workers on agreement in flexible employment form still
constitutes minority in comparison with traditional forms of employment agreed
on traditional agreement regulations provided by the Labor Code. It is dictated by
threat and conviction still dominating in society about superiority of full time work
agreement over other forms of employment agreements. Employment elasticity is
stimulated more as a result of ongoing changes of social, economic, technological
character forcing both mobility and economic migrations. While analyzing selected
forms of classic and flexible employment it was indicated at their character and
differences. Basing on this analysis an attempt was made to answer the question
whether using of flexible forms of employment and complete liberalization of labor
performing is (as somebody says) a remedy for unemployment, grey tax zone, mobility
increase, or opposite – the social cost of so far reaching deregulation is too high?
Key words: labor, labor market, flexible employment
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POLITYKA FISKALNA – ZNACZENIE
DLA PAŃSTWA I JEJ WPŁYW
NA SAMORZĄD TERYTORIALNY1
STRESZCZENIE: Polityka fiskalna należy do zbioru zasadniczych instrumentów gospodarczych. Oddziałuje na makroukład zarówno poprzez redystrybuowanie dochodów
społeczeństwa, jak i w wyniku kształtowania określonego poziomu oraz struktury
wydatków publicznych. Na tym tle powstają podstawowe problemy związane z wyznaczaniem polityki fiskalnej. Wskazuje się, iż władze publiczne nie są obiektywnymi
regulatorami fiskalnymi, a co się z tym wiąże racjonalna polityka fiskalna koliduje
z cyklem wyborczym. Inną kwestią jest postępujący proces integracji gospodarczej
i politycznej w Europie, który ogranicza pole dla dyskrecjonalnej polityki fiskalnej
oraz znacznie redefiniuje pojęcie racjonalnych finansów publicznych.
Słowa kluczowe: Polityka fiskalna, deficyt budżetowy, integracja ekonomiczna

WSTĘP
Deficyty budżetowe oraz deficyty sektora publicznego są zjawiskiem
powszechnym w dzisiejszych gospodarkach rynkowych. Z tego względu
szczególnie istotna staje się obiektywna analiza takiego stanu rzeczy przez
pryzmat sposobu prowadzenia polityki fiskalnej. Jej znaczenie wynika z tego,
że ustawy wyznaczające budżet państwa są jednym z najważniejszych aktów
normatywnych stanowiących podstawę polityki gospodarczej współczesnych
krajów (Pająk 2011:72).
Najogólniej pojęcie polityki fiskalnej odnosi się do decyzji organów
władzy publicznej dotyczących podatków i wydatków. Determinuje to zbiór
narzędzi omawianej polityki, których charakter pozwala wyodrębnić kilka jej
celów. Zalicza się do nich stabilizowanie gospodarki, dokonywanie wtórnego
podziału dochodu i dostarczanie dóbr publicznych. Wskazane cele można
uznać za podstawowe dziedziny w obszarze wyznaczania polityki fiskalnej
1

Niniejszy artykuł jest skróconą wersją opracowania: Zwierzchlewski S., Wybrane problemy współczesnej polityki fiskalnej, w: K. Pająk, J. Mazurkiewicz, P. Błaszczyk, Szkice
o współczesnej polityce gospodarczej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
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państwa. Realizacja wymienionych celów napotyka na trudności związane
z realiami współczesnych demokracji, które przyczyniają się do poważnych
deformacji polityki fiskalnej, zarówno w zakresie realizacji jej celów, jak
i utrzymania dyscypliny w wydatkowaniu publicznych pieniędzy. Należy
zaznaczyć, iż szereg innych zjawisk utrudnia rzeczową analizę i ocenę
omawianej polityki. Można wskazać tutaj na problem pomiaru deficytu
centralnego i publicznego, określenia granic wzrostu długu publicznego czy
charakteru opóźnienia polityki fiskalnej2.
Odrębną kwestią jest postępujący obecnie proces integracji gospodarczo-politycznej. W tym kontekście celowe wydaje się zdefiniowanie roli polityki
fiskalnej w tym procesie i próba odpowiedzi na pytanie, czy integracja międzynarodowa zwiększa, czy też zmniejsza dyscyplinę fiskalną. Dwa najbardziej zinstytucjonalizowane ugrupowania integracyjne w Europie, tj. Unia
Europejska (UE) i Europejska Unia Walutowa (EUW), stanowią właściwą
podstawę do analizy powyższych zagadnień3.
Celem artykułu jest ukazanie głównych teoretycznych obszarów współ
czesnej polityki fiskalnej oraz zarysowanie praktycznych aspektów wyzna
czania tej polityki w warunkach międzynarodowej integracji ekonomicznej.

ISTOTA I NARZĘDZIA POLITYKI FISKALNEJ
Pojęcie polityki fiskalnej odnosi się do działań polegających na doborze
źródeł i metod gromadzenia dochodów publicznych oraz wytyczania kierunków realizacji wydatków publicznych (Federowicz 1998:7). Działania te są
podejmowane dla osiągnięcia celów gospodarczych i społecznych ustalonych
przez właściwe organy publiczne. Niekiedy zakres tego pojęcia ustalany jest
zbyt wąsko. Po pierwsze, polityka fiskalna często utożsamiana jest jedynie
z dochodami publicznymi bez odwołań do gospodarczych i społecznych następstw ustalania i egzekwowania tych dochodów (Bolland 1986:20). Takie
podejście nie wydaje się słuszne, ponieważ realizacja celów gospodarczo-społecznych wymaga podejmowania świadomych działań tak w obszarze
kumulowania dochodów, jak i w obszarze dokonywania wydatków. Po
drugie, w literaturze przedmiotu zdarza się zawężać politykę fiskalną tylko
do kształtowania się dochodów i wydatków państwa w obrębie budżetu
centralnego. Tymczasem cechą obecnych gospodarek rynkowych jest to, że
budżety centralne ujmują około 50% pieniędzy publicznych ogółem. Pozostała część jest zbierana i redystrybuowana przez różne instytucje publiczne,
2
3

Szersze rozważania dotyczące relacji miedzy polityką fiskalną a finansami jst przedstawiono w książce (Pająk 2011).
Analizę tego problemu zawiera praca (Puślecki 2007:63) oraz Fiskalny outsourcing
zadań publicznych przez władze lokalne (Walasik 2010: 269–273).
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np. fundusze ubezpieczeń społecznych, fundusze ochrony zdrowia i inne
państwowe fundusze celowe. Z tego względu, proces wyznaczania polityki
fiskalnej powinien być kojarzony z całą sferą finansów publicznych, a nie
wyłącznie z segmentem stricte budżetowym.
Polityka fiskalna jest w znacznej mierze uzależniona od ustrojowych
uwarunkowań (politycznych i gospodarczych) danego państwa. Wyznaczają one kompetencje i dopuszczalne formy działania organów publicznych.
Analiza współczesnej polityki fiskalnej pozwala a priori przyjąć, iż jest ona
przeprowadzona w kraju o ustroju demokratycznym, w którym ekonomiczne
relacje są pochodną funkcjonującej gospodarki rynkowej. Gospodarka taka
może wykazywać w różnych krajach i w różnym czasie pewne odmienne
właściwości wymagające ich uwzględnienia w polityce fiskalnej państwa,
jednak nie zmienia to podstawowych warunków kształtowania tej polityki4.
Polityka fiskalna należy do zbioru podstawowych instrumentów polityki
gospodarczej. Celowe jest zatem określenie narzędzi omawianej polityki.
Wśród narzędzi odnoszących się do dochodów sektora publicznego można
wymienić:
RR podatki pośrednie,
RR podatki bezpośrednie,
RR składki o charakterze ubezpieczeniowym (społeczne i zdrowotne),
RR zyski od przedsiębiorstw sektora publicznego,
RR cła,
RR opłaty spadkowe,
RR transfery z zagranicy,
RR dochody ze sprzedaży własności państwa.
Do narzędzi dotyczących wydatków sektora publicznego należą:
RR płace oraz wydatki na bieżące zakupy dóbr i usług,
RR inwestycje państwa,
RR transfery do gospodarstw domowych,
RR transfery do przedsiębiorstw,
RR transfery oficjalne,
RR płatności odsetkowe z tytułu obsługi długu publicznego.

W ukonstytuowanej gospodarce rynkowej wydatki publiczne mogą być
finansowane tylko dochodami lub za pomocą dochodów i deficytu5. Oznacza
to, iż ujemne saldo deficytu publicznego staje się niezależnym narzędziem
polityki fiskalnej dopełniającym narzędzia strony dochodowej i zwiększającym
4

5

Z tego powodu nie uwzględnia się rodzaju funkcjonującej gospodarki rynkowej, tzn. nie
ma znaczenia, czy ekonomiczne relacje w państwie są wyznacznikiem np. społecznej
czy liberalnej gospodarki rynkowej.
Wynika to z roli banku centralnego w ukonstytuowanej gospodarce rynkowej. W większości takich gospodarek bank centralny ma ustawowy zakaz partycypowania w wydatkach budżetowych i publicznych.
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możliwości strony wydatkowej budżetu publicznego. Zwolennicy omawianego
narzędzia (np. przedstawiciele szkoły keynesowskiej) wykazują, iż należy go
wykorzystywać w sytuacji, kiedy dodatkowy strumień wydatków kierowany
jest na inwestycje państwa, wypełnianie niezbywalnych obowiązków rządu
(ponoszenie wydatków prawnie zdeterminowanych) lub na politykę stabilizacyjną, przede wszystkim w zakresie przywracania równowagi na rynku
pracy. Z drugiej strony władze publiczne mogą okazać się złymi regulatorami fiskalnymi, ponieważ racjonalna polityka fiskalna koliduje z cyklem
wyborczym. Istnieje ryzyko kreowania nadmiernego deficytu i ciągłego powiększania potrzeb pożyczkowych państwa ze wszystkimi negatywnymi tego
konsekwencjami dla makroukładu. Można jednak zapobiec takiej sytuacji,
ujmując w ustawodawstwie krajowym i/lub ustawodawstwie międzynarodowym wartości graniczne dla deficytu i długu publicznego.

REGUŁY POLITYKI FISKALNEJ
We współczesnych społeczeństwach demokratycznych istnieją liczne
instytucjonalne czynniki, które sprawiają, że prowadzona polityka fiskalna
może odbiegać od polityki maksymalizującej społeczną użyteczność6. Przewidywalnym rezultatem procesu demokratycznego wyboru jest powstanie
deficytu finansów publicznych zawsze wtedy, kiedy pożyczka jest dostępnym
środkiem zastępującym opodatkowanie. Wiązać to należy z faktem, że występuje brak poczucia prywatnej współodpowiedzialności fiskalnej ze strony
pojedynczego obywatela. Dodatkowo asymetria informacji oraz nieznajomość
mechanizmów ekonomicznych powoduje, że obywatel nie jest dostatecznie świadomy istnienia długookresowych ograniczeń budżetowych (Panfil
2011:112). Efektem tego wielu wyborców preferuje polityków, którzy obiecują
wzrost wydatków lub redukcję obciążeń podatkowych. Należy podkreślić,
iż władze publiczne mogą same świadomie tworzyć „iluzje fiskalne”. Jest
to możliwe m.in. poprzez kreowanie manipulacji statystycznych (kreatywna księgowość) w zakresie dochodów publicznych, wydatków publicznych
i innych rachunków narodowych czy poprzez zmniejszenie przejrzystości
zapisów ustawy budżetowej. Równoległe funkcjonowanie obu tendencji, tj.
niski poziom uświadomienia obywateli co do kwestii regulowania polityki
fiskalnej oraz duży obszar swobody organów władzy publicznej w zakresie
tej regulacji, może przyczyniać się do powiększania deficytu publicznego
i związanego z tym wzrostu długu publicznego.
6

W literaturze przedmiotu występują różne podejścia do polityki fiskalnej mak
symalizującej społeczną użyteczność. Często wskazuje się, iż polityka fiskalna prowadzi
do maksymalizacji użyteczności społecznej wtedy, kiedy ma charakter utylitarny. Na
ten temat zob. [Kosikowski 2009:83].
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Wskazane uwarunkowania tworzą konieczność konstruowania reguł
polityki fiskalnej. Można je określić jako różnego typu rozwiązania instytucjonalne, które ograniczają negatywny wpływ czynników politycznych na
politykę fiskalną. Omawiane reguły mogą przyjmować charakter ilościowy
i jakościowy. Te pierwsze mają za zadanie ograniczać poziom wskaźników
fiskalnych, przede wszystkim dotyczących salda budżetowego, zadłużenia
państwa i wielkości wydatków publicznych. Najstarszą regułą ilościową jest
reguła zrównoważonego budżetu. Zakłada ona, że w roku budżetowym wydatki publiczne są finansowane tylko dochodami sfery publicznej. Zaletą takiego
rozwiązania jest jego prostota, co ułatwia uzyskanie szerokiej akceptacji dla
jej realizacji. Wadą reguły zrównoważonego budżetu jest to, iż nie pozostawia ona miejsca dla swobodnego działania automatycznych stabilizatorów
koniunktury i utrudnia realizację funkcji stabilizacyjnej polityki fiskalnej,
szczególnie w warunkach kryzysu gospodarczego. Wobec tych ograniczeń
powstały bardziej elastyczne reguły ilościowe polityki fiskalnej. Należą do
nich zasady określające limit deficytu publicznego oraz wprowadzające do
tego limitu korektę uwzględniającą fazę cyklu koniunkturalnego, w której
znajduje się gospodarka (Panfil 2011:120–122). Odrębną grupę tworzą
reguły ilościowe, które pośrednio wpływają na saldo deficytu publicznego,
a odnoszą się bezpośrednio do długu państwowego. Najczęściej stosowanym
rozwiązaniem jest ograniczenie wielkości długu publicznego, który nie może
przekroczyć określonego poziomu PKB. Najogólniej, wszystkie ilościowe
reguły fiskalne mają na celu zabezpieczenie państwa przed niekontrolowanym wzrostem zadłużenia. Reguły odnoszące się bezpośrednio do długu
publicznego wpływają na sposób prowadzenia polityki fiskalnej dopiero
w momencie, w którym dług ten osiągnie założony poziom. Paradoksalnie
z punktu widzenia tego długu optymalne okazują się reguły ograniczające
wielkość deficytu publicznego, a nie dotyczące samego długu.
Rolą reguł jakościowych jest normowanie kształtu procedury budżeto
wej, czyli całokształtu czynności oraz zasad związanych z przygotowaniem
projektu budżetu, jego uchwaleniem i realizacją (Wójtowicz 2011:78). Zadaniem ustawodawcy jest stworzenie takich reguł odnoszących się do procesu
budżetowego, które zapewniłyby jego wewnętrzną centralizację, a tym samym
wzmacniałyby dyscyplinę budżetową. Centralizacja procesu budżetowego
może opierać się na delegacji lub kontrakcie. Ta pierwsza zakłada szczególną rolę ministra finansów, którego celem jest ustalenie podstawowych
parametrów budżetu i dbanie, aby były one przestrzegane przez wszystkich
uczestników procesu budżetowego. W odróżnieniu od pozostałych ministrów
nie reprezentuje on interesów poszczególnych resortów, ale całego państwa.
Centralizacja oparta na kontrakcie przewiduje natomiast ustalenie wiążących celów fiskalnych przez rząd w drodze wewnętrznych negocjacji. Tym
samym poszczególni ministrowie mają pewien wpływ na przypadające im
limity wydatków (Panfil 2011:128). W literaturze przedmiotu podkreśla się,
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że delegacja najlepiej sprawdza się w krajach, w których występują rządy
jednopartyjne. Dla rządów koalicyjnych korzystniejsza jest centralizacja oparta
na kontrakcie (Hallerberg 2011:10–15). Niezależnie od formy centralizacji
budżetowej zaznacza się, iż sprawna realizacja polityki fiskalnej w obszarze
reguł jakościowych wymaga uwzględnienia przynajmniej średniookresowych
prognoz makroekonomicznych. W ramach sposobu planowania polityki fiskalnej prognozy te powinny zawierać:
RR kierunki polityki fiskalnej,
RR prognozy dochodów i wydatków budżetu państwa wraz z obligatoryjnymi płatnościami na rzecz zagranicy/z zagranicy,
RR prognozy wielkości potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa oraz źródła
ich sfinansowania,
RR skonsolidowaną prognozę bilansu sektora finansów publicznych,
RR kwotę państwowego długu publicznego (Kosikowski 2009:7).
W literaturze przedmiotu wskazuje się również na zalety tzw. budżetu
zadaniowego w kontekście organizacji procedury budżetowej. Jego istotą
jest wprowadzenie zarządzania wydatkami publicznymi poprzez odpowiednio zhierarchizowane i skonkretyzowane cele, które powinny prowadzić do
osiągnięcia zamierzonych rezultatów weryfikowanych za pomocą określonych
mierników (Lubińska 2007:35). W takim ujęciu budżet zadaniowy staje się
instrumentem zarządzania nie tylko masą pieniądza, ale także konkretnymi
zadaniami. Warunkiem koniecznym do stosowania takiej jakościowej reguły
fiskalnej jest jednak duża przejrzystość finansów publicznych. W zakresie ustawy budżetowej jest ona realizowana przede wszystkim poprzez klasyfikację
budżetową oraz zakaz umieszczania w niej postanowień, które wykraczają
poza zakres powyższej ustawy.
W kontekście jakościowych reguł polityki fiskalnej celowe wydaje się
wyodrębnienie przypadków, które uzasadniają swoistą decentralizację procesu budżetowego. Wśród nich największe znaczenie ma debudżetyzacja,
czyli zjawisko polegające na przesuwaniu zadań i środków na ich realizację
na rzecz państwowych jednostek gospodarki pozabudżetowej (Stankiewicz
2007:26). Do jednostek tych można zaliczyć formy organizacyjno-prawne
sektora finansów publicznych, a w szczególności państwowe fundusze celowe
oraz agencje wykonawcze. Debudżetyzacja prowadzi do decentralizacji procesu budżetowego, gdyż umożliwia podejmowanie decyzji bez rozwiązywania
sprzecznych interesów dystrybucyjnych i wiąże się z utratą części władzy
politycznej przez parlament. Sektor budżetowy staje się jednak bardziej
podatny na wszelkie patologie gospodarki środkami publicznymi. Z tego
względu debudżetyzacja jest jednym z czynników powiększających deficyt
publiczny i zwiększających dynamikę długu Skarbu Państwa.
Wielu ekonomistów opowiada się za regułami polityki fiskalnej (ilościowymi i jakościowymi) nie tylko ze względu na poziom deficytu i zadłużenia
publicznego, ale również ze względu na zapobieganie krótkowzrocznym
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próbom nadmiernego stymulowania gospodarki. Jakakolwiek forma aktywizowania gospodarki generuje oczekiwanie sfery realnej gospodarki. Oczekiwania dotyczące polityki mogą wpływać na sposób, w jaki oddziałuje ona
na gospodarkę. Jeżeli ludzie przewidują określony rodzaj polityki (fiskalnej),
to będą zachowywać się inaczej w stosunku do sytuacji, kiedy byłaby ona
nieprzewidywalna. Innymi słowy jeżeli narzędzia polityki fiskalnej reagują
na zachodzące w gospodarce zmiany w znany sposób, to postępowania ludzi
będą bardziej racjonalne. W odmiennej sytuacji, tzn. przy braku systematycznego sposobu prowadzenia polityki fiskalnej, gospodarka narażona jest
na permanentne zakłócenia wywołane częstymi zmianami typów działań
w sferze realnej gospodarki.

WYBRANE PROBLEMY WYZNACZANIA
POLITYKI FISKALNEJ
OPÓŹNIENIA POLITYKI FISKALNEJ
Opóźnienie polityki fiskalnej jest integralną częścią opóźnienia w procesie
gospodarczym. Literatura przedmiotu wyróżnia dwa rodzaje tych opóźnień
– wewnętrzne i zewnętrzne7. Najogólniej opóźnienie wewnętrzne oznacza
przedział czasu między zajściem zdarzenia wymagającego reakcji ze strony
polityki gospodarczej do momentu faktycznej interwencji organów państwowych8. Opóźnienie zewnętrzne można określić jako czas potrzebny podmiotom gospodarczym na dostosowanie się do nowych warunków stworzonych
przez zmianę narzędzi gospodarczych. Można w tym miejscu przypomnieć,
że w funkcji popularności rządu wymienia się najczęściej dwa argumenty
– stopę bezrobocia i inflacji. Określony poziom bezrobocia jest najczęściej
utożsamiany z aktualną polityką władzy publicznej, m.in. w zakresie polityki fiskalnej. Z tego względu, opóźnienie wewnętrzne tej polityki można
zobrazować m.in. poprzez spadającą popularność rządu na skutek rosnącego
bezrobocia (zdarzenie wymagające reakcji ze strony polityki gospodarczej)
oraz poprzez redukcję przeciętnej stawki podatkowej w gospodarce (podjęcie
faktycznej interwencji organów państwowych). Omawiany rodzaj opóźnienia
jest względnie długi9. Wynika to przede wszystkim z dwuinstancyjnego trybu
7
8

9

Szerzej na temat opóźnień w procesie gospodarczym zob. (Kowalski 2001:81–125).
Na opóźnienie wewnętrzne w procesie gospodarczym składa się opóźnienie diagnostyczne
i opóźnienie decyzyjne. To pierwsze oznacza przedział czasu między zajściem zdarzenia
wymagającego reakcji polityków (decydentów) a chwilą, w której potrzeba interwencji
zostanie rozpoznana. To drugie oznacza okres między momentem rozpoznania potrzeby
interwencji państwa a momentem faktycznej interwencji organów władzy.
Charakter opóźnień polityki fiskalnej jest najczęściej porównywany do charakteru
opóźnień polityki pieniężnej. Z tej przyczyny wykazuje się na względnie krótkie (długie) opóźnienie wewnętrzne (zewnętrzne) polityki fiskalnej (pieniężnej).
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podejmowania decyzji – rząd przygotowuje projekt i cele ustawy budżetowej (faza prac rządowych), natomiast parlament poddaje ocenie powyższe
wytyczne i uchwala ustawę budżetową (faza prac parlamentarnych) (von
Hagen i Harden 1994). Szczególnie zatem w systemach wielopartyjnych
dowolna regulacja w obszarze polityki fiskalnej nie jest możliwa, a wszelkie
zmiany w zakresie narzędzi tej polityki muszą być następstwem wcześniejszych, czasami długich, dyskusji rządowo-parlamentarnych. Ponadto jedną
z fiskalnych zasad w państwie demokratycznym jest okresowa stałość stawek
podatkowych, określona z reguły rokiem kalendarzowym. Ten czynnik również wydatnie ogranicza dyskrecjonalizm w posługiwaniu się narzędziami
polityki fiskalnej. Tabela 1 przedstawia różne rodzaje procedur w ramach
fazy rządowej i parlamentarnej.
Tabela 1. Główne rodzaje procedur w ramach fazy rządowej i parlamentarnej
Rodzaje procedur

Faza Faza parrządo- lamenwa
tarna

Podmioty decyzyjne

Formułowane celów

x

premier/minister finansów*
cały rząd**

Wstępny wariant
budżetu

x

minister finansów prowadzący
negocjacje z pozostałymi ministrami*
minister finansów agregujący
propozycje ministerstw**

Uzgodnienia

x

premier/kluczowi ministrowie*
cały rząd**

Finalizowanie
projektu

x

cały rząd

Dyskusja i poprawki,
publiczna
prezentacja budżetu

x

parlament – obie izby

Uchwalenie budżetu

x

parlament/prezydent

* W przypadku procedury scentralizowanej. ** W przypadku procedury zdecentralizowanej.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Kowalski 2001].

Dane zaprezentowane w tabeli 1 wskazują na sześć zasadniczych pro
cedur od formułowania celów do uchwalenia budżetu. Dodatkową kwestią
jest możliwość zróżnicowania procedury rządowej. Wydaje się jednak, iż
wybór określonej procedury nie wpływa zasadniczo na długość opóźnienia
wewnętrznego polityki fiskalnej. Wpływ ten może uwidocznić się w jakości
wyznaczania tej polityki. Procedura scentralizowana pozwala na lepszą
koordynację, ale tworzy warunki do motywowanych politycznie roszczeń.
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Charakter procedury zdecentralizowanej utrudnia natomiast wypracowanie
spójnej polityki fiskalnej, zwłaszcza w systemach wielopartyjnych, w których
tworzą się rządy koalicyjne (Kowalski 2001:92–93).
Wskazano, iż opóźnienie zewnętrzne w procesie gospodarczym związane
jest z okresem adaptacyjnym, jaki musi minąć, aby dopasować się do zmian
w otoczeniu gospodarczym. Opóźnienie zewnętrzne polityki fiskalnej można przedstawić m.in. poprzez obniżenie podatków w gospodarce (zmiana
narzędzi gospodarczych) oraz poprzez faktyczny wpływ takich działań na
wielkość globalnego popytu (efekt dostosowania się do nowych warunków).
Omawiany typ opóźnienia jest względnie krótki. Wynika to przede wszystkim z przejrzystej i mniej złożonej (w stosunku do opóźnienia zewnętrznego polityki pieniężnej) transmisji impulsów polityki fiskalnej (Kowalski
2001:109). Z tego względu opóźnienie zewnętrzne polityki fiskalnej wzbudza
w literaturze przedmiotu mniej kontrowersji10. Dla przykładu transfery do
gospodarstw domowych – jedna z reprezentatywnych składowych narzędzi
polityki fiskalnej – bezpośrednio oddziałują na poziom dochodu rozporządzalnego, a w konsekwencji na globalny popyt. Z tego względu opóźnienie
reakcji globalnego popytu, a w szczególności dochodu rozporządzalnego,
jest bardzo krótkie.
Polityka fiskalna jest często uważana za nie do końca efektywny sposób
oddziaływania na poziom i strukturę popytu oraz produktu. Przyczyny takiego stanu rzeczy upatruje się właśnie w opóźnieniu tej polityki, zwłaszcza
w specyfice opóźnienia wewnętrznego. Wydaje się, iż jest to dyskusyjne
stwierdzenie. Opóźnienia są typowym zjawiskiem występującym w gospodarce rynkowej. Dotyczą również innego podstawowego instrumentu
gospodarczego, jakim jest polityka pieniężna, z tym że charakter kanałów
transmisji tego instrumentu doprowadza do krótkiego opóźnienia wewnętrznego i złożonego, dłuższego opóźnienia zewnętrznego polityki pieniężnej.
Długie opóźnienie wewnętrzne polityki fiskalnej jest zatem w pewien sposób rekompensowane krótkim okresem, jaki mija od wystąpienia zjawiska
wymagającego reakcji polityków gospodarczych do podjęcia konkretnych
działań. Ponadto w systemach demokratycznych (w których głównym
wyróżnikiem są cykliczne wybory) długie opóźnienie wewnętrzne polityki
fiskalnej powinno być uznawane za cechę takich systemów, a nie defekt tej
polityki. Wynika to z tego, że demokratyczne procedury wyboru organów
władzy formułują z reguły rządy koalicyjne, które wymagają wzajemnych
uzgodnień i kompromisów.
10

W przypadku polityki pieniężnej występuje swoisty pośrednik pomiędzy bankiem
centralnym a sferą realną gospodarki. Tym pośrednikiem jest sektor banków komercyjnych, który w pierwszej kolejności akceptuje zmiany narzędzi polityki pieniężnej.
Taki niezależny pośrednik między władzą publiczną a podmiotami gospodarczymi nie
występuje w procesie wyznaczania polityki fiskalnej.

36

Kazimierz Pająk • Sławomir Zwierzchlewski

BUDŻET A PROCES MIĘDZYNARODOWEJ
INTEGRACJI GOSPODARCZEJ
Powstanie Wspólnoty Europejskiej, a następnie UE wiązało się z ukonstytuowaniem unijnego budżetu. Była to próba tworzenia skoordynowanej
polityki fiskalnej na obszarze UE. Jak dotąd jednak dochody budżetowe do
wspólnotowego budżetu nie przekraczają znacząco jednego procenta PKB
państw UE. Zwolennicy powiększenia zakresu centralizacji polityki fiskalnej
w ramach UE wysuwają trzy zasadnicze argumenty na rzecz tej koncepcji.
Pierwszy z nich sprowadza się do tego, że wspólna unijna polityka dotycząca kształtowania dochodów i wydatków budżetowych zredukuje ryzyko
wystąpienia negatywnych konsekwencji nieodpowiedzialnej polityki fiskalnej
prowadzonej w sytuacji, kiedy jest ona wyznaczana oddzielnie przez poszczególne gospodarki UE, w tym gospodarki EUW. Jednolita polityka fiskalna
byłaby najkorzystniejszym rozwiązaniem przede wszystkim dla krajów EUW,
w której wypieranie inwestycji sektora prywatnego rozciąga się na całą
unię, a nie tylko na państwo utrzymujące niską dyscyplinę w wydatkowaniu
publicznych pieniędzy. Drugi argument wiąże się z zapisami Paktu o Stabilizacji i Wzroście. Istnieją obawy, czy sankcje wynikające z przekroczenia
dopuszczalnego poziomu deficytu sektora finansów publicznych mogą być
zawsze stosowane. Tak postawione pytanie staje się zasadne w sytuacji, kiedy
górny pułap dopuszczalnego deficytu zostanie przekroczony przez kilka czy
kilkanaście państw EUW. W takim przypadku nałożenie kar pieniężnych może
okazać się nie tylko bardzo trudne, ale wręcz niemożliwe. Trzeci argument
na rzecz jednolitej polityki fiskalnej dotyczy możliwości skoordynowania
strony dochodowej tej polityki, w tym głównie podatków. Ten argument
wydaje się zasadny z powodu napięć politycznych powstających w wyniku
braku harmonizacji podatków w całej UE. Coraz częściej wskazuje się na
potrzebę ujednolicenia podatku korporacyjnego lub wprowadzenia minimalnej stawki. Żądania te skierowane są przeciwko krajom członkowskim UE,
które przyciągają firmy poprzez stosowanie niższych stawek podatkowych.
Podobne problemy powstają w wyniku braku harmonizacji w podatkach
pośrednich (Zwierzchlewski 2008).
Inną problemową kwestią związaną z prowadzeniem polityki fiskalnej
w warunkach procesu integracyjnego jest możliwość zmian wartości granicz
nych dla kryterium deficytu publicznego. Zaznacza się, że wzrost tendencji
do zadłużania się w strefie euro może nawet doprowadzić do zagrożenia
istnienia unii walutowej. Wskazuje się także na niebezpieczeństwo kryzysów
spekulacyjnych w relacji euro – pozostałe waluty spowodowanych znacznym
obciążeniem długiem publicznym. Poza tym stabilność finansów publicznych
ułatwia utrzymanie stabilności cenowej w strefie euro poprzez obniżenie
oczekiwań inflacyjnych. Z drugiej strony uzasadnieniem dla zwiększenia
swobody manewru w zakresie polityki fiskalnej jest występowanie faz słabości
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cyklicznej, czego konsekwencją może być okresowa stagnacja lub recesja
gospodarcza. Jeżeli władze unijne uznałyby to za wystarczający argument,
to należałoby zmierzać do precyzyjnego sformułowania ex ante zasad, które
określałyby możliwość przekroczenia wartości referencyjnej w odniesieniu
do deficytu publicznego. Do takich warunków można zaliczyć:
RR powtarzającą się stagnację lub recesję gospodarczą, np. zastój gospodarczy występujący 2 lata z rzędu,
RR określenie maksymalnego poziomu wzrostu deficytu publicznego ponad
poziom graniczny w okresie zastoju gospodarczego,
RR określenie kierunków zwiększonego wydatkowania pieniędzy publicznych, np. jaka część powinna być przeznaczona na transfery do
gospodarstw domowych, a jaka na inwestycje państwa,
RR ustalenie zasad, według których następowałaby redukcja deficytu
publicznego poniżej wartości referencyjnej,
RR określenie, czy zawsze dane państwo może zwiększyć deficyt publiczny, czy należy wprowadzić w tej kwestii pewne ograniczenia,
np. możliwość powiększenia tego deficytu jeden raz w wyznaczonym
przedziale czasowym (Zwierzchlewski 2007).
Zarówno argumenty „przeciw”, jak i „za” uelastycznieniem kryterium
fiskalnego mają swoje uzasadnienie. Władze unijne powinny więc wypracować
w tym obszarze pewien kompromis. Wydaje się, że poszczególny uczestnik
EUW mógłby nabyć prawo do okresowego przekroczenia wartości granicznej
deficytu publicznego, jednak tylko w ściśle zdefiniowanych przypadkach.

ZAKOŃCZENIE
Przez pojęcie polityki rozumiemy świadomą, celową działalność władzy
państwowej w danej dziedzinie. W przypadku polityki fiskalnej przyjmuje się
dla niej zarówno węższy, jak i szerszy zakres przedmiotowy. Podkreśla się
jednak, iż omawiana polityka powinna odnosić się do decyzji rządu (organów
władzy) dotyczących dochodów i wydatków sektora publicznego oraz takiego
ich doboru, aby pomóc w złagodzeniu cyklu koniunkturalnego i przyczynić
się do utrzymania tendencji wzrostowej gospodarki, wolnej od wysokiej
i zmiennej inflacji oraz nadmiernej nierównowagi w bilansie płatniczym
kraju. Innymi słowy, zważywszy na miejsce polityki fiskalnej w hierarchii
instrumentarium gospodarczego, uzasadnione wydaje się utożsamianie jej
z publicznym systemem finansowym. Z tego względu można przyjąć, że
funkcja stabilizacyjna, redystrybucyjna i alokacyjna pełnią zarazem funkcje
publicznego systemu finansowego.
Odrębną kwestią są reguły polityki fiskalnej. Są one różnego typu roz
wiązaniami instytucjonalnymi, a ich zadaniem jest ograniczenie negatyw
nego wpływu czynników politycznych na sferę publiczną i zabezpieczenie
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w ten sposób dobra całego społeczeństwa. W szczególności rolą reguł jest
ograniczenie skłonności polityków do powiększania wydatków publicznych
i generowania nadmiernego długu publicznego oraz stabilizowania oczeki
wań podmiotów gospodarczych i prywatnych w ich decyzjach ekonomicz
nych. Realia systemów demokratycznych często jednak skłaniają decyden
tów gospodarczych do uznaniowego wykorzystywania polityki fiskalnej, co
wywołuje określone konsekwencje dla makroukładu. Swoistym wentylem
bezpieczeństwa miał okazać się proces integracji ekonomicznej, szczególnie
utworzenie obszaru jednowalutowego w Europie. Dotychczasowe doświadczenia wykazały jednak, że postulat większej swobody w dyskrecjonalnym
posługiwaniu się polityką fiskalną znajduje wielu zwolenników, co tworzy
realne ryzyko coraz częstszego odchodzenia od reguł tej polityki.
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SKETCHES FROM CONTEMPORARY FISCAL POLICY
SUMMARY: Fiscal policy belongs to a set of essential economic instruments. It
exerts an influence on the macro system both through the redistribution of the social
income and as an effect of shaping of a certain level and structure of government
expenditures. This is the background for the occurance of basic problems connected
with determining fiscal policy. It is indicated that public authorities are not objective fiscal regulators, and as a result, rational fiscal policy clashes with an election
cycle. Another issue is a proceeding process of economic and political integration
in Europe, which limits the area for the discretionary fiscal policy and considerably
redefines the concept of rational public finance.
Keywords: fiscal policy, budget deficit, economic integration
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OCENA TYPU STRATEGII POLITYKI PIENIĘŻNEJ
W POLSCE OD 1999 R.
STRESZCZENIE: W niniejszym opracowaniu celem jest ocena typu strategii polityki pieniężnej w Polsce realizowanej od 1999 r. Tłem do przeprowadzenia oceny
są rozważania w punkcie 2 dotyczące systematyki strategii polityki pieniężnej, ze
szczególnym uwzględnieniem bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI) i jego wariantów. Sama ocena została zawarta w punkcie 3 i składa się z dwóch części. Pierwsza
jest bardziej ogólna i polega na porównaniu strategii realizowanej ze wzorcem
(dotyczącym BCI), który ukształtował się na przestrzeni lat w światowej literaturze
przedmiotu oraz praktyce gospodarczej. Druga część oceny polega na diagnozie
wariantu strategii BCI realizowanego w Polsce z wykorzystaniem funkcji reakcji
banku centralnego o postaci reguły Taylora.
Słowa kluczowe: bezpośredni cel inflacyjny, Narodowy Bank Polski, strategia polityki pieniężnej

WSTĘP
Mimo, że strategiom polityki pieniężnej poświęcono wiele miejsca w literaturze ekonomicznej, to często pojęcie to nie jest precyzyjnie określane
i bywa odmiennie rozumiane przez różnych autorów (Błaszczyk 2010c).
Dokonując przeglądu różnych definicji można uznać, że strategia polityki
pieniężnej opisuje sposób postępowania, jaki może stosować bank centralny
dla osiągnięcia ostatecznych celów polityki pieniężnej za pośrednictwem
swoich instrumentów (Duwendag i in. 1996:282). Składa się zatem z trzech
głównych elementów (płaszczyzn): celów (ewentualnie celu), instrumentów
i sposobu powiązania instrumentów z celami. To różnice w zakresie tych
elementów są podstawą wyróżnienia typów strategii polityki pieniężnej.
Z perspektywy w ten sposób rozumianej strategii przygotowane zostało
niniejsze opracowanie i dokonana ocena polityki pieniężnej w Polsce.
A zatem należy wyraźnie zaznaczyć, że artykuł dotyczy sfery strategicznej
współczesnej polityki pieniężnej.
Uznając przejrzystość i klarowność działań monetarnych jako podstawę
wiarygodnej, skutecznej i efektywnej polityki, banki centralne na całym
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świecie wykorzystują strategie. W tym kontekście istotny jest nie tylko
wybór właściwego typu strategii, ale jego realizacja zgodnie z przyjętymi
założeniami strategicznymi. Tylko długotrwała zbieżność w tym zakresie
może zagwarantować wiarygodność banku centralnego i w konsekwencji
wzrost efektywności polityki pieniężnej. Takie okoliczności sprawiają, że
w procesie planowania i realizacji konieczna jest diagnoza typu i wariantu
strategii polityki pieniężnej.
Celem niniejszego opracowania jest ocena typu strategii polityki pieniężnej w Polsce realizowanej od 1999 r. Tłem do przeprowadzenia oceny są
rozważania w punkcie 2, dotyczące systematyki strategii polityki pieniężnej,
ze szczególnym uwzględnieniem bezpośredniego celu inflacyjnego i jego
wariantów. Sama ocena została zawarta w punkcie 3 i składa się z dwóch
części. Pierwsza jest bardziej ogólna i polega na porównaniu strategii realizowanej ze wzorcem (dotyczącym BCI), który ukształtował się na przestrzeni
lat w literaturze przedmiotu oraz praktyce gospodarczej. Druga część oceny
polega na diagnozie wariantu strategii BCI realizowanego w Polsce z wykorzystaniem funkcji reakcji banku centralnego o postaci reguły Taylora.

ZARYS SYSTEMATYKI STRATEGII POLITYKI PIENIĘŻNEJ
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BCI
W odniesieniu do definicji pojęcia strategii polityki pieniężnej, można
powiedzieć, że o kształcie strategii przesądzają wybory na trzech poziomach:
celów finalnych, sposobu realizacji celu (celów) finalnego oraz na poziomie
instrumentów. Systematyka tutaj zaprezentowana odnosi się przede wszystkim
do drugiego elementu strategii1. Wyodrębnione strategie zostały osadzone
w ramach drzewa decyzyjnego (rysunek 1), które składa się z trzech poziomów – zgodnych ze wzrastającym stopniem szczegółowości. Na pierwszym
poziomie wyróżniono dwie grupy strategii, na drugim strategie podstawowe, a na trzecim strategie mieszane – stanowiące uzupełnienie „etykiet
strategicznych” (strategii podstawowych). W pierwszym węźle kryterium
podziału jest charakter sposobu realizacji celu. Pośredni sposób odpowiada
grupie strategii celów pośrednich natomiast, bezpośredni sposób cechuje
strategie oparte na bezpośrednim powiązaniu instrumentów z celem (celami)
1

Należy bowiem zaznaczyć, że po pierwsze, rodzaj instrumentów, nie jest odpowiednią cechą różnicującą. Można bowiem posiadać podobny zestaw narzędzi i stosować
odmienne strategie. Możliwa jest również sytuacja stosowania takiej samej strategii
przy wykorzystaniu odmiennej gamy instrumentów. Po drugie, w sferze celów strategicznych występuje obecnie duża zbieżność – nadrzędnym, a nawet jedynym celem jest
stabilność cen. A zatem również wybory na tym poziomie strategii nie są odpowiednim
kryterium systematyki.
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finalnym. Kolejnym kryterium podziału w lewej gałęzi drzewa jest rodzaj
celu pośredniego. Literatura przedmiotu i praktyka gospodarcza wskazują
na trzy strategie: kontroli kursu walutowego, podaży pieniądza oraz stóp
procentowych, ale nie można wykluczyć wykorzystania również innych
wielkości w roli celów pośrednich.
W prawej gałęzi drzewa, w grupie strategii celów bezpośrednich, kryterium podziału jest sposób definiowania celu finalnego – stabilności cen.
Najważniejszą strategią w tej grupie jest BCI. Stabilność cen w ramach tej
strategii przyjmuje formę celu inflacyjnego o charakterze explicite. Innym
przykładem strategii jest tutaj stabilność cen o charakterze implicite. Do
grupy strategii CB można również zaliczyć strategię kontroli poziomu cen
(KPC) – z definicją stabilności cen odnoszącą się do poziomu cen (nie do
stopy zmian ogólnego poziomu cen – najczęściej inflacji). Strategia ta nie
jest obecnie stosowana2. Możliwe jest również wykorzystanie innej definicji
stabilności cen. Również w lewej gałęzi drzewa, czyli w odniesieniu do celów pośrednich, możliwe byłoby wykorzystanie różnych definicji stabilności
cen. W takiej sytuacji drzewo uległoby rozbudowaniu. W praktyce jednak
najczęściej wykorzystuje się cel w formie docelowej stopy inflacji, która jest
explicite określona.
Jak wcześniej zaznaczono w praktyce często stosowane są strategie, które
odbiegają od strategii podstawowych, które określone zostały tutaj mianem
SM. Może to wynikać, po pierwsze, z niezamierzonego i nieujętego w założeniach strategii odchylenia między strategią zakładaną i faktycznie realizowaną – ta przesłanka dominuje, a po drugie, z celowego i przewidzianego
zastosowania innej niż podstawowej strategii (por. np. strategia eklektyczna
Europejskiego Banku Centralnego). SM można umownie podzielić na dwie
grupy uwzględniając kryterium stopnia zbieżności ze strategią podstawową.
Pierwszą, można określić mianem elastycznych form strategii podstawowych,
które tylko niewiele odbiegają swoim kształtem od strategii podstawowych.
Obok podstawowej kotwicy nominalnej, władza monetarna w pewnym (niewielkim) stopniu realizuje inne cele, reprezentujące inną kotwicę nominalną,
a przykładem może być strategia BCI realizowana w warunkach nie w pełni
płynnego kursu walutowego. Drugą grupę strategii można określić mianem
strategii hybrydowych, które powstają w wyniku połączenia poszczególnych
strategii podstawowych. Realizowanych jest więcej kotwic nominalnych
i mają one zbliżone znaczenie. Ponownie jako przykład można przytoczyć
dwufilarową strategię EBC, która łączy elementy strategii KPP oraz BCI.
2

Jedynym przykładem praktycznego wykorzystania tej strategii była polityka pieniężna
Banku Szwecji w latach 1931–1937. Obecnie zarówno w literaturze przedmiotu, jak
i praktyce bankowości centralnej rozpatrywane jest wykorzystanie takiej formy definicji
stabilności cen i związanej z nią strategii KPC – w szczególności w obliczu zagrożeń
deflacyjnych. Zob. szerzej (Błaszczyk 2010a).

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 1. Systematyka strategii polityki pieniężnej
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Koncentrując się w tym miejscu na strategii BCI, która jest przedmiotem
badań w tym opracowaniu, należy powtórzyć, że jest ona główną strategią
w grupie CB. Jest powszechnie stosowana w krajach na całym świecie, a ich
liczba poszerza się i obecnie wynosi prawie 30. Jak sama nazwa wskazuje
strategia bezpośredniego celu inflacyjnego nie wykorzystuje celów pośrednich w ramach sposobu realizacji celów finalnych. Osiąganie nadrzędnego
celu finalnego – stabilności cen – odbywa się w sposób bezpośredni przy
zastosowaniu stojących do dyspozycji banku centralnego narzędzi. Nadrzędnym celem finalnym jest stabilność cen w postaci celu inflacyjnego,
a w mało elastycznej formie BCI jest to cel jedyny. Ogólnie rzecz biorąc
można powiedzieć, że strategia BCI polega na określeniu przez bank centralny średniookresowego dopuszczalnego poziomu inflacji w roli celu inflacyjnego i na podaniu tej informacji wraz z prognozą3 makroekonomiczną
do publicznej wiadomości, dając w ten sposób podmiotom gospodarującym
punkt odniesienia w kształtowaniu ich oczekiwań inflacyjnych. Jeśli podmioty te w swoich kontraktach płacowych uwzględnią cel inflacyjny banku
centralnego, to prawdopodobieństwo jego realizacji zasadniczo wzrośnie, jeśli
natomiast tak się nie stanie i podmioty ocenią, że inflacja będzie wyższa
od tej, przewidzianej w prognozie, wówczas osiągnięcie celu inflacyjnego
stanie się trudniejsze i będzie wymagało zastosowania restrykcyjnej polityki
pieniężnej. Duże więc znaczenie ma tutaj wiarygodność banku centralnego
i zaufanie do jego prognoz inflacyjnych. Są to ważne i nieodłączne atrybuty
strategii bezpośredniego celu inflacyjnego, na które bank centralny musi „długo i ciężko pracować” przejrzystą i skuteczną realizacją polityki pieniężnej.
W strategii BCI decydenci banku centralnego mając dużą swobodę wyboru zmiennych, które może obserwować i kształtować, zobowiązują się do
prowadzenia polityki nakierowanej na założony cel w średnim lub długim
okresie (Kowalski 2002:140). Warunkiem skutecznej realizacji tak sformułowanej strategii jest odejście od sztywnego kursu walutowego, a najlepiej
wprowadzenie systemu w pełni płynnego kursu. W systemie sztywnego kursu
walutowego bank centralny ma „związane ręce” i nie może skutecznie prowadzić strategii bezpośredniej kontroli inflacji (Pietrzak, Polański i Woźniak
2003:128). Teza ta jest prawdziwa przede wszystkim, gdy obie wielkości
(inflację i kurs) traktuje się jako cele równorzędne.
Powyższe uwagi oraz obserwacje krajów wykorzystujących tę strategię
skłaniają do postawienia wniosku, że nie jest ona całkowicie jednorodna
i możliwe są różne warianty BCI. Można ogólnie stwierdzić, że zasadnicze
kryterium wyróżnienia form w ramach strategii BCI odnosi się do sfery
celów (celu) strategicznych. Dokładniej rzecz ujmując, kryterium to można
sformułować w formie pytań, czy cel inflacyjny jest jedynym celem strategicznym?; jeśli nie to, jakie są inne cele i jaka jest ich waga? Należy wykluczyć
3

Dokładniej rzecz ujmując wykorzystywana jest przede wszystkim projekcja inflacyjna.
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sytuację nadrzędności wobec celu inflacyjnego, która nie byłaby zgodna
z istotą BCI. Odpowiedź twierdząca na pierwsze pytanie wskazuje na sztywną
(nieelastyczną, „czystą”) formę BCI (CBCI, ang. strict lub full-fledged inflation
targeting)4. Inne cele, jak np. dotyczące bezrobocia, PKB i kursu walutowego,
mają bardzo małe znaczenie i są rozpatrywane nie jako cele polityki pieniężnej, ale czynniki wpływające na stabilność cen i podporządkowane jej
realizacji, a w szczególności, jeśli chodzi o kurs walutowy „czysta” forma
BCI zakłada jego pełne upłynnienie. Uelastycznienie BCI może polegać, po
pierwsze, na przyjęciu możliwości realizacji celów realnych (dotyczących
PKB i zatrudnienia), po drugie, na prowadzeniu bezpośredniej kontroli inflacji w warunkach nie w pełni płynnego kursu walutowego. Usztywnienie
kursu może polegać na przyjęciu pasma dopuszczalnych wahań, pełzającej
dewaluacji lub obu rozwiązań jednocześnie (pełzające pasmo)5, a po trzecie,
na wprowadzeniu obu form uelastycznienia.
Na rysunku 2 przedstawiono zaproponowany podział strategii BCI przyjmując następujące oznaczenia: CBCI (BCI w „czystej” formie); NBCI (BCI
w „nieczystej” formie); EBCI (elastyczna forma BCI z możliwością realizacji
celów dotyczących zatrudnienia i PKB); UKWBCI (BCI w warunkach usztywnionego kursu walutowego); LBCI (luźna forma BCI stanowiąca połączenie
EBCI i UKWBCI).
Rysunek 2. Warianty strategii BCI

Źródło: Opracowanie własne

Należy podkreślić, że rozróżnienie poszczególnych wariantów BCI może
być trudne ex ante, a w szczególności trudno określić, w jakim stopniu cel
inflacyjny dominuje nad pozostałymi celami finalnymi, a zatem trudno
rozróżnić EBCI od CBCI oraz UKWBCI od LBCI. Taka analiza jest znacznie
łatwiejsza w ujęciu ex post.
4

5

Podział na sztywną i elastyczną formę BCI prezentuje m.in. (Svensson 1999:625).
„Czysta” forma BCI została wyróżniona w podziale strategii w ujęciu M.R. Stone’a
i A.J. Bhundii (2004).
Przyjęte pasmo wahań nie może być zbyt wąskie, aby nie uniemożliwiało realizacji
stabilności cen.
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OCENA STRATEGII BCI W POLSCE
METODYKA OCENY
Działania z zakresu polityki pieniężnej mogą być oceniane z dwojakiego
rodzaju perspektywy, po pierwsze, operacyjnej, a po drugie, strategicznej.
W tym pierwszym ujęciu ocena dotyczy skuteczności i efektywności bieżących działań monetarnych. Jest ona niezbędnym elementem całego procesu
planowania i realizacji strategii, odnoszącym się do etapu kontroli, a zarazem
stanowi podstawę odpowiedzialności decydentów banku centralnego. W drugim ujęciu (strategicznym), którego dotyczy to opracowanie, przedmiotem
oceny jest sama strategia polityki pieniężnej, a nie proces jej realizacji. Polega
ona na diagnozie strategii zarówno zakładanej, jak i realizowanej. Pożądaną
sytuacją jest zbieżność w tym zakresie. Ocena tego typu przyczynia się do
zwiększenia przejrzystości, wiarygodności, skuteczności i efektywności działań
z zakresu polityki pieniężnej. W takiej sytuacji uwidacznia się powiązanie
obu rodzajów oceny6.
Metodyka oceny strategicznej wynika z definicji i szerzej istoty strategii.
Powinna zatem obejmować sfery celów, instrumentów, a także sposoby
ich powiązania. Końcowym efektem powinna być diagnoza typu strategii polityki pieniężnej stosowanej w danym kraju (lub unii) i w dalszej
kolejności zestawienie ze strategią zakładaną. W przypadku wystąpienia
odchyleń należy wskazać przyczyny takiego stanu rzeczy, zaplanować
i przeprowadzić działania naprawcze. Mogą one polegać na zmianie
założeń lub na korekcie w sferze realizacji strategii, a ewentualnie na
zmianie typu strategii.
Do celów przeprowadzenia oceny strategicznej można wykorzystać różne
narzędzia o charakterze jakościowym i ilościowym, w tym z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych. W niniejszym opracowaniu
ocena składa się z dwóch części. Pierwsza jest bardziej ogólna i polega na
porównaniu strategii realizowanej ze wzorcem (dotyczącym BCI), który
ukształtował się na przestrzeni lat w literaturze przedmiotu oraz praktyce
gospodarczej. W badaniu tego typu wykorzystano różne kryteria porównania
odnoszące się do płaszczyzn strategii (celów, instrumentów oraz sposobu
ich powiązania). Badanie to ma odpowiadać na pytanie, czy strategia realizowana przez Narodowy Bank Polski posiada i ewentualnie na ile (wzorcowego) BCI. Druga część oceny polega na diagnozie wariantu strategii BCI
realizowanego w Polsce. W tym celu wykorzystano funkcję reakcji banku
centralnego o postaci reguły Taylora.
6

W opracowaniu (Błaszczyk 2010b) został zawarty przykład obu rodzajów oceny dla
Polski w obliczu uwarunkowań niskiej inflacji.
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OCENA NA TLE WZORCA STRATEGICZNEGO
Na wstępie oceny strategii polityki pieniężnej w Polsce należy wyraźnie
zaznaczyć, że formalnie od 1998 r., a w praktyce od początku 1999 r.,
stosowany jest bezpośredni cel inflacyjny. Należy także dodać, że do połowy kwietnia 2000 r. strategia ta jest stosowana formalnie w warunkach
sztywnego kursu walutowego, opartego pod koniec swego obowiązywania
na systemie pełzającego pasma o zakresie ± 15% wobec koszyka. Następnie wprowadzono w pełni płynny kurs walutowy i tym samym zwiększając
swobodę polityki pieniężnej w Polsce.
Ocenę typu strategii polityki pieniężnej w Polsce warto rozpocząć od
badania ogólnego, w którym kryterium oceny jest zgodność strategii realizowanej w Polsce ze wzorcem strategii bezpośredniego celu inflacyjnego, jaki
ukształtował się w światowej literaturze przedmiotu i wynika z bogatych
doświadczeń międzynarodowych. Badanie będzie składało się z dwóch etapów.
W pierwszym sformułowany zostanie wzorzec BCI, a następnie zostanie do
niego odniesiona strategia faktycznie realizowana w Polsce.
Wzorzec BCI powinien zawierać podstawowe cechy strategii, które umożliwiają jej sprawne funkcjonowanie. Jego określenie jest dość kłopotliwe,
bowiem jak pokazano w punkcie 2 strategia BCI nie jest jednorodna. Trudno
jest jednoznacznie wskazać na cechy, które powinny być włączone do wzorca,
a które powinny pozostawać poza nim. Wzorzec zatem może być bardziej lub
mniej ogólny. W pierwszym przypadku ocena strategii polega na dość obszernej charakterystyce faktycznie realizowanej strategii na tle poszczególnych
jej cech wzorcowych. Taki sposób oceny jest często stosowany w literaturze
przedmiotu. Jako przykład można przytoczyć dokument Banku Centralnego
Szwecji autorstwa F. Giavazzi’ego i F.S. Mishkina (2006). Jako przykład
odnoszący się do polityki pieniężnej w Polsce można natomist wskazać dwa
opracowania autorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego (Christoffersen i Wescott 1999) oraz (Christoffersen, Slok i Wescott 2001). Ich celem
było zbadanie, czy strategia BCI jest odpowiednia dla Polski. Abstrahując
w tym miejscu od szczegółów dotyczących wyników badań i wniosków z nich
płynących z punktu widzenia oceny polityki pieniężnej warto wskazać, jakimi
metodami posłużyli się autorzy przy ustalaniu stopnia dopasowania BCI do
polskich uwarunkowań. Wymieniają Oni trzy podstawowe przesłanki:
RR niezależność banku centralnego w zakresie instrumentów polityki
pieniężnej,
RR odpowiedzialność i przejrzystość działań władz monetarnych i komunikowanie się z otoczeniem,
RR istnienie relacji między instrumentami banku centralnego i inflacją,
jako celem polityki pieniężnej.
Każda z nich w cytowanych opracowaniach jest uszczegóławiana i badana
w odniesieniu do polityki pieniężnej w Polsce. Należy zauważyć, że wymie-
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nione przesłanki tworzą teoretyczny wzorzec BCI, który jest porównywany
ze stanem faktycznym.
W tym opracowaniu do celów oceny przyjęty zostanie wzorzec za R. Kokoszczyńskim (2004, s. 242) pochodzący z najbardziej popularnej literatury
z tej dziedziny, a mianowicie z opracowań autorstwa B.S. Bernanke i in. (1999)
oraz L.E.O. Svenssona (2000:95–99). Tabela nr 1 przedstawia podstawowe
elementy BCI w odniesieniu do Polski. Dokonano jednak pewnych korekt
w odniesieniu do wzorca, które wynikają m.in. z najbardziej aktualnych
doświadczeń banków centralnych. Po pierwsze, w oryginalnej wersji wskazano jako cechę BCI cel o charakterze średniookresowym. Obecnie jednak
wiele krajów stosujących ten typ strategii wykorzystuje również horyzont
długookresowy. Dlatego też wprowadzono do tabeli zmianę w postaci celu
średniookresowego lub długookresowego. Po drugie, usunięto z tabeli cechę
„cel ustalany przez rząd”. W praktyce występuje duże zróżnicowanie w zakresie podmiotu ustalającego cele inflacyjne i nie musi być to wyłącznie
rząd. Należy odnotować, że w 2010 r. z 26 krajów stosujących BCI tylko
w czterech przypadkach cel inflacyjny jest ustalany wyłącznie przez rząd.
Najczęściej cel ustala bank centralny w porozumieniu z rządem (4 przypadki)
lub sam bank centralny (8 przypadków) (Roger: 2010). Po trzecie, włączono
do wzorca BCI cechę mówiącą, że podstawowym instrumentem strategii
są krótkoterminowe stopy procentowe. Założenie to jest zgodne ze stanem
faktycznym i jest wykorzystywane w badaniach ilościowych dotyczących polityki pieniężnej opartej na BCI. Po czwarte, zmieniono kolejność elementów
i pogrupowano je zgodnie z definicją i istotą strategii. Taka zmiana ma na
celu zwiększenie przejrzystości tabeli.
Tabela 1. Wzorzec BCI i strategia polityki pieniężnej w Polsce
Płaszczyzna
strategii
Cel(e)
strategiczny/e
Sposób
realizacji
celu/ów
Instrumenty

Wzorzec BCI / podstawowe
Elementy BCI
elementy strategii
w Polsce
Stabilność cen jako główny cel polityki pieniężnej
+
Ogłaszanie celów ilościowych
+
Cel średniookresowy lub długookresowy
+*
Określona reguła polityki pieniężnej
–
Publikowanie prognoz inflacji i PKB
+**
Intensywna komunikacja z otoczeniem
+
Niezależność w zakresie instrumentów
+
Krótkoterminowe stopy procentowe jako podsta+
wowy instrument polityki pieniężnej

* Do końca 2003 roku w ramach BCI wykorzystywany był w Polsce przede wszystkim
horyzont średniookresowy. Od 2004 roku wprowadzono ciągły cel inflacyjny tym samym
wydłużając horyzont strategii.
** Od sierpnia 2004 roku w „Raportach o inflacji” zamieszczane są wyniki projekcji inflacji,
a od maja 2005 roku wyniki projekcji PKB. Ich podstawą jest model gospodarki polskiej ECMOD.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Kokoszczyński 2004:242).
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Ilość „+” w trzeciej kolumnie wskazuje, że strategia realizowana w Polsce
jest bliska wzorca BCI. Nie została jednak określona reguła polityki pieniężnej.
Należy zaznaczyć, że B. Bernanke i in. (1999) nie wskazują tego elementu
jako niezbędnego w strategii BCI. W konsekwencji wynik oceny przeprowadzonej w tym punkcie jednoznacznie wskazuje, że strategię realizowaną
przez Narodowy Bank Polski można określić mianem bezpośredniego celu
inflacyjnego.

OCENA W OPARCIU O REGUŁĘ TAYLORA
W ocenie wariantu strategicznego polskiej polityki pieniężnej nie można
poprzestać na ocenie podstawowego typu strategii. W drugim etapie oceny
podjęto próbę wskazania wariantu BCI, jaki jest realizowany w Polsce i w tym
celu wykorzystano koncepcję tzw. „reguły Taylora” (Taylor 1993:195–214).
Reguła ta jest prosta i wskazuje, jak bank centralny w sposób systematyczny powinien ustalać stopę procentową jako instrument polityki pieniężnej,
w reakcji na zmiany inflacji i aktywności gospodarczej (Orphanides 2007:1).
Formalnie można ją zapisać za pomocą poniższej formuły (Taylor 1998:9–11).
i = r* + Π + α(Π – Π*) + (1- α)y
gdzie:
i – stopa procentowa banku centralnego,
r* – realna stopa procentowa równowagi,
Π – stopa inflacji,
Π* – docelowa stopa inflacji,
y – luka produkcji,
α, (1- α) – wagi.
Reguła obrazuje powiązanie między instrumentem banku centralnego
i celami polityki pieniężnej. Jego kierunek przebiega od celów do instrumentu, a więc jest to postać modelu (dokładniej funkcji reakcji) polityki
gospodarczej zredukowana i odwrócona. Z zapisu wynika, że bank centralny
ustala stopę procentową biorąc pod uwagę informacje na temat luki produkcji
i luki inflacyjnej oraz realnej stopy procentowej równowagi i stopy inflacji.
Należy mieć na uwadze, że wykorzystanie reguły Taylora w takiej postaci w praktyce bankowości centralnej jest niemożliwe. Za bardzo upraszcza
ona rzeczywistość w zakresie prowadzenia polityki pieniężnej. W praktyce przy ustalaniu instrumentów decydenci banku centralnego biorą pod
uwagę szeroki zakres parametrów gospodarczych, które dodatkowo są ze
sobą powiązane. Przede wszystkim ma to miejsce w strategii BCI, która
z założenia oparta jest na podejściu wieloparametrycznym. Często jednak
powyższa formuła jest jednym z równań wielorównaniowych modeli banku
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centralnego wykorzystywanych w praktyce. W takiej sytuacji trudno określić ją mianem reguły polityki pieniężnej i ma ona charakter funkcji reakcji
banku centralnego, a poza tym w wielu przypadkach reguła Taylora dobrze
opisuje realizację polityki pieniężnej w ujęciu ex post, a w szczególności ma
dobre odniesienie do strategii BCI, gdzie uwzględnia się przede wszystkim
cel inflacyjny, a w dalszej kolejności inne cele, a w tym dotyczący PKB. We
wzorze wykorzystane zostały wagi w odniesieniu do luk produkcji i inflacji.
Ich układ mówi o relatywnym znaczeniu obu celów gospodarczych. Z istoty
strategii BCI wynika, że waga przy luce inflacyjnej powinna być większa
lub przynajmniej niemniejsza – przy równoważnym traktowaniu przez decydentów luk inflacji i produkcji. Im waga ta jest wyższa i dąży do jedności,
tym mamy do czynienia z bardziej sztywną i mniej elastyczną formą BCI
(w takiej sytuacji waga przy luce PKB dąży do zera).
W celu ustalenia wariantu BCI w Polsce dokonano porównania faktycznej
stopy procentowej ustalanej przez NBP (dokładnie stopy redyskontowej) ze
stopą zgodną z regułą Taylora dla trzech wariantów – w zależności od wartości
przyjętych wag. Sprawdzono, który wariant charakteryzuje się największą
zbieżnością z danymi rzeczywistymi. Wzrost dopasowania przy wzroście
przyjętej wagi przy inflacji może wskazywać, że w Polsce realizowany jest
mało elastyczny wariant BCI, w sytuacji odwrotnej wariant byłby elastyczny.
W badaniu wykorzystano następujące dane. Luka inflacyjna została
obliczona jako różnica między rzeczywistą inflacją mierzoną CPI (miesiąc
bieżący do analogicznego miesiąca roku poprzedniego) i celem inflacyjnym
(jego wartością centralną). Lukę produkcji obliczono wykorzystując filtr Hodricka-Prescotta, ale ze względu na fakt, że dane o PKB dostępne są w ujęciu
kwartalnym przyjęto jednakową lukę produkcji dla miesięcy z tego samego
kwartału. Jako stopę NBP przyjęto stopę redyskontową7. Dane o naturalnej
stopie procentowej zostały oszacowane na podstawie strony internetowej
(www.parkiet.com) oraz badań Banku BPH (2007:6–8).
Na rysunku nr 3 przedstawiono szereg czasowy stopy NBP oraz szeregi
wyznaczone na podstawie reguły Taylora dla trzech wariantów z wagami
przy luce inflacji równymi 0,5; 0,75; 18. Kolejne warianty reguły Taylora
(RT) zostały oznaczone symbolami: RT (0,5), RT (0,75), RT (1), gdzie liczby
w nawiasach oznaczają wagę przy luce inflacji. Wzrokowa analiza rysunku
wskazuje na niewielkie różnice między poszczególnymi wariantami RT. Dodatkowo obliczono współczynniki korelacji liniowej Pearsona między stopą
NBP i wariantami RT. Wyniki pokazują, że im większą przyjmiemy wartość
α, tym mniejsza wartość współczynnika korelacji, w związku z czym można
sformułować wniosek, że wariant strategii BCI był elastyczny.
7
8

W badaniach przyjęto również inne stopy procentowe NBP, ale wyniki zasadniczo nie
różnią się od tych zaprezentowanych w tym opracowaniu.
Wagi przy luce PKB są odpowiednio równe: 0,5; 0,25; 0.
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Na wykresie można również zauważyć, że w początkowych latach faktyczna stopa NBP była przeważnie powyżej wartości sugerowanej przez
regułę Taylora. W późniejszych latach (połowa 2003 r.) dostrzegamy większą zmienność w tym zakresie. Może to świadczyć o poluźnieniu polityki
pieniężnej po zakończeniu procesu dezinflacji w Polsce i realizacji bardziej
elastycznego wariantu BCI.
Rysunek 3. Reguła Taylora na tle stopy NBP w Polsce w latach 1999–2012

Źródło: Opracowanie własne

Dodatkowo dane zawarte na wykresie pokazują, że zmienność stopy procentowej NBP jest znacznie mniejsza niż wskazuje reguła Taylora. Wynika
to z średniookresowego charakteru celu inflacyjnego, w warunkach którego
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docelowa inflacja nie musi być osiągana w każdym okresie, ale na przestrzeni
kilku kwartałów, a nawet lat. W takiej sytuacji nagłe i zaskakujące podmioty
gospodarcze zmiany stopy procentowej przez NBP nie są wskazane. Dzięki
temu zwiększona zostaje przejrzystość i przewidywalność polityki pieniężnej
w Polsce, które przyczyniają się do jej większej efektywności i skuteczności.
Poza tym na wykresie można zaobserwować pewne opóźnienie szeregu dotyczącego stopy NBP w porównaniu do reguły Taylora. Może to świadczyć
o opóźnieniu w ustalaniu wysokości stóp procentowych przez decydentów
NBP, np. ze względu na dostępność danych. Może to także potwierdzać tezę,
że Rada Polityki Pieniężnej prowadzi stabilne działania w stosunku do zmian
stóp procentowych (czekając „na rozwój sytuacji”), nie zaskakując podmiotów
gospodarczych mając na uwadze średniookresowy charakter celu inflacyjnego.

ZAKOŃCZENIE
Od początku transformacji ustrojowej polityka pieniężna w Polsce podlegała
dużym zmianom, a w szczególności na płaszczyźnie strategicznej. Do 1998 r.
realizowana była strategia mieszana, łącząca w sobie elementy KKW i KPP. Na
skutek wielu czynników w 1998 r. formalnie, a w praktyce od początku 1999
r., wprowadzono BCI – strategię cieszącą się rosnącą popularnością na całym
świecie. Również okres realizacji BCI nie jest jednorodny. Na początku, jego
głównym celem było skuteczne i efektywne dokończenie procesu dezinflacji,
a następnie stabilizacja inflacji na niskim i optymalnym dla społeczeństwa
i gospodarki poziomie – określanym w praktyce mianem stabilności cen. Etap
ten umożliwił realizację elastycznego wariantu omawianej strategii z możliwością wspierania celu drugorzędowego w odniesieniu do dynamiki PKB. Należy
także wspomnieć, że do kwietnia 2000 r. realizowany był wariant UKWBCI
– formalnie w systemie nie w pełni płynnego kursu walutowego.
W przyszłości strategia polityki pieniężnej w Polsce będzie nadal podlegać zmianom, przede wszystkim w perspektywie akcesji do strefy euro.
Zmiany te będą wynikać nie tylko z samej akcesji i przyjęcia wspólnotowego pieniądza, a wraz z tym strategii EBC, ale także z samego procesu
przygotowawczego. Przede wszystkim ponownie polityka pieniężna będzie
realizowana w warunkach nie w pełni płynnego kursu walutowego, co wynika z konieczności przynależności do ERM2. Decydenci będą mieć przed
sobą równoległą realizację celów dotyczących dynamiki cen i kursu walutowego, które odnoszą się do kryteriów z Maastricht. Będzie to możliwe
z zastosowaniem dotychczasowej skorygowanej lub alternatywnej strategii
polityki pieniężnej9.
9

Rozważania na temat dostosowania strategii polityki pieniężnej w Polsce na drodze do
strefy euro zostały przedstawione na przykład w opracowaniu (Błaszczyk 2005:129–140).
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EVALUATION OF THE TYPE OF MONETARY POLICY STRATEGY
IN POLAND SINCE 1999
SUMMARY: In this study, the aim is to assess the type of monetary policy strategy
in Poland carried out since 1999. Background to the assessment are considerations
in point 2 regarding the systematics monetary policy strategy, with a particular
focus on inflation targeting (IT) and its variants. The assessment was contained
in point 3, and consists of two parts. The first is more general and is compared
with the strategy benchmark (concerning IT), which has evolved over the years in
world literature and business practice. The second part of the evaluation is on the
diagnosis of variant of the IT in Poland using central bank reaction function in the
form of Taylor rule.
Keywords: inflation targeting, National Bank of Poland, monetary policy strategy
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DYSPROPORCJE ROZWOJU INFRASTRUKTURY
TRANSPORTOWEJ I PRZEWOZU ŁADUNKÓW
W NOWYCH KRAJACH CZŁONKOWSKICH
UNII EUROPEJSKIEJ
STRESZCZENIE: Zważywszy na fakt, iż transport jest jednym z najistotniejszych
czynników rozwoju gospodarczego należy przypuszczać, że wiedza na temat zróżnicowania rozwoju systemów transportowych w poszczególnych krajach może stanowić punkt wyjścia do optymalizacji procesów gospodarczych i rozstrzygnięć na
etapie podejmowania strategicznych decyzji. W związku z tym w artykule podjęto,
za pomocą trzech metod wielowymiarowej analizy porównawczej (metody wzorca
rozwoju Z. Hellwiga, metody sum standaryzowanych i metody rang), próbę ustalenia
dysproporcji rozwoju infrastruktury transportowej i przewozu ładunków w nowych
krajach członkowskich UE.
Rezultaty przeprowadzonych badań pozwoliły na sformułowanie trzech zasadniczych
spostrzeżeń. Po pierwsze, wszystkie trzy zastosowane metody wielowymiarowej analizy porównawczej wskazują, że infrastruktura transportowa jest najlepiej rozwinięta
na Słowenii, natomiast przewozy ładunków są relatywnie największe w Estonii. Po
drugie, krajami, w których relacja między wielkością przewozu ładunków a rozwojem infrastruktury transportowej jest najbardziej zrównoważona są Czechy, Węgry,
Polska i Litwa. Z kolei krajami, w których powyższa relacja jest zachwiana są
Chorwacja (rozbieżność in plus) i Łotwa (rozbieżność in minus). Po trzecie, rozwój
infrastruktury transportowej w największym stopniu zależy od długości autostrad,
natomiast dysproporcje przewozu ładunków są zdeterminowane przede wszystkim
wielkością transportu lotniczego i kolejowego.
Słowa kluczowe: wielowymiarowa analiza porównawcza, infrastruktura transportowa, przewóz ładunków, kraje UE

WSTĘP
Akcesja kolejnych krajów do Unii Europejskiej, która miała miejsce
w ostatnich latach spowodowała, że kraje te stały się częścią wspólnej przestrzeni gospodarczej, w tym również polityki wobec sektora transportu. Mimo,
że polityka ta pozostaje przede wszystkim w gestii poszczególnych krajów
członkowskich Wspólnoty, to jednak o kierunkach przekształceń komunikacji
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w dużej mierze przesądzają rozporządzenia i rekomendacje unijne, a także
umowy i uregulowania organizacji międzynarodowych (Strojny 2013:53).
Wynika to ze szczególnej roli transportu w systemie gospodarczym. Jest on
niewątpliwie jednym z najistotniejszych czynników rozwoju gospodarczego
(Krzemiński:2003), a obecnie jednym z najważniejszych sektorów gospodarki krajów członkowskich UE1. Od sprawnego funkcjonowania transportu
w znacznym stopniu zależy efektywność gospodarowania i skala możliwych
do osiągnięcia korzyści z istnienia jednolitego europejskiego rynku2. Nie bez
znaczenia jest również fakt, że dostępność nowoczesnej infrastruktury transportowej oraz jej odpowiednia przepustowość umożliwiają dyfuzję wzrostu
gospodarczego z silnych regionów do regionów rozwijających się wolniej
(MRR 2012). Dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa wzmacnia spójność społeczną, ekonomiczną i przestrzenną krajów oraz przyczynia się do
wzmocnienia konkurencyjności (MTBiGM 2013).
Niniejsze opracowanie ma zarówno walor poznawczy, jak i dydaktyczny.
Z jednej strony bowiem jego celem jest ustalenie zróżnicowania rozwoju
infrastruktury transportowej i przewozu ładunków w nowych krajach członkowskich UE w 2011 roku, a w konsekwencji wskazanie krajów, w których
relacja między ww. zjawiskami jest najbardziej zrównoważona, oraz krajów
o znaczącej rozbieżności między rozwojem infrastruktury a wielkością transportu towarowego. Z drugiej strony natomiast celem opracowania jest przedstawienie procedury konstruowania mierników syntetycznych oraz wskazanie
zalet wielowymiarowej analizy porównawczej w analizie zjawisk złożonych.

MATERIAŁ I METODOLOGIA BADAŃ
Wielosektorowość systemu transportowego sprawia, że ustalenie zarówno
dysproporcji rozwoju infrastruktury transportowej, jak i przewozu ładunków
wymaga wykorzystania kilku zmiennych, które w sposób cząstkowy opisują
niniejsze zjawiska. Jednocześnie wspomniana wielosektorowość skłania do
zastosowania miar, które pozwalają w sposób syntetyczny spojrzeć na system
transportowy. W związku z powyższym w opracowaniu posłużono się metodami wielowymiarowej analizy porównawczej. W celu uzyskania możliwie
najbardziej wiarygodnych wyników wykorzystano jednakże nie jedną, lecz
trzy metody tej analizy, a mianowicie metodę wzorca rozwoju Z. Hellwiga,
metodę sum standaryzowanych oraz metodę rang.
1
2

We wszystkich krajach UE wartość transportu pasażerskiego i towarowego przekracza
wartość PKB – w niektórych nawet dwukrotnie.
W 2009 roku działalność transportową w krajach UE prowadziło 1 125,3 tys. przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa te zatrudniały ogółem 10 580,3 tys. osób, osiągając łączne
obroty na poziomie 368 018 mln euro, z czego 73% stanowiły obroty w transporcie
towarowym (GUS 2013).
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Punktem wyjścia do ustalenia dysproporcji rozwoju infrastruktury
transportowej i przewozu ładunków za pomocą wspomnianych metod było
wyodrębnienie zbioru obiektów objętych badaniem tj. nowych krajów członkowskich UE. Z uwagi na brak niektórych danych dla dwóch krajów (Cypru
i Malty), w ramach analizy uwzględniono 11 państw, a mianowicie: Bułgarię
(BG), Chorwację (HR), Czechy (CZ), Estonię (EE), Litwę (LT), Łotwę (LV),
Polskę (PL), Rumunię (RO), Słowację (SK), Słowenię (SI) i Węgry (HU).
Następnie na podstawie kryterium merytoryczno-formalnego (Zeliaś 2000,
s. 37), spośród danych dostępnych w internetowej bazie i publikacjach Eurostatu3, wybrano zmienne charakteryzujące omawiane zjawiska w poszczególnych krajach w 2011 roku4. Należy w tym miejscu podkreślić, że ograniczono się wyłącznie do trzech gałęzi transportu tj. drogowego, kolejowego
i lotniczego, pomijając jednocześnie transport morski i wodny śródlądowy.
Zostało to podyktowane tym, iż niektóre spośród badanych krajów nie mają,
z uwagi na ich położenie geograficzne, możliwości korzystania z transportu
morskiego, natomiast wykorzystanie transportu wodnego śródlądowego ma
z reguły śladowy charakter (z wyjątkiem Bułgarii i Rumunii). W rezultacie
w odniesieniu do infrastruktury transportowej uwzględniono trzy zmienne
tj.: XA1 – długość sieci autostrad (w km na 1 000 km2), XA2 – długość sieci
kolejowej (w km na 1 000 km2) oraz XA3 – liczbę lotnisk obsługujących
ponad 15 000 pasażerów rocznie (na 1 000 000 ludności). Również trzy
zmienne zostały uwzględnione w przypadku przewozu ładunków tj.: XB1 –
wielkość transportu drogowego (w tysiącach ton na 1 000 0000 ludności),
XB2 – wielkość transportu kolejowego (w tysiącach ton na 1 000 0000
ludności) oraz XB3 – wielkość transportu lotniczego (w tysiącach ton na
1 000 0000 ludności)5. Wszystkie wyżej wymienione zmienne to stymulanty,
co oznacza, że ich wyższe wartości świadczą o lepszym rozwoju infrastruktury
3

4

5

Dane statystyczne dotyczące transportu w UE są publikowane m.in. w cyklicznym opracowaniu pt. Energy, transport and environment indicators. Gromadzenie tych danych przez
Eurostat ma na celu monitorowanie i rozwijanie przez Komisję Europejską wspólnej
polityki transportowej oraz elementów polityki dotyczących transportu w regionach
i sieciach transeuropejskich (Białas-Motyl 2012, s. 43).
Wybrane zmienne mają postać wskaźników natężenia – rezygnacja z wartości bezwzględnych podyktowana jest ich małą przydatnością ze względu na zróżnicowanie
powierzchniowe i demograficzne jednostek przestrzennych (Strahl 1998, s. 219).
Obecnie dane statystyczne dotyczące drogowego, kolejowego i lotniczego transportu
towarów są przekazywane do Eurostatu zgodnie z następującymi aktami prawnymi
(odpowiednio): rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 70/2012
z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do
transportu drogowego rzeczy (Dz.U. WE L 032 z 3.02.2012 r.), rozporządzeniem (WE)
nr 91/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie
statystyki transportu kolejowego (Dz.U. L 014 z 21.03.2003 r.) oraz rozporządzeniem
(WE) nr 437/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie
sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu lotniczego pasażerów, frachtu
i poczty (Dz.U. L 066 z 11.03.2003 r.).
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transportowej oraz większym transporcie towarowym, i odwrotnie. Statystyczna
charakterystyka zmiennych wybranych do badania została przedstawiona
w tabeli 1.
Tabela 1. Zmienne wybrane do ustalenia dysproporcji rozwoju infrastruktury
transportowej i przewozu ładunków w nowych krajach członkowskich UE
oraz ich podstawowe statystyki
Podstawowe
statystyki

Infrastruktura
transportowa
XA1

XA2

Przewóz
ładunków
XA3

XB1

XB2

XB3

Średnia
arytmetyczna

9,81

84,03

1,36 23 523,77 11 484,82

4,73

Wartość
minimalna

0,00

33,60

0,26

1 931,43

1,30

37,88

198,64

5,25 36 786,74 36 271,13

13,75

Wartość
maksymalna
Współczynnik
zmienności

115,09%

57,11% 103,47%

9 152,82

37,05%

99,25%

75,04%

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu, http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Z uwagi na fakt, iż wybrane zmienne wyrażone były w różnych jednostkach miary konieczne było doprowadzenie ich do porównywalności poprzez
pozbawienie mian i ujednolicenie rzędów ich wielkości. Wykorzystano w tym
celu następującą formułę standaryzacyjną:
(1)
dla

i = 1, 2,..., n,
j = 1, 2,..., m,		

gdzie:
zij – standaryzowana wartość j-tej zmiennej w i-tym obiekcie,
xij – empiryczna wartość j-tej zmiennej w i-tym obiekcie,
– średnia arytmetyczna j-tej zmiennej,
sj – odchylenie standardowe j-tej zmiennej,
m – liczba zmiennych,
n – liczba obiektów.
Rezultatem standaryzacji wartości zmiennych dla wyodrębnionego zbioru
obiektów (nowych krajów członkowskich UE) była macierz standaryzowana
w postaci:
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(2)

będąca punktem wyjścia do skonstruowania za pomocą metody wzorca
rozwoju Z. Hellwiga i metody sum standaryzowanych miar syntetycznych
określających rozwój infrastruktury transportowej i transportu towarowego
w poszczególnych krajach6.
Metoda wzorca rozwoju Z. Hellwiga7
Macierz standaryzowana (2) stała się podstawą do wyznaczenia wzorcowego obiektu o współrzędnych w postaci wektora:
z0 = [z01, z02, ..., z0m]

(3)

określonych za pomocą relacji z0j=max{zij}, gdyż wszystkie zmienne są
i

stymulantami8. Następnie obliczono odległość każdego z badanych krajów
od kraju wzorcowego zgodnie ze wzorem Euklidesa:
(4)
dla i = 1, 2,..., n.
Otrzymane wartości Di0 oznaczały opóźnienie i-tego kraju w stosunku do
kraju-wzorca pod względem rozwoju infrastruktury transportowej i przewozu
ładunków. Syntetyczne mierniki rozwoju infrastruktury i przewozu ładunków
dla każdego kraju wyznaczono ostatecznie za pomocą formuły:
(5)
dla i = 1, 2,..., n,
gdzie:
,
przy czym:
– średnia wartość wyznaczonych odległości Di0,
s0 – odchylenie standardowe wyznaczonych odległości Di0.
6
7

8

Standaryzacja cech nie jest dokonywana przy posługiwaniu się metodą rang.
Metoda wzorca rozwoju Z. Hellwiga jest jedną z najczęściej stosowanych metod wielowymiarowej analizy porównawczej, a jednocześnie pierwowzorem wielu innych miar
(Hellwig 1968).
W przypadku korzystania z destymulant należałoby posłużyć się relacją z0j=min{zij}
i
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Utworzone mierniki przyjęły wartości z przedziału <0;1>, przy czym
ich wyższa wartość świadczyła o lepszym rozwoju infrastruktury transportowej i większym transporcie towarowym w danym kraju, natomiast niższa
oznaczała, że kraj charakteryzuje się gorszym rozwojem infrastruktury
transportowej i mniejszym transportem towarowym.

METODA SUM STANDARYZOWANYCH
Macierz standaryzowana (2) pozwoliła na wyznaczenie średnich arytmetycznych z wartości standaryzowanych zmiennych dla każdego obiektu za
pomocą następującego wzoru (Sobczyk 1995):
(6)
dla i = 1, 2,..., n,
gdzie: zij – standaryzowana wartość j-tej cechy w i-tym obiekcie,
m – liczba zmiennych.
Wyższe wartości średnich świadczyły o lepszym rozwoju infrastruktury
transportowej i większym transporcie towarowym w danym kraju, natomiast
niższe wartości oznaczały, że kraj charakteryzuje się gorszym rozwojem
infrastruktury transportowej i mniejszym transportem towarowym.

METODA RANG
Kraje zostały uporządkowane w sposób malejący według wartości poszczególnych zmiennych, a następnie każdemu z nich przypisana została ranga, czyli
kolejna liczba naturalna od 1 do n, zaczynając od kraju o najwyższej zmiennej9.
Działanie to umożliwiło wyznaczenie średnich arytmetycznych z wartości rang
dla każdego obiektu za pomocą następującej formuły (Stec 2007):
(7)
dla i = 1, 2,..., n,		
gdzie: wij – ranga j-tej cechy w i-tym kraju,
m – liczba zmiennych.
9

W przypadku korzystania z destymulant kraje należałoby uporządkować w sposób rosnący
według wartości poszczególnych zmiennych diagnostycznych, a następnie każdemu z nich
przypisać rangę, czyli kolejną liczbę od 1 do n, zaczynając od kraju o najniższej zmiennej.
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W przeciwieństwie do metody sum standaryzowanych, wyższe wartości średnich świadczyły o gorszym rozwoju infrastruktury transportowej
i mniejszym transporcie towarowym w danym kraju, natomiast niższe wartości oznaczały, że kraj charakteryzuje się lepszym rozwojem infrastruktury
transportowej i większym transportem towarowym.

PREZENTACJA I ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ
Na podstawie wybranych zmiennych, które potraktowano jako równoprawne10 oraz zgodnie z procedurą przedstawioną w poprzedniej części opracowania wyznaczono syntetyczne mierniki rozwoju infrastruktury transportowej
i przewozu ładunków dla każdego kraju. Otrzymane wartości mierników
pozwoliły następnie na uporządkowanie nowych krajów członkowskich UE,
a więc ich ułożenie od „najlepszego” do „najgorszego” pod względem rozwoju
infrastruktury transportowej i transportu towarowego. Rezultaty porządkowania zostały przedstawione w tabelach 2 i 3 (kolumny „pozycja”).
Tabela 2. Syntetyczne mierniki rozwoju infrastruktury transportowej w nowych
krajach członkowskich UE
Kraj

Metoda wzorca
rozwoju Z. Hellwiga

Metoda sum
standaryzowanych

Metoda rang

di

pozycja

pozycja

pozycja

Bułgaria

0,0969

11

–0,5941

11

7,3333

9

Chorwacja

0,3482

2

0,3494

4

4,0000

2

Czechy

0,2983

3

0,5718

2

4,6667

3

Estonia

0,2647

4

0,4559

3

6,3333

6

Litwa

0,1193

9

–0,5066

10

7,3333

8

Łotwa

0,1139

10

–0,4973

9

7,6667

10

Polska

0,1798

7

–0,1876

7

7,0000

7

Rumunia

0,1275

8

–0,4573

8

8,3333

11

Słowacja

0,2201

6

–0,1640

6

5,6667

5

Słowenia

0,4534

1

1,0143

1

2,6667

1

Węgry

0,2533

5

0,0156

5

5,0000

4

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu, http://epp.eurostat.ec.europa.eu
10

System wag jednostkowych jest często stosowany w praktyce przez specjalistów zajmujących się pomiarem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek przestrzennych (Cierpiał-Wolan i Wojnar 2001).
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Tabela 3. Syntetyczne mierniki przewozu ładunków w nowych krajach
członkowskich UE
Kraj

Metoda wzorca
rozwoju Z. Hellwiga

Metoda sum
standaryzowanych

Metoda rang

di

pozycja

pozycja

pozycja

Bułgaria

0,2299

9

–0,6365

9

8,6667

9

Chorwacja

0,1897

10

–0,7732

10

9,6667

10

Czechy

0,4818

3

0,4516

3

3,3333

2

Estonia

0,7753

1

1,6152

1

2,3333

1

Litwa

0,3284

7

–0,2625

8

6,6667

8

Łotwa

0,5715

2

0,7094

2

3,3333

3

Polska

0,3082

8

–0,0126

5

6,0000

6

Rumunia

0,1018

11

–1,1192

11

10,3333

11

Słowacja

0,3545

6

–0,1475

6

6,0000

7

Słowenia

0,4103

4

0,3614

4

3,6667

4

Węgry

0,3577

5

–0,1861

7

6,0000

5

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu, http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Uzyskane wartości mierników syntetycznych świadczą o znacznym
zróżnicowaniu nowych krajów członkowskich UE, zarówno ze względu
na rozwój infrastruktury transportowej, jak i transport towarowy. Wyniki
obliczeń wykonanych niezależnie (trzema metodami) wskazują jednoznacznie, że infrastruktura transportowa jest najlepiej rozwinięta na Słowenii,
w Chorwacji i Czechach, a najgorzej w Bułgarii i na Łotwie. Jeśli chodzi
natomiast o transport towarowy to sytuacja relatywnie najlepiej kształtuje
się w Estonii, Czechach i na Łotwie, a najgorzej w Rumunii i Chorwacji.
Porównując pozycje pozostałych krajów według metody wzorca rozwoju
Z. Hellwiga, metody sum standaryzowanych i metody rang można zauważyć, że różnią się one nieznacznie – z reguły różnica nie przekracza jednak
trzech pozycji in plus lub in minus w przedstawionym rankingu. Wysoki
stopień zgodności uzyskanych wyników potwierdzają wartości współczynnika
korelacji rang Spearmana przedstawione w tabeli 4, które wyznaczono za
pomocą następującego wzoru11:
11

Współczynnik przyjmuje wartości z przedziału <–1;1>. Im bezwzględna wartość
wskaźnika jest bliższa jedności, tym zgodność uporządkowań jest lepsza (Paradysz
2005:233).
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(8)
gdzie:
di – różnice między rangami (pozycjami) obiektów,
n – liczba obiektów.
Tabela 4. Zgodność pozycji nowych krajów członkowskich UE pod względem
rozwoju infrastruktury transportowej i przewozu ładunków
Współczynnik korelacji
rang Spearmana

Wyszczególnienie

Infrastruktura
transportowa

Przewóz
ładunków

Metoda wzorca rozwoju Z. Hellwiga / Metoda sum
standaryzowanych

0,964

0,936

Metoda wzorca rozwoju Z. Hellwiga / Metoda rang

0,909

0,964

Metoda sum standaryzowanych / Metoda rang

0,845

0,964

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu, http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Dysponując informacjami na temat pozycji poszczególnych krajów pod
względem rozwoju infrastruktury transportowej (tabela 2) i transportu towarowego (tabela 3) obliczono, odrębnie dla rozwoju infrastruktury transportowej
i przewozu ładunków, średnią arytmetyczną z trzech pozycji dla każdego
kraju ( ), a następnie dokonano podziału krajów na cztery grupy typologiczne obejmujące jednostki o wartościach z następujących przedziałów12:
RR grupa A / grupa 1:

<

– sp

RR grupa B / grupa 2:

>

RR grupa C / grupa 3:

+ sp >

≥

– sp
≥

RR grupa D / grupa 4:
≥
+ sp
gdzie:
– średnia arytmetyczna obliczona dla wartości ,
sp – odchylenie standardowe obliczone dla wartości .
12

Grupy oznaczone literami odnoszą się do rozwoju infrastruktury transportowej, natomiast oznaczone cyframi dotyczą przewozu ładunków. W obliczeniach zastosowano
metodę klasyfikacji zaproponowaną przez E. Nowaka odwracając jednak znaki w nierównościach, gdyż bardziej pożądane były niższe wartości oznaczające lepszy rozwój
infrastruktury transportowej i większy przewóz ładunków (Nowak 1990:93).
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Jeśli chodzi o rozwój infrastruktury transportowej to do grupy A należą wspomniane już wcześniej trzy kraje tj. Słowenia, Chorwacja i Czechy.
W grupie B znajdują się kraje, w których infrastruktura transportowa jest
dość dobrze rozwinięta tj. Estonia, Węgry i Słowacja. Grupa C obejmuje kraje
o słabo rozwiniętej infrastrukturze tj. Polskę, Rumunię i Litwę. Do grupy
D należą natomiast Bułgaria i Łotwa, czyli kraje o najsłabiej rozwiniętej
infrastrukturze transportowej. Z kolei jeśli chodzi o transport towarowy to
do grupy 1 należą wspomniane wcześniej trzy kraje tj. Estonia, Czechy i Łotwa. W grupie 2 znajdują się kraje, w których wielkość przewozu ładunków
jest wyższa niż średnia dla wszystkich nowych krajów członkowskich UE tj.
Słowenia i Węgry. Grupa 3 obejmuje kraje charakteryzujące się wielkością
przewozu ładunków niższą niż średnia tj. Słowację, Polskę, Litwę i Bułgarię.
Do grupy 4 należą natomiast Rumunia i Chorwacja, czyli kraje o najmniejszym przewozie ładunków. Średnie wartości zmiennych w poszczególnych
grupach zostały przedstawione w tabeli 5.
Tabela 5. Średnie wartości zmiennych w poszczególnych grupach
krajów wyodrębnionych ze względu na rozwój infrastruktury transportowej
i przewóz ładunków
Grupa

Infrastruktura transportowa
A1

A2

A3

Przewóz ładunków
B1

B2

B3

A/1

23,12

126,16

1,19

28 100,22

24 534,49

8,66

B/2

8,28

73,76

2,29

27 597,98

6 528,55

5,55

C/3

3,22

80,02

0,68

25 777,11

5 490,15

2,85

D/4

2,05

42,23

1,25

13 306,21

2 889,92

1,49

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu, http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Analizując rozwój infrastruktury transportowej można stwierdzić, że
kraje z grupy A charakteryzują się przede wszystkim rozbudowaną siecią
autostrad i siecią kolejową. W krajach należących do grupy B dość dobrze
rozwinięta jest sieć autostrad i bardzo dobrze sieć lotnisk. Kraje z grupy C
charakteryzują się słabo rozwiniętą siecią autostrad i lotnisk, ale dość dobrze
rozwiniętą siecią kolejową. W krajach należących do grupy D jedynie liczba
lotnisk jest relatywnie duża. Sieć autostrad i sieć kolejowa są natomiast bardzo słabo rozwinięte. Biorąc z kolei pod uwagę przewóz ładunków można
zauważyć, że kraje z grupy 1 charakteryzują się dużą wielkością transportu
kolejowego i lotniczego. W krajach należących do grupy 2 znacząca jest
wielkość transportu drogowego i lotniczego. Kraje z grupy 3 charakteryzują
się jedynie dość dużą wielkością transportu drogowego, natomiast w krajach
należących do grupy 4 przewóz ładunków, niezależnie od wykorzystanych
środków transportu, jest relatywnie niski.
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W oparciu o przedstawioną typologię nowych krajów członkowskich UE ze
względu na rozwój infrastruktury transportowej i przewóz ładunków można
podjąć próbę wskazania krajów, w których relacja między analizowanymi
zjawiskami wydaje się być najbardziej zrównoważona, a także krajów o znaczącej rozbieżności między rozwojem infrastruktury a wielkością transportu
towarowego. Do pierwszej kategorii niewątpliwie należą kraje z grup A1, B2
i C3, natomiast do drugiej kategorii w szczególności kraje z grup skrajnych
tj. A4 i D1. Krajami o zrównoważonej relacji są zatem Czechy, Węgry, Polska i Litwa. Generalnie rzecz biorąc wielkość przewozu ładunków w tych
krajach jest adekwatna do rozwoju infrastruktury transportowej. Z kolei
krajami o zachwianej relacji są Chorwacja i Łotwa. W przypadku Chorwacji
bowiem dobrze rozwiniętej infrastrukturze transportowej, a w szczególności
sieci autostrad, nie towarzyszy znacząca wielkość transportu towarowego
(rozbieżność in plus). Sytuacja ta jednak nie powinna budzić większego
zaskoczenia zważywszy na fakt, iż jest to kraj, którego gospodarka w dużej
mierze opiera się nie na przemyśle, lecz turystyce. W przypadku Łotwy
natomiast słabo rozwiniętej infrastrukturze transportowej (brak autostrad)
towarzyszy dość duża wielkość przewozu ładunków, w szczególności transportem kolejowym (rozbieżność in minus). Omawiane relacje zostały zaprezentowane na rysunku 1.
Rys. 1. Pozycje nowych krajów członkowskich UE pod względem rozwoju
infrastruktury transportowej (oś odciętych) i przewozu ładunków (oś rzędnych)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu, http://epp.eurostat.ec.europa.eu

68

Karina Zawieja-Żurowska • Artur Zimny

Przeprowadzoną analizę uzupełniono o pomiar wpływu poszczególnych
zmiennych na rozwój infrastruktury transportowej i przewóz ładunków.
W tym celu obliczono współczynniki korelacji liniowej Pearsona między
wartościami zmiennych przyjętych do pomiaru a wartościami mierników
syntetycznych, za pomocą następującej formuły13:

(9)
gdzie:
xi – wartość zmiennej x,
yi – wartość zmiennej y,
– średnia arytmetyczna zmiennej x,
– średnia arytmetyczna zmiennej y,
s(x) – odchylenie standardowe zmiennej x,
s(y) – odchylenie standardowe zmiennej y,
n – liczba obiektów.
Tabela 6. Wpływ wartości zmiennych na wartość syntetycznych mierników
(bezwzględne wartości współczynnika korelacji liniowej Pearsona)
Miernik
syntetyczny
di

Infrastruktura transportowa

Przewóz ładunków

XA1

XA2

XA3

XB1

XB2

XB3

0,880

0,459

0,191

0,494

0,868

0,899

0,756

0,525

0,310

0,599

0,833

0,858

0,907

0,459

0,034

0,732

0,689

0,738

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu, http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Otrzymane wyniki wskazują, że rozwój infrastruktury transportowej jest
w największym stopniu zdeterminowany długością autostrad, natomiast
w najmniejszym liczbą lotnisk. Z kolei na zróżnicowanie wielkości przewozu
ładunków w największym stopniu wpływa wielkość transportu kolejowego
i lotniczego, a w nieco mniejszym transportu drogowego.
13

Współczynnik przyjmuje wartości z przedziału <–1;1>. Im bezwzględna wartość
wskaźnika jest bliższa jedności, tym zależność jest silniejsza (Zimny 2010:63).
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ZAKOŃCZENIE
Dokonana analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju infrastruktury
transportowej i przewozu ładunków w nowych krajach członkowskich UE
pozwala na sformułowanie trzech zasadniczych spostrzeżeń. Po pierwsze,
wszystkie trzy zastosowane metody wielowymiarowej analizy porównawczej
wskazują, że infrastruktura jest najlepiej rozwinięta na Słowenii, natomiast
przewozy ładunków są relatywnie największe w Estonii. Po drugie, krajami,
w których relacja między wielkością przewozu ładunków a rozwojem infrastruktury transportowej jest najbardziej zrównoważona są Czechy, Węgry,
Polska i Litwa. Z kolei krajami, w których powyższa relacja jest zachwiana
są Chorwacja (rozbieżność in plus) i Łotwa (rozbieżność in minus). Po trzecie,
rozwój infrastruktury transportowej w największym stopniu zależy od długości
autostrad, natomiast dysproporcje przewozu ładunków są zdeterminowane
przede wszystkim wielkością transportu lotniczego i kolejowego.
Reasumując należy jednoznacznie podkreślić, że rezultaty badań przedstawione w niniejszym opracowaniu należy traktować z pewną dozą ostrożności.
Badania zostały bowiem oparte wyłącznie na ogólnodostępnych informacjach
Eurostatu, które miały porównywalny charakter dla poszczególnych krajów.
Tym samym w ramach analizy nie uwzględniono kwestii związanych ze
stanem infrastruktury transportowej (np. jakością linii kolejowych, wyposażeniem lotnisk) oraz liczbą i jakością środków transportu wykorzystywanych
w poszczególnych krajach. Należy jednak w tym miejscu zasygnalizować, że
w badaniach społeczno-ekonomicznych dotyczących jednostek terytorialnych
z reguły konieczny jest kompromis między zbiorem informacji, które podmiot
przeprowadzający analizę chciałby uwzględnić a zbiorem informacji, które
są dostępne. W opinii autorów zasadniczy obraz zróżnicowania rozwoju
infrastruktury transportowej i przewozu ładunków w nowych krajach członkowskich UE został uchwycony. Rezultaty przeprowadzonego badania mogą
zatem stanowić punkt wyjścia do optymalizacji procesów gospodarczych
i rozstrzygnięć na etapie podejmowania strategicznych decyzji.
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DISPROPORTIONS IN THE DEVELOPMENT OF TRANSPORT
INFRASTRUCTURE AND FREIGHT TRANSPORT
IN THE NEW EU MEMBER STATES
ABSTRACT: Considering that the transport is one of the most essential factors
influencing economic development, it should be assumed that knowledge about
diversity and distinctiveness of transport system development in particular countries can be a starting point for economic optimization and beneficial while taking
strategic decisions. Keeping that in mind, this article is an attempt to establish and
determine the disproportions in the development of transport infrastructure and
freight transport in the new EU Member States by means of three multi-dimensio-
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nal comparative analysis methods (development model of Z. Hellwig, standardized
sums and ranks).
The results of conducted research allowed to arrive at three crucial conclusions.
First of all, all applied multi-dimensional comparative analysis methods indicate that
transport infrastructure is best developed in Slovenia, whereas freight transport is
relatively the highest in Estonia. Secondly, the Czech Republic, Hungary, Poland
and Lithuania are the countries where the proportion between the amount of freight
transport and development of transport infrastructure is well-balanced, while in
other countries like Croatia (divergence in plus) and Latvia (divergence in minus)
is unbalanced. Thirdly, development of transport infrastructure depends mostly on
the length of motorways, whereas disproportions concerning freight transport are
determined, above all, by size of rail fraight and air freight.
Keywords: multidimensional comparative analysis, transport infrastructure, freight
transport, EU countries

ROZDZIAŁ II

ROZWÓJ
REGIONALNY
A SEKTOR
PUBLICZNY

Anna Hnatyszyn-Dzikowska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Instytut Ekonomiczny

Anna Michalska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu

WPŁYW STANU ZDROWIA PSYCHICZNEGO
NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ
I PRODUKTYWNOŚĆ
WYNIKI ANALIZY W PRZEKROJU TERYTORIALNYM
STRESZCZENIE: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badania
dotyczącego wpływu stanu zdrowia psychicznego na aktywność zawodową i produktywność osób pracujących. Wyniki badania zostały uzyskane poprzez analizę
dostępnych danych w przekroju terytorialnym i obejmowały absencję osób pracujących spowodowaną koniecznością leczenia jednostek chorobowych takich jak:
zaburzenia afektywne dwubiegunowe, epizod depresyjny oraz zaburzenia psychiczne
i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu w latach 2006–2011.
Przeprowadzona analiza danych wskazała na wzrost dni absencji wywołanych zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania ogółem we wszystkich regionach
Polski. Należy zauważyć, iż konsekwencją tego zjawiska są zmniejszenie aktywności
zawodowej u osób chorujących i rosnące koszty dla gospodarki spowodowane utratą
produktywności.
Słowa kluczowe: zdrowie psychiczne, aktywność zawodowa, produktywność, przekrój terytorialny

WSTĘP
Pomimo ogromnego postępu cywilizacyjnego, który następuje w ostatnich
latach sytuacja ekonomiczna wielu osób jest bardzo niestabilna. Często brak
stabilizacji finansowej i frustracje spowodowane ciągłym zamartwianiem się
o stabilizację finansową w danym miesiącu i czy w kolejnych miesiącach
może liczyć na wypłatę świadczeń przez pracodawcę oraz towarzysząca
temu wszystkiemu presja społeczna, że wszyscy teraz sobie radzą, a jak nie
to zapożyczają się w różnych instytucjach, jest coraz częstszą przyczyną
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kłopotów zdrowotnych w postaci zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Ludzie, nie radząc sobie z wymaganiami narzucanymi im przez pracodawców, spędzając coraz więcej czasu w pracy i otrzymując niewymierne
do niej wynagrodzenie, często rezygnują z prawidłowego funkcjonowania
w najbliższej rodzinie wywołując u siebie poczucie winy i niespełnienia.
Organizm narażony na ciągły stres i frustrację przestaje prawidłowo funkcjonować i szuka sposobu na zmianę zaistniałej sytuacji. Jedne osoby podejmują
działania prowadzące do zmniejszenia bólu psychicznego w postaci alkoholu
lub innych substancji psychoaktywnych, inne natomiast ulegają zaburzeniom
psychicznym i zaburzeniom zachowania.
Na potrzeby niniejszej pracy autorki przyjęły, że zaburzenie psychiczne
jest klinicznie znaczącym syndromem bądź wzorcem behawioralnym lub
psychologicznym, który jest obserwowalny u danej jednostki i ma związek
z odczuwalnym w danym momencie cierpieniem lub upośledzeniem, lub
ze znacznie zwiększonym ryzykiem poniesienia śmierci, odczuwania bólu,
upośledzenia czy poważnego ograniczenia swobody działania (Carson, Butcher i Mineka 2006:31). Natomiast zaburzone zachowanie należy rozumieć
jako przejaw zaburzenia psychicznego, które jest uporczywe i w poważnym
stopniu zagraża dobru jednostki i/lub dobru społeczności ludzkiej, do której
ta jednostka należy (Carson, Butcher i Mineka 2006:33).
Analizowane dane przedstawione w niniejszym artykule dotyczą jednostek chorobowych takich jak zaburzenia afektywne dwubiegunowe, epizod
depresyjny oraz zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu. Dla zaburzeń afektywnych dwubiegunowych
charakterystyczne są okresy manii, które przejawiają się w postaci intensywnego i nieadekwatnego uczucia podniecenia i euforii oraz okresy depresji dla której charakterystyczne jest uczucie niezwykle głębokiego smutku
i przygnębienia, zniechęcenia, braku wiary w poprawę sytuacji oraz stany
mieszane podczas których cechy manii i depresji występują jednocześnie
(Carson, Butcher, Mineka 2006:320, 323) (Ministerstwo Zdrowia 2011a:46).
Depresja bardzo często współwystępuje z wieloma chorobami somatycznymi
i chorobami ośrodkowego układu nerwowego, co powoduje trudności w leczeniu i pogarsza rokowania. Depresja indywidualizuje osobę chorą poprzez
zmniejszenie możliwości wykonywania pracy, funkcjonowania społecznego,
osoba taka staje się często obciążeniem dla rodziny i społeczeństwa, gdyż
nie może spełniać własnych ról społecznych zwiększając przez to koszty
społeczne związane z jej funkcjonowaniem (Ministerstwo Zdrowia 2011:29).
Zaburzenia spowodowane piciem alkoholu obejmują zarówno zaburzenia
zachowania w postaci picia w sytuacjach zwiększających powstanie szkód
zdrowotnych i pogorszenia funkcjonowania w rolach społecznych, uzależnienie od alkoholu, które wypiera inne aktywności uprzednio ważne dla osoby
uzależnionej oraz psychiatryczne powikłania uzależnienia (Ministerstwo
Zdrowia 2011a: 39–40).
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Wszystkie wymienione zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
mogą być wynikiem wielu sytuacji, jednak najczęstszą przyczyną ich występowania są różnego rodzaju sytuacje stresowe dotykające nas w życiu
osobistym i zawodowym, niezależnie od tego czy są one dla nas przyjemne
czy też nie. Przykładem może być „depresja sukcesu” charakterystyczna dla
osób, które stały się sławne czy polityków, ale również dla przeciętnych
osób, które osiągnęły wymarzony awans zawodowy czy ukończyły studia
(Carson, Butcher i Mineka 2006:326). Po osiągnięciu sukcesu finansowego nie tylko depresja i zaburzenia afektywne dwubiegunowe stają się dla
człowieka zagrożeniem. Zmiana trybu życia na bardziej towarzyski i nadużywanie alkoholu mogą doprowadzić również do zaburzeń psychicznych
i zaburzeń zachowania.
Absencja spowodowana zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami
zachowania jest zwykle długotrwała i powtarzająca się, nierzadko wiąże
się z hospitalizacją i długoterminową terapią. Nieobecność pracownika
w przedsiębiorstwie powoduje dezorganizację i pracodawcy niechętnie zatrzymują lub zatrudniają pracownika z tego typu historią choroby. Sposób
funkcjonowania osób z opisywanymi jednostkami chorobowymi niesie za sobą
również koszty społeczne i ekonomiczne. Zaprezentowane dane wskazują, iż
z roku na rok coraz więcej osób jest diagnozowanych w badanym zakresie
i zwiększa się ilość absencji spowodowanych występowaniem wymienianych jednostek chorobowych. Dlatego jednym z rozwiązań zmniejszających
wspomniane koszty może być kampania uświadamiająca ludzi o przyczynach
występowania zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania oraz o sposobach przeciwdziałania im zanim wystąpią poważne, wymagające leczenia
i utrudniające funkcjonowanie objawy choroby.

METODY
Niezdolność do pracy osób z chorobami psychicznymi ma istotne konsekwencje ekonomiczne, nie tylko w kontekście bezpośrednich kosztów systemu
opieki zdrowotnej związanych z chorobą lecz również w szerszym aspekcie
tzw. kosztów pośrednich związanych z utratą produktywności w gospodarce. Ich identyfikacja osadzona jest w teorii ekonomii i ściśle odnosi się do
teorii kapitału ludzkiego, wskazując na dwa zasoby: wiedzy i umiejętności
oraz zdrowia. M. Grossman powiązał zasób wiedzy i umiejętności z zasobem zdrowia, który określa długość czasu przez jaki osoba będzie mogła
wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności w celu maksymalizacji dochodów
i użyteczności (Grossman 1999). Kapitał zdrowia (zarówno jego wielkość, jak
i zmiany) zdeterminowany jest, obok niezależnych czynników genetycznych,
również stylem życia i jakością systemu opieki zdrowotnej (Hermanowski
i Drozdowska 2013:14). Wskazuje się, iż różne grupy chorobowe determi-
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nują znaczne obciążenie ekonomiczne odzwierciedlone w trzech kategoriach
kosztów: bezpośrednich kosztach opieki medycznej (związanych z leczeniem
choroby i jej powikłań), koszty te obciążają świadczeniodawców, chorego, jego
rodzinę i płatnika; kosztach pośrednich wyrażonych w utracie ekonomicznej
produktywności chorego, opiekunów (w tym przypadku przyjmowana jest
perspektywa społeczna szacunku kosztów) oraz kosztach niematerialnych
związanych z psychologicznymi efektami choroby. Biorąc pod uwagę aspekty
systemowe w ostatnich latach szczególny nacisk położony został na racjonalizację kosztów na różnych płaszczyznach opieki zdrowotnej (Nojszewska
2012:9–11). W Polsce wskazuje się przede wszystkim na ograniczenie kosztów
bezpośrednich ponoszonych przez płatnika (NFZ), jednakże doświadczenia
państw europejskich i literatura przedmiotu akcentują istotną rolę kosztów
pośrednich choroby z powodu niezdolności pacjentów do pracy. Wskazuje
się, iż stanowią one więcej niż połowę całkowitych kosztów choroby (Hermanowski i Drozdowska 2013:17–18).
W literaturze nie istnieje jedna, powszechnie stosowana definicja
kosztów pośrednich, co determinuje liczne problemy w ich kwantyfikacji
i ocenie (Rice 1966). Koszt pośredni określa się przede wszystkim jako
stratę produkcji wynikającą z absencji, długotrwałej niezdolności do pracy lub zgonu, będących konsekwencją choroby. Mają one w zamierzeniu
pokazywać koszty choroby ponoszone nie tylko przez pacjentów, ale
również przez gospodarkę jako całość (Liljas 1998:1–7). Warto podkreślić, że w ochronie zdrowia koszty pośrednie związane są zwykle stricte
z występowaniem choroby, podczas gdy koszty bezpośrednie zazwyczaj
dotyczą kosztów ponoszonych w procesie leczenia bądź też w celu uniknięcia choroby. Koszty pośrednie nie powodują rzeczywistego przepływu
środków pieniężnych ale powodują utratę produktywności dla gospodarki,
stąd w literaturze można spotkać się z określeniem koszty produktywności.
Analizy, których składową są koszty pośrednie, dostarczają dodatkowych
informacji decydentom i sprzyjają bardziej efektywnej alokacji zasobów
na poziomie całego społeczeństwa.
W literaturze wyróżnić można ok. 20 metod identyfikacji kosztów związanych z utratą produktywności w wyniku problemów zdrowotnych (Mattke
i inni, 2007:211–217). Dominują dwa podejścia do szacowania kosztów pośrednich z perspektywy całej gospodarki: metoda kapitału ludzkiego i kosztów frykcyjnych. W podejściu od strony kapitału ludzkiego (human capital
approach, HCA) przyjmuje się, że koszty pośrednie ponoszone są przez cały
okres absencji chorobowej, tj. przez cały okres w którym kapitał ludzki nie
jest wykorzystywany produktywnie. Później zaproponowana metoda kosztów frykcyjnych (friction cost method, FCM) zwraca uwagę na możliwość
zastąpienia chorego pracownika przez nowo zatrudnionego lub przez innego
pracownika firmy w ramach zmiany zakresu obowiązków (Hermanowski
i Drozdowska 2013:33). W niniejszym opracowaniu, w celu oszacowania
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kosztów pośrednich z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania
zastosowano metodę od strony kapitału ludzkiego, rekomendowaną dla
polskiego systemu opieki zdrowotnej (Ernst & Young 2013:8). Określa ona
maksymalną (potencjalną) utratę produktywności, zakłada brak bezrobocia
i pełną produktywność pozostałych pracowników, co powoduje, że nie ma
możliwości zastępowania chorego pracownika przez osoby bezrobotne (Wrona
i Hermanowski 2013a:73).
W strukturze kosztów pośrednich jednostki chorobowej, jak również towarzyszących jej powikłań oraz komplikacji wyróżnia się szereg składowych
(Ernst & Young 2013:15):
RR stratę produkcji, wynikającą z nieobecności w pracy osoby chorej
(absenteizm),
RR obniżenie produktywności związane ze złym samopoczuciem lub
chorobą osoby obecnej w pracy (prezenteizm),
RR stratę produkcji spowodowaną stałą niezdolnością do pracy,
RR stratę produkcji spowodowaną zgonem,
RR koszty opieki nieformalnej,
RR koszty pracy wykonywanej nieodpłatnie (produkcja niewchodząca
w skład PKB).
Ze względu na zakres niniejszego opracowania, a także trudności
w dostępie do danych, autorki wskazały na terytorialne zróżnicowanie
i dynamikę kosztów absenteizmu z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania.
Pierwszym krokiem w wyznaczaniu kosztów pośrednich jest przyjęcie
jednostki produktywności czynnika pracy. Wg wytycznych dla polskiego systemu opieki zdrowotnej, biorąc pod uwagę możliwość wyrażenia
w jednostkach pieniężnych oraz prostotę, wytypowano trzy miary, które są
najczęściej wykorzystywane do przybliżania wielkości utraconej produkcji
(Ernst & Young 2013:24–26):
RR wynagrodzenie (z uwzględnieniem lub bez uwzględnienia składek
pracodawcy na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych),
RR PKB na mieszkańca lub jednego pracującego,
RR wartość dodana na jednego pracującego.
W niniejszym opracowaniu do szacunków przyjęto PKB na jednego pracującego, które mimo swojej niedoskonałości jest w literaturze wskazywany
jako najczęściej stosowany miernik szacowania kosztów absencji (Macioch
i Hermanowski 2013:135). Przyjęcie takiego miernika nie jest jednak pozbawione wad (wynikających z metody szacowania PKB – oprócz dochodów
z pracy włączane są dochody z kapitału i ziemi), co przeszacowuje wartość
pracy pojedynczego pracownika (Wrona i Hermanowski 2013a:83). W wyniku
działania mechanizmu malejącej krańcowej produktywności pracy przyjęto
współczynnik korygujący na poziomie 0,65 co odpowiada relacji krańco-
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wej do średniej wydajności pracy przyjmowanej przez Komisję Europejską.
W takim przypadku jednostka pomiaru przyjmuje formułę (Ernst & Young
2013:44–45):
Jednostka produktywności = PKB na 1 pracującego * 0,65
Oszacowanie kosztów pośrednich stanowi iloczyn liczby osobogodzin,
które nie zostały przepracowane w danej populacji na skutek wystąpienia
choroby oraz wartości, o którą zmniejsza się produkcja na skutek ubytku
jednej godziny pracy w gospodarce.
W niniejszym artykule przedstawiono szacunki dotyczące kosztów utraconej produktywności związanej z absencją chorobową w Polsce w latach
2006–2011 na podstawie metody kapitału ludzkiego (human capital approach,
HCA), wykorzystując szacunki dotyczące wartości PKB na jednego zatrudnionego w poszczególnych województwach oraz dane o liczbie absencji
chorobowej w poszczególnych latach.
Dane dotyczące absencji chorobowej gromadzone są przez dwie instytucje ubezpieczenia społecznego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Ze względu na
ograniczony zakres dostępności danych dla ubezpieczonych w KRUS (w latach 2006–2011 przeciętnie 14,1% wszystkich rejestrowanych dni absencji
w Polsce), wykorzystano do analizy dane dotyczące ubezpieczonych w ZUS
(w latach 2006–2011 przeciętnie 83,7% wszystkich rejestrowanych dni
absencji w Polsce). W analizie uwzględniono podział terytorialny (województwa) oraz szczególny nacisk położono na grupę chorobową: zaburzenia
psychiczne i zaburzenia zachowania jako przyczynę absencji. Dane dotyczące liczby dni oraz struktury absencji chorobowej (przyczyna, miejsce
zamieszkania) pochodzą z publikacji ZUS (coroczne zbiorcze opracowania
dotyczące absencji chorobowej). PKB per capita na jednego zatrudnionego
w poszczególnych województwach w latach 2006–2012 uzyskano z Banku
Danych Lokalnych GUS.

WYNIKI
Koszt absencji chorobowej wyliczony na podstawie wartości PKB na
pracującego w Polsce wynosił 290,54 zł w 2006 i corocznie wzrastał przeciętnie o 6% osiągając w 2011 r. wartość 392,78 zł. Na podstawie danych
GUS dotyczących wartości PKB na jednego pracującego w poszczególnych
województwach obliczono również przeciętny koszt doby absencji dla każdego
z województw w poszczególnych latach. Struktura kosztów była zbliżona
w poszczególnych latach – w każdym roku najniższy koszt przypisany był
do województwa lubelskiego, a najwyższy do mazowieckiego.
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Tabela 1. Koszt doby absencji chorobowej w Polsce w latach 2006–2011
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Dolnośląskie

311,45

338,19

360,32

386,59

423,78

478,46

Kujawsko-pomorskie

275,64

299,13

325,42

298,21

330,66

359,00

Lubelskie

178,61

187,26

204,25

208,37

219,29

241,42

Lubuskie

237,65

251,47

277,87

298,80

296,85

319,54

Łódzkie

233,17

235,67

237,89

256,71

284,87

303,27

Małopolskie

242,06

272,65

287,50

307,19

330,43

353,33

Mazowieckie

427,65

446,20

444,28

474,25

542,83

568,11

Opolskie

261,72

290,17

303,78

307,76

335,34

359,51

Podkarpackie

204,37

212,48

221,78

228,86

251,60

276,83

Podlaskie

231,88

240,71

233,88

249,59

271,43

288,33

Pomorskie

343,14

350,59

353,92

386,98

395,54

432,65

Śląskie

324,34

346,89

368,63

378,11

409,06

416,82

Świętokrzyskie

199,54

210,18

230,83

238,66

234,42

251,37

Warmińsko-mazurskie

234,30

242,98

252,18

264,17

283,37

319,45

Wielkopolskie

305,09

332,40

365,12

393,48

391,92

418,03

Zachodniopomorskie

313,76

343,39

360,78

351,02

387,74

422,70

POLSKA

290,54

308,83

322,91

338,92

366,21

392,78

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS Bank Danych Lokalnych i Portal Statystyczny ZUS

Oszacowane według struktury terytorialnej całkowite koszty absencji
chorobowej wzrosły w badanym okresie o 61% (por. tabela 2). Najwyższe
koszty absencji chorobowej były w województwie mazowieckim, a najniższe
w województwie podlaskim. Struktura ta była podobna w poszczególnych latach. Widoczna jest jednak różnica między względną liczbą absencji i względną wysokością kosztów absencji chorobowej. O ile liczba dni nieobecności
w województwie z najwyższą absencją (śląskie) była blisko 7-krotnie wyższa
od liczby dni nieobecności w województwie z najniższą absencją (podlaskie),
o tyle w przypadku kosztów absencji chorobowej różnica między województwem z najwyższymi i najniższymi kosztami (odpowiednio mazowieckie
i podlaskie) była ponad 11-krotna. Zarówno w przypadku struktury absencji,
jak i kosztów absencji obserwuje się coraz większe zróżnicowanie między
województwami. Odchylenie standardowe w latach 2006–2011 w przypadku
dni absencji chorobowej wzrosło z 6214457,55 do 7377421,57, a w przypadku kosztów absencji chorobowej (w mln) wzrosło z 1567,14 do 2531,09.
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Widoczna jest również różnica w dynamice kosztów w latach 2006–2011
– najwyższy przyrost odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim
(o 94%), a najniższy w województwie śląskim (o 46%).
Tabela 2. Całkowite koszty absencji chorobowej w Polsce w latach 2006–2011
(w mln)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Dolnośląskie

2525,23

2967,16

3442,72

3893,91

4059,26

4753,93

Kujawskopomorskie

1680,34

1969,12

2346,50

2165,87

2270,57

2482,00

Lubelskie

777,41

880,44

1115,35

1178,38

1212,63

1348,13

Lubuskie

574,97

677,50

854,17

918,61

875,63

903,80

Łódzkie

2270,41

2375,11

2704,55

3154,68

3282,73

3535,8

Małopolskie

2127,36

2548,42

2906,15

3249,28

3299,95

3568,29

Mazowieckie

5687,91

6255,89

6916,62

8169,65

8999,12

9537,04

656,11

760,31

873,06

943,01

981,84

1050,79

1119,74

1184,08

1351,17

1514,84

1583,92

1780,79

Podlaskie

491,77

557,81

606,92

664,85

705,46

757,09

Pomorskie

2281,88

2461,55

2778,24

3135,7

3117,05

337,78

Śląskie

4941,49

5593,65

6628,01

6929,41

7212,22

7233,76

Świętokrzyskie

691,38

752,81

908,71

1032,02

1016,41

1062,83

Warmińsko-mazurskie

714,50

805,74

983,42

1168,48

1144,46

1382,32

Wielkopolskie

3403,53

3846,50

4698,47

5389,58

5070,67

5683,06

Zachodniopomorskie

1409,58

1652,43

1911,02

1935,87

1974,13

2132,93

Opolskie
Podkarpackie

POLSKA

31353,45 35288,52 41025,07 45444,19 46806,06 50592,43

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS Bank Danych Lokalnych i Portal Statystyczny ZUS

W przypadku zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, które są
przedmiotem zainteresowania niniejszego opracowania obserwowany jest
w okresie 2006–2011 wzrost liczby dni absencji chorobowej, liczby zwolnień
lekarskich oraz przeciętnej długości zwolnienia lekarskiego (por. tabela 3).
Wzrost obciążenia tą grupą chorobową przełożył się również na dynamiczny
przyrost kosztów ogółem absencji chorobowej z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w latach 2006–2011 odnotowano wzrost o 89%
z 1643,94 mln zł do 3102,13 mln zł.
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Tabela 3. Absencja chorobowa i zwolnienia lekarskie z tytułu zaburzeń psychicznych
i zaburzeń zachowania ogółem w latach 2006–2011
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania ogółem
2006
Liczba dni
absencji
chorobowej

2007

2008

2009

2010

2011

9393200 8864700 961300 11430700 11334700 12669200

Liczba dni
absencji
chorobowej
(% wszystkich
dni absencji)

5,2

4,7

4,7

5,3

5,5

6,1

588500 624500

705800

696600

759700

Liczba zwolnień
lekarskich

614000

Liczba zwolnień
lekarskich
(% wszystkich
zwolnień
lekarskich)

4

3,6

3,5

3,9

4,1

4,5

15,3

15,1

15,4

16,2

16,3

16,7

Przeciętna długość
zwolnienia
lekarskiego (dni)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Portal Statystyczny ZUS

Biorąc pod uwagę strukturę terytorialną całkowite koszty absencji chorobowej w Polsce z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania
wskazuje się na zróżnicowanie struktury w stosunku do całkowitych kosztów
absencji chorobowej (por. tabela 4). Najniższe koszty w badanym okresie
utrzymywały się w województwie podlaskim, najwyższe natomiast w latach
2006, 2007, 2010, 2011 w województwie mazowieckim, zaś w roku 2008
i 2009 w województwie wielkopolskim. Różnica między województwem
z najwyższymi i najniższymi kosztami była przeciętnie 14-krotna.
Tabela 4. Całkowite koszty absencji chorobowej z tytułu zaburzeń psychicznych
i zaburzeń zachowania ogółem w Polsce w latach 2006–2011 (w mln)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Dolnośląskie

100,71

109,47

123,05

161,37

174,31

219,78

Kujawsko-pomorskie

126,37

129,71

154,60

166,61

182,97

217,65

30,36

31,78

40,23

44,33

49,85

58,97

Lubelskie
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

Lubuskie

32,36

33,57

40,48

49,29

44,98

54,21

Łódzkie

134,39

128,42

144,39

196,90

221,05

266,10

Małopolskie

104,73

110,69

122,35

138,71

151,21

179,30

Mazowieckie

272,39

275,88

295,37

403,61

473,48

564,40

Opolskie

27,03

29,67

34,48

40,51

42,35

47,83

Podkarpackie

60,47

56,04

63,92

88,35

90,47

108,72

Podlaskie

21,19

22,89

23,76

26,61

30,45

36,68

Pomorskie

120,98

121,48

138,70

174,14

178,50

213,03

Śląskie

219,97

223,74

262,99

300,16

332,81

354,73

Świętokrzyskie

36,83

36,03

43,98

106,23

60,38

72,53

Warmińskomazurskie

39,25

37,95

44,01

59,00

59,72

81,42

255,52

256,12

318,19

421,90

393,54

505,29

61,39

67,88

80,44

89,94

103,64

121,50

Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
POLSKA razem

1643,94 1671,32 1930,93 2467,66 2589,70 3102,13

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS Bank Danych Lokalnych i Portal Statystyczny ZUS

Najwyższy przyrost kosztów w roku 2011 w stosunku do 2006 odnotowano w województwach dolnośląskim i warmińsko-mazurskim, odpowiednio
o 118% i 107%. W pięciu województwach (lubelskie, łódzkie, świętokrzyskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) odnotowano ponad 90% wzrost
kosztów. Najmniejszym przyrostem charakteryzowało się województwo śląskie. Województwo wielkopolskie w badanym okresie charakteryzowało się
największą liczbą dni absencji chorobowej z tytułu zaburzeń psychicznych
i zaburzeń zachowania ogółem.
Badana grupa chorobowa charakteryzuje się bardzo dużym zróżnicowaniem. Według klasyfikacji chorób ICD-10 w grupie tej znajduje się 78
jednostek chorobowych. Dopiero od 2012 r. ZUS udostępnia szczegółowe
dane dotyczące absencji chorobowej wg jednostek chorobowych (liczba
dni absencji i liczba zaświadczeń lekarskich). Do analizy przyjęto trzy jednostki chorobowe (według klasyfikacji ICD-10): F31 (zaburzenia afektywne
dwubiegunowe), F32 (epizod depresyjny) oraz F10 (zaburzenia psychiczne
i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu), które stanowią
największe obciążenie dla gospodarki.
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Tabela 5. Absencja chorobowa z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń
zachowania ogółem w Polsce w 2012 r (w mln) w podziale na jednostki chorobowe
Kod
choroby
F31

Choroba
Zaburzenia
afektywne
dwubiegunowe

Koszt
Liczba
Liczba dni Utracone
pośredni
zaświadczeń absencji
lata
absenteizmu
lekarskich chorobowej
pracy
(w mln zł)
15 917

338 100

1352

98,92

F32

Epizod depresyjny

180 017

3 397 738

13 591

994,39

F10

Zaburzenia
psychiczne
i zaburzenia
zachowania
spowodowane
użyciem alkoholu

62 100

1 001 509

4006

293,10

823 079

14 006 461

56 026

4 099,15

F00-F99

Zaburzenia
psychiczne
i zaburzenia
zachowania

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS Bank Danych Lokalnych i Portal Statystyczny ZUS

Na jednostki F31, F32 i F10 przypadało łącznie 258 034 zaświadczeń
lekarskich o łącznym czasie trwania 4 737 347 dni. Łącznie w przeliczeniu
na lata pracy oznacza to w sumie 18 949 lat roboczych (przy roku liczącym
250 dni). Po dokonaniu przeliczeń wg wcześniej wskazanej metody ostateczny koszt pośredni absenteizmu dla zaburzeń afektywnych dwubiegunowych,
epizodów depresyjnych oraz zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania
spowodowane użyciem alkoholu otrzymano w wysokości 1386,41 mln zł.
Ze względu na brak dostępności do danych w przekroju terytorialnym ten
aspekt analizy został pominięty w niniejszym opracowaniu.

WNIOSKI
Przyjęcie perspektywy szacowania kosztów pośrednich w przypadku
zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania oznaczać może ewolucję
procesu podejmowania decyzji z zakresu zdrowia publicznego. Oczekiwanym kierunkiem zmian jest dążenie do skrócenia hospitalizacji pacjentów
psychiatrycznych, wczesnego zastosowania nowych, skuteczniejszych i bezpieczniejszych leków, umożliwiających tym pacjentom szybsze i skuteczniejsze
podjęcie aktywności zawodowej. W konsekwencji obniżone zostałyby koszty
systemu zabezpieczenia społecznego i obniżenie stopy bezrobocia.
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Przyjęta w analizie metoda kapitału ludzkiego i towarzyszące jej założenia, skutkują możliwością popełnienia błędu przeszacowania rzeczywistych
kosztów. Nieobecność w pracy jest nie tylko prostym wyznacznikiem zdrowia
lecz często świadomym wyborem uwarunkowanym wiekiem, płcią, obciążeniem pracą czy zadowoleniem z pracy (Wrona i Hermanowski 2013b: 117).
Przeprowadzona analiza wskazała wzrost dni absencji wywołanych zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania ogółem we wszystkich
regionach Polski. Zjawisko to pociąga za sobą rosnące koszty dla gospodarki
spowodowane utratą produktywności. Badania przeprowadzone zarówno
w Polsce, jak i krajach Europy i Ameryki Północnej wskazują na powszechne występowanie barier ze strony pracodawców w awansie i zatrudnianiu
osób chorujących psychicznie (Kaszyński i Cechnicki 2011:45–60). Fakt
ten determinuje potrzebę rozwijania kampanii edukacyjnych promujących
dobre praktyki w tworzeniu przyjaznego środowiska pracy, awansowaniu
i zatrudnianiu osób z zaburzeniami psychicznymi. W tym kontekście pozytywnym działaniem jest tworzenie, na poziomie nie tylko państwowym
(Ministerstwo Zdrowia 2011b), ale również regionalnym (wojewódzkim,
powiatowym, gminnym) programów promocji zdrowia psychicznego
w miejscu pracy (Puchalski i inni, 2011:609–622). Ich aktywne wdrażanie
pozwoli na stworzenie instytucji prawnych określających kierunki i rodzaje
aktywności mające wspierać starania osób chorujących psychicznie aby żyć
godnie w społeczeństwie. Przyczyni się to do redukcji kosztów związanych
z produktywnością.
Zidentyfikowane na poziomie regionalnym koszty pośrednie są również
wyraźnym sygnałem co do kierunku reform opieki psychiatrycznej, ukierunkowanych na grupę osób w wieku aktywności zawodowej i mających na
celu tworzenie i rozwijanie środowiskowych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, których celem będzie reintegracja ze środowiskiem
pracy i aktywizacja zawodowa.
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THE IMPACT OF MENTAL HEALTH ON ECONOMIC ACTIVITY
AND PRODUCTIVITY. THE RESULTS OF THE REGIONAL ANALYSIS
SUMMARY: The aim of this article is to present the results of a study on the impact
of mental health on the activity and productivity of working people. The survey
results were obtained by analyzing the data available in territorial and included
absenteeism caused by working people need to treat disease entities such as bipolar
disorder, depressive episode, and mental and behavioral disorders due to use of
alcohol in the years 2006–2011. The analysis of the data indicated an increase in
days of absence caused by mental and behavioral disorders in all regions in Poland.
It should be noted that this phenomenon is a consequence of a reduction in activity
in people suffering and increasing costs to the economy due to lost productivity.
Keywords: mental health, economic activity, productivity, territorial section
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EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA W LICEACH
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NA TLE POWIATÓW
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Z ZASTOSOWANIEM ANALIZY DEA
STRESZCZENIE: Konieczność efektywnego wydatkowania środków budżetowych
nakazuje poszukiwanie obiektywnych metod pomiaru funkcjonowania placówek
edukacyjnych. Biorąc pod uwagę sformułowaną w powyższym zdaniu sugestię,
przetestowano możliwość zastosowania metody Data Envelopment Analysis w ocenie
efektywności funkcjonowania podmiotów edukacyjnych. Z przeprowadzonych badań
wynika, że jest możliwe zastosowanie wymienionej metody w ocenie funkcjonowania placówek oświatowych. Autor jednak jednocześnie sugeruje zastosowanie
wspomnianej metody jako metody pomocniczej w ocenie efektywności podmiotów
sfery edukacyjnej.
Słowa kluczowe: szkoły, ocena efektywności, data envelopment analysis

WSTĘP
Efektywne funkcjonowanie instytucji związanych z kształceniem jest
zgodne z problemem sprawiedliwości ustroju społeczno-ekonomicznego
i związanego z nim człowieka. Alokację zasobów można uznać za sprawiedliwą, jeżeli każdy obywatel dysponuje takimi samymi szansami na rozwój.
Za sprawiedliwy podział zasobów, efektywne wydatkowanie środków finansowych odpowiedzialne są instytucje publiczne działające w imieniu państwa
(Biernacki 2013:9). Efektywne wydatkowanie środków finansowych na edukację przekłada się na wyższy wzrost kapitału ludzkiego, a ten bezpośrednio
skutkuje wzrostem gospodarczym (Mankiw, Romer, Weil 1992:407–437).
Efektywność kształcenia należy rozumieć jako ponoszenie najniższych
z możliwych nakładów przy zapewnieniu jak najwyższych efektów. Do
efektów mierzalnych w edukacji zaliczamy ilość wykształconych absolwentów określonego typu szkoły oraz wyniki edukacyjne (oceny, wyniki
egzaminacyjne).
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Celem niniejszej pracy jest zbadanie ekonomicznej efektywności kształcenia w liceach ogólnokształcących na terenie województwa wielkopolskiego
i wskazanie jednostek samorządowych prowadzących najbardziej efektywne
działania w zakresie edukacji. Do osiągnięcia założonego celu zastosowano
metodę Data Envelopment Analysis. Jednocześnie zostanie też zweryfikowana empirycznie możliwość zastosowania tej metody do oceny efektywności
jednostek edukacyjnych.

DATA ENVELOPMENT ANALYSIS
Data Envelopment Analysis jest metodą, której założenie polega na
wyznaczeniu dla danego obiektu wzorcowych obiektów referencyjnych.
Badany obiekt pozostaje tak długo obiektem w pełni efektywnym, jak długo
w badanej zbiorowości nie występuje obiekt, który osiąga badane rezultaty
niższym nakładem. Podejście takie jest bardzo zbliżone do założeń znanych
z badań operacyjnych (Guzik 2009:13).
Metoda DEA ma zastosowanie zwłaszcza wtedy, gdy nakłady i rezultaty wyrażane są w różnych jednostkach naturalnych, np. kg, zł, metrach
itd. W takiej sytuacji sumowanie ich jest niedopuszczalne, a więc odpada
zastosowanie tradycyjnych metod wyznaczania efektywności opartych o wyznaczanie stosunku rezultatów do nakładów (Guzik 2009:23).
Główne modele DEA (Guzik 2009:26):
RR CCR – Charnes, Cooper, Rhodes (1978:429–444);
Model CCR oparty jest na efektywności w sensie Farrella. Założenie tego
modelu polega na proporcjonalnym zmniejszeniu nakładów (ukierunkowanie
modelu na nakłady) lub proporcjonalnej zmianie efektów (ukierunkowanie
modelu na efekty). W modelu CCR ustalenie efektywności o-tego obiektu
polega na wyznaczeniu optymalnych współczynników λ technologii wspólnej. Współczynniki λ określane są jako wagi intensywności lub współczynniki benchmarketingowe. Wskazują one, z jakimi krotnościami technologie
empiryczne uczestniczą w technologii wspólnej skierowanej na obiekt
wzorcowy. Współczynniki λ są ustalane tak, aby zminimalizowane zostały
nakłady niezbędne do uzyskania określonych rezultatów (ukierunkowanie
na nakłady) lub zmaksymalizowane zostały rezultaty przy określonych
nakładach (ukierunkowanie na rezultaty) (Guzik 2009:56). Przy założeniu,
że L0 oznacza sumę współczynników λoj, można wyodrębnić z modelu CCR
następujące modele: CRS (stałe korzyści skali L0 = 1), NDRS (niemalejące
korzyści skali L0 ≥ 1), NIRS (nierosnące korzyści skali L0 ≤ 1) oraz model
VRS (brak warunku na L0) (Guzik 2009:59).
RR BCC – Banker, Charnes, Cooper (1984:1078–1092);
RR CEM (cross-efficiency model – model efektywności krzyżowej) – Sexton, Silkman, Hogan (1986:73–105);
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RR SBM (slack-based model – model oparty na luzach) – Charnes, Cooper,
Golony, Seiford, Stutz (1985:91–107);
RR SE-DEA (super-efficiency DEA – model nadefektywności) – Banker,
Gilford (1988); Andersen, Petersen (1993:1261–1264);
„Nazwa nadefektywność (super-efficiency) pochodzi stąd, że liczony według tych propozycji wskaźnik efektywności może być większy od 1, sugerując
jakby „nadefektywność” obiektu.” Model ten może też być w szczególności
określany jako SE-CCR.
RR NR-DEA (non-radial DEA – model efektywności nie radialnej) – Thanassoulis, Dyson (1992:80–97); Zhu (1996:136–150);
W modelu NR-DEA możliwe jest stosowanie zróżnicowanych mnożników
dla poszczególnych nakładów a więc innymi słowy rezygnacja z jednolitego
mnożnika dla wszystkich nakładów bądź też rezultatów (Guzik 2009:202).
Model ten może być też niekiedy oznaczany jako NR-CCR.
RR CEP (cross-efficiency profiling – model sprofilowanej efektywności
krzyżowej) – Doyle, Green (1994:567–578); Tofalis (1996:361–364);
RR HRS (hybryd return-to scale – model z hybrydowymi korzyściami
skali) – Podinovski (2004:265–274);
RR ML-DEA (Multi-level DEA – wielopoziomowa DEA), np. dynamic
DEA, hierarchic DEA, network DEA – Cook, Chai, Green, Doyle
(1998:177–198); Nemoto, Gato (1999:51–56);
RR T-DEA (transconcave DEA – DEA z transformacją nakładów lub rezultatów – Post (2001:374–389).
Prof. Guzik wskazuje trzy modele jako najważniejsze z punktu widzenia badań ekonomicznych. Do modeli tych zalicza: CCR, SE-DEA, NR-DEA
(Guzik 2009:27).
Zalety metody DEA:
RR możliwość badania obiektów opisanych wieloma nakładami oraz
wieloma rezultatami;
RR pozwala w stosunkowo łatwy sposób ustalić, z jaką skutecznością
wielowymiarowy układ nakładów jest przekształcany w wielowymiarowy układ efektów;
RR nakłady oraz efekty nie muszą być wyrażane w jednostkach pieniężnych, mogą być określane we własnych jednostkach naturalnych.

METODYKA BADAŃ
Analizy efektywności nakładów na kształcenie w licach ogólnokształcących dla województwa wielkopolskiego dokonano na podstawie danych
pozyskanych z portali Głównego Urzędu Statystycznego oraz Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Analizowano nakłady w 35 powiatach
województwa wielkopolskiego, przyjmując jako wielkości wejściowe ilość
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oddziałów szkolnych, liczebność oddziałów szkolnych, liczbę absolwentów,
liczbę przystępujących do egzaminów maturalnych, średni wynik maturalny,
liczbę absolwentów, którzy zdali egzamin maturalny, poziom wykształcenia
mieszkańców (odwzorowanie potencjału edukacyjnego populacji) oraz nakłady ponoszone przez samorząd powiatowy na średnie szkolnictwo ogólnokształcące. Jako wielkości wyjściowe (efekty) przyjęto liczbę absolwentów,
liczbę przystępujących do egzaminu maturalnego oraz liczbę absolwentów,
którzy zdali egzamin maturalny. Do badań użyto dane z 2012 r. Analizy
przeprowadzono metodą CCR-CRS z zastosowaniem aplikacji DEAFrontier
(Guzik 2009:59).

OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ
Wielkości wejściowe do analiz, charakteryzujące powiaty województwa
wielkopolskiego, zestawiono w tabeli 1. Pomimo tego, że analizy oparto
tylko na danych dotyczących liceów ogólnokształcących, to w tabeli zawarto również dane charakteryzujące poziom wykształcenia w regionie
w celu zaprezentowania ogólnego tła, charakterystycznego do badanej
zbiorowości, jednocześnie też dane te potraktowano jako dane wejściowe
do modelu.
Dane wyjściowe do analizowanego modelu zestawiono w tabeli 2.
Wyniki zastosowania metody CCR-CRS zestawiono w tabeli 3 – na podstawie tych wyników dokonano oceny efektywności kształcenia w licach
ogólnokształcących w 35 powiatach województwa wielkopolskiego (wszystkich). Przedstawione wyniki wskazują, że na 35 analizowanych powiatów
poprawa efektywności kształcenia możliwa jest tylko w 10 powiatach, tj.
chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, gostyńskim, kolskim, konińskim,
ostrzeszowskim, pleszewskim, szamotulskim, wągrowieckim i wolsztyńskim. Szczegółowo zaprezentowano ocenę efektywności tych powiatów
w tabelach od 4–13.

1

102,05

15,14

264,55

122,52

3. m. Leszno

4. m. Poznań

5. chodzieski

6. czarnkowsko-trzcianecki

891,84

147,85

450,67

9. grodziski

10. jarociński

11. kaliski

Liczba oddziałów LO
5

38

11

34

78

46

25

510

84

95

109

Liczebność oddziałów LO
20

31

24

27

28

27

28

27

27

30

30

wyższe
7,9

7,1

3,6

6,9

16,3

8,5

4,6

149,9

11,5

14,2

18,6

policealne i średnie
17,8

18,8

10,6

18,3

37,1

22,3

11,4

180,2

20,2

24,7

32,1

zasadnicze
zawodowe
18,4

18,2

15,5

20,7

37,4

20,1

12,5

76,5

12,5

13,5

18,0

podstawowe
i gimnazjalne
23,9

15,2

11,9

17,8

28,2

20,0

10,5

62,9

9,4

13,3

18,9

1,2

0,5

0,4

0,6

1,1

1,1

0,4

2,8

0,3

0,8

0,9

nieustalony poziom
wykształcenia
1,2

1,5

0,5

1,3

3,3

3,2

1,5

20,1

2,2

2,9

4,1

8,9

14,0

10,4

12,0

15,6

13,4

16,6

4,4

9,0

13,5

8,9

Stan bezrobocia
rejestrowanego%
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226,92

8. gostyński

87,69

67,79

2. m. Konin

7. gnieźnieński

55,92

Powiat

Wydatki na oświatę
i wychowanie (rozdział
80120 – w przeliczeniu
na 1 oddział LO)
w tys. zł

1. m. Kalisz

Lp.
podstawowe
nieukończone

Wykształcenie w tys. (2011 r.)

2665

2548

2640

3005

2874

3009

2860

3987

2893

3398

3031

Przeciętne
wynagrodzenie brutto
w zł (2011 r.)

Tabela 1. Wielkości wejściowe do modelu DEA charakteryzujące powiaty województwa wielkopolskiego w roku 20121
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448,28

24,94

163,79

14. koniński

15. kościański

16. krotoszyński

369,56

66,04

20. obornicki

21. ostrowski

307,84

123,83

25. poznański

69,68

24. pleszewski

23. pilski

275,75

130,97

19. nowotomyski

22. ostrzeszowski

392,40

18. międzychodzki

0,00

163,24

13. kolski

17. leszczyński

197,86

Powiat

Wydatki na oświatę
i wychowanie (rozdział
80120 – w przeliczeniu
na 1 oddział LO)
w tys. zł

12. kępiński

Lp.

Liczba oddziałów LO
71

21

88

21

95

18

42

12

3

41

34

21

39

26

Liczebność oddziałów LO
19

29

26

30

30

30

23

26

21

27

28

25

28

30

wyższe
62,7

6,4

18,0

5,0

18,1

5,3

6,7

2,9

4,8

7,3

8,3

11,2

7,9

4,9

policealne i średnie
86,6

15,2

37,9

13,8

45,9

14,2

17,4

9,1

11,3

19,1

19,3

27,3

20,8

13,7

zasadnicze
zawodowe
67,8

16,5

27,5

14,2

40,0

16,0

21,3

9,9

15,1

21,7

21,7

30,0

19,6

16,2

podstawowe
i gimnazjalne
53,1

13,7

28,2

12,1

29,6

12,2

14,9

8,3

11,7

15,9

16,8

35,7

25,2

11,9

2,4

0,6

1,4

0,6

1,1

0,4

0,7

0,3

0,4

0,7

0,7

2,1

1,7

0,4

podstawowe
nieukończone

Wykształcenie w tys. (2011 r.)
nieustalony poziom
wykształcenia
6,1

1,8

6,2

1,6

4,4

1,4

1,3

1,1

0,9

1,9

1,3

2,3

2,1

1,1

Stan bezrobocia
rejestrowanego%
5,0

12,5

12,9

10,0

10,6

12,5

7,4

9,4

8,8

10,1

9,4

17,6

13,8

5,8

Przeciętne
wynagrodzenie brutto
w zł (2011 r.)
3313

2722

3187

2875

2896

3032

3039

2791

3195

2635

2856

3179

3387

2224
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249,13

140,60

224,06

294,35

147,86

230,37

236,32

182,21

132,26

27. słupecki

28. szamotulski

29. średzki

30. śremski

31. turecki

32. wągrowiecki

33. wolsztyński

34. wrzesiński

35. złotowski

Liczba oddziałów LO
22

31

26

32

41

21

28

40

25

30

Liczebność oddziałów LO
31

29

29

27

32

30

25

25

28

24

wyższe
5,5

8,3

5,0

6,0

9,2

6,7

6,4

8,8

5,6

5,4

policealne i średnie
15,9

18,5

12,4

16,4

20,2

15,1

13,5

23,0

14,2

15,2

14,3

19,2

16,5

18,4

17,8

15,9

13,9

22,8

14,4

16,9

zasadnicze
zawodowe

Źródło:
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/poznan/ASSETS_komunikat_czerw2013.pdf [12.08.2013],
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/poznan/ASSETS_4_powiaty_2012.pdf [12.08.2013],
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/poznan/ASSETS_5_powiaty_2012.pdf [12.08.2013],
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/poznan/ASSETS_7_powiaty_2012.pdf [12.08.2013],
http://www.oke.poznan.pl [12.08.2013].

403,52

Powiat

Wydatki na oświatę
i wychowanie (rozdział
80120 – w przeliczeniu
na 1 oddział LO)
w tys. zł

26. rawicki

Lp.
podstawowe
i gimnazjalne
18,1

16,7

12,1

15,8

21,9

12,0

13,1

18,4

14,8

12,2

1,1

0,6

0,4

0,6

1,6

0,4

0,5

0,8

0,8

0,6

podstawowe
nieukończone

Wykształcenie w tys. (2011 r.)
nieustalony poziom
wykształcenia
4,9

1,8

1,3

1,7

2,1

1,5

0,7

2,0

1,6

1,1

Stan bezrobocia
rejestrowanego%
17,9

14,9

6,2

21,2

11,7

10,6

15,0

10,9

16,7

10,7

Przeciętne
wynagrodzenie brutto
w zł (2011 r.)
2788

2816

2595

2897

2959

2894

3196

3269

2784

2575

Efektywność kształcenia w liceach ogólnokształcących na tle powiatów...

95

96

Jan Polcyn

Tabela 2. Wielkości wyjściowe do modelu DEA charakteryzujące powiaty
województwa wielkopolskiego w roku 20122
Liczba
absolwentów
LO

Liczba przystępujących
do egzaminu
maturalnego

Średni
wynik
maturalny

Liczba
absolwentów,
którzy zdali
egzamin
maturalny

1. m. Kalisz

1014

1168

48,93

711

2. m. Konin

899

1042

43,77

594

3. m. Leszno

833

793

48,72

485

4. m. Poznań

5124

5191

52,33

3208

5. chodzieski

277

206

53,82

118

6. czarnkowskotrzcianecki

409

397

47,61

225

7. gnieźnieński

790

808

47,74

457

8. gostyński

310

301

54,94

186

9. grodziski

97

98

49,55

52

10. jarociński

375

420

54,10

250

13

16

57,67

7

12. kępiński

257

279

57,79

169

13. kolski

410

418

47,53

233

14. koniński

195

216

41,94

90

15. kościański

328

371

48,18

239

16. krotoszyński

384

391

65,01

233

0

0

0

0

95

93

65,60

45

19. nowotomyski

298

365

50,99

197

20. obornicki

186

191

53,62

99

21. ostrowski

937

1017

48,98

579

22. ostrzeszowski

197

222

43,39

123

Lp.

Powiat

11. kaliski

17. leszczyński
18. międzychodzki

2

Wielkości charakteryzujące edukację obejmują licea ogólnokształcące wszystkich typów,
tj. dla młodzieży oraz dla dorosłych
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Liczba
absolwentów
LO

Liczba przystępujących
do egzaminu
maturalnego

Średni
wynik
maturalny

Liczba
absolwentów,
którzy zdali
egzamin
maturalny

23. pilski

788

895

50,91

469

24. pleszewski

190

211

47,18

117

25. poznański

408

550

43,24

293

26. rawicki

281

265

56,13

152

27. słupecki

197

284

47,28

156

28. szamotulski

343

323

53,44

182

29. średzki

215

239

47,93

136

30. śremski

222

255

46,96

151

31. turecki

459

460

47,86

275

32. wągrowiecki

277

276

54,95

157

33. wolsztyński

207

285

41,05

157

34. wrzesiński

340

345

49,92

224

35. złotowski

222

243

48,13

132

Lp.

Powiat

Źródło:
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/poznan/ASSETS_komunikat_czerw2013.pdf [12.08.2013],
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/poznan/ASSETS_4_powiaty_2012.pdf [12.08.2013],
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/poznan/ASSETS_5_powiaty_2012.pdf [12.08.2013],
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/poznan/ASSETS_7_powiaty_2012.pdf [12.08.2013],
http://www.oke.poznan.pl [12.08.2013].

0 0,032 0

0

0

0

16. 1,000

17. 1,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15. 1,000

0

0

0

0

14. 0,914

0

0

0

0 0,033 0,031 0

0

13. 0,993

0

0

9.

0

12. 1,000

8.

0

0 0,122 0

0 0,123 0

1

0

0,971

7.

0

0

0

0

11. 1,000

1,000

6.

0

1

0

0

0,896

5.

0

0

0

0

0

0,959

4.

0

1

0

0,4

0

1,000

3.

0

0

0,3

1,000

1,000

2.

1

0,2

10. 1,000

1,000

1.

0,1

0 0,057 0

1,000

Powiat

0

Efektywność

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,5

0

0

0

0

0

0,7

0

0

0

0

0

0,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0,050 0

0

0

0

0

0

0,6

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0,9

0

0

0

0

0,12

0

0

0

0

0

0

0

0,13

0

0
0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0,135 0

0

1

0

0

0 0,315 0

0

0

0 0,293 0

0

0

0

0

0,11

0 0,172 0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,10

0

0

0

0

0

0,15

0

0

0

0

0

0,16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0 0,136 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,18

0

0

0

0

0,19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,24

0

0

0

0

0

0

0

0,26

0

0

0

0

0

0

0

0,27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0,203 0

0

0

0

0

0

0

0

0,25

(j=1…,35) dla powiatu numer o

0 0,463 0

0

0

0

0

0 0,250 0

0
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0,17
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0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0,583 0

0

0

0

0

0

0

0 0,174 0

0 0,455 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,31

0 0,010 0

0

0

0

0

0,30

0 0,132 0

0

0

0

0

0

0

0

0,28

Tabela 3. Wyniki CCR – CRS zorientowanej na nakłady dla danych charakteryzujących powiaty
województwa wielkopolskiego w 2012 r.
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0
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Legenda (kody powiatów):
1. – m. Kalisz, 2. – m. Konin, 3. – m. Leszno, 4. – m. Poznań, 5. – chodzieski, 6. – czarnkowsko-trzcianecki, 7. – gnieźnieński, 8. – gostyński,
9. – grodziski, 10. – jarociński, 11. – kaliski, 12. – kępiński, 13. – kolski, 14. – koniński, 15. – kościański, 16. – krotoszyński, 17. – leszczyński,
18. – międzychodzki, 19. – nowotomyski, 20. – obornicki, 21. – ostrowski, 22.- ostrzeszowski, 23. – pilski, 24. – pleszewski, 25. – poznański,
26. – rawicki, 27. – słupecki, 28.- szamotulski, 29.- średzki, 30. – śremski, 31. – turecki, 32. – wągrowiecki, 33. – wolsztyński, 34. – wrzesiński,
35. – złotowski
Źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń dokonanych programem DEAFrontier

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0,007 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0,046 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20. 1,000

0

0

0

19. 1,000

0

0

18. 1,000

Efektywność kształcenia w liceach ogólnokształcących na tle powiatów...

99

100

Jan Polcyn

Optymalna technologia dla powiatu chodzieskiego (oznaczonego kodem 5), wzorowana na technologiach powiatów o najwyższej efektywności
względnej (m. Leszno – 3, kępiński –12, międzychodzki –18, turecki 31),
określona jest jako:

Tˆ = 0,123 t3 + 0,293 t12 + 0,463 t18 + 0,01 t31
Oznacza to, że optymalna technologia dla powiatu chodzieskiego składa
się w 12,3% z technologii stosowanej w powiecie miejskim Leszno, w 29,3%
z technologii stosowanej w powiecie kępińskim, w 46,3% z technologii stosowanej w powiecie międzychodzkim oraz w 1% z technologii stosowanej
w powiecie tureckim.
Z przedstawionych wyliczeń (tabela 4) wynika, że dla zapewnienia efektywności równej 1 należy zmniejszyć wydatki w przeliczeniu na 1 oddział
liceum ogólnokształcącego o 12,64 tys. zł, zmniejszyć liczbę oddziałów o 1,
a liczebność oddziałów zmniejszyć o 4 uczniów (z 28 do 24). Wskazano
również, że w stosunku do oczekiwanych efektów w nadmiarze występują
osoby z każdym rodzajem wykształcenia. Przedstawione wskazanie modelu
należy raczej traktować jako niewłaściwe, bowiem zwiększenie liczebności
oddziału, jak wskazuje logika musi powodować obniżenia kosztów kształcenia. Uzasadnione może być tylko obniżenie liczebności oddziałów. W modelu
wskazuje się też na obniżenie wynagrodzenia miesięcznego brutto o 514 zł
– taka sugestia może sugerować zatrudnianie nauczycieli z niższym stopniem awansu zawodowego (wynagrodzenie nauczycieli w szkole średniej
uzależnione jest od stopnia awansu zawodowego nauczyciela). Jako ciekawą sugestię można potraktować konieczność obniżenia stopy bezrobocia
w powiecie aż o 9.4%. Wskazuje się również na konieczność zmniejszenia
liczby absolwentów aż o 52 osoby – może to wynikać z sugestii dotyczących
liczby oraz liczebności oddziałów. W optymalnym rozwiązaniu do egzaminu powinno przystąpić o 20 absolwentów więcej, a o 14 więcej powinno
zdać maturę. Za zgodne z oczekiwaniami prezentowanymi w modelu uznać
należy wyniki maturalne.
Podobnych interpretacji można dokonać dla pozostałych powiatów (tabela 5–13).
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Tabela 4. Kalkulacja technologii optymalnej dla powiatu chodzieskiego (5)
Wzorzec
współczynnik

oj

wydatki w przeliczeniu
na 1 oddział LO w tys.

3

12

0,123

0,293

18
0,463

31

powiat 5
technologia optymalna

powiat 5
technologia faktyczna

251,91

264,55

0,010

102,05 197,86 392,40 147,86

liczba oddziałów

84

26

12

41

24

25

liczebność oddziałów

27

30

26

32

24

28

wykształcenie wyższe

11,5

4,9

2,9

9,2

4,3

4,6

wykształcenie policealne
i średnie

20,2

13,7

9,1

20,2

10,8

11,4

wykształcenie zasadnicze
zawodowe

12,5

16,2

9,9

17,8

11,0

12,5

wykształcenie
podstawowe
i gimnazjalne

9,4

11,9

8,3

21,9

8,6

10,5

wykształcenie
podstawowe
nieukończone

0,3

0,4

0,3

1,6

0,3

0,4

nieustalony poziom
wykształcenia

2,2

1,1

1,1

2,1

1,1

1,5

stopa bezrobocia
rejestrowanego (%)

9,0

5,8

9,4

11,7

7,2

16,6

2893

2224

2791

2959

2314

2860

liczba absolwentów

833

257

95

459

225

277

liczba przystępujących
do egzaminu

793

279

93

460

226

206

48,72

57,79

65,60

47,86

53,41

53,82

485

169

45

275

132

118

przeciętne
wynagrodzenie brutto
w zł (2011)

średni wynik maturalny
zdało maturę

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z tabel 2, 3 oraz 4.

Optymalna technologia dla powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego (oznaczonego kodem 6), wzorowana na technologiach powiatów o najwyższej
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efektywności względnej (m. Leszno – 3, gnieźnieński – 7, kościański – 15,
krotoszyński – 16, turecki – 31), określona jest jako:

Tˆ = 0,122 t3 + 0,05 t7 + 0,111 t15 + + 0,393 t16 + 0,174 t31
Oznacza to, że optymalna technologia dla powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego składa się w 12,2% z technologii stosowanej w powiecie miejskim
Leszno, w 5% z technologii stosowanej w powiecie gnieźnieńskim, w 11,1%
z technologii stosowanej w powiecie kościańskim, w 39,3% z technologii
stosowanej w powiecie krotoszyńskim oraz w 17,4% z technologii stosowanej
w powiecie tureckim.
Wyliczenie technologii optymalnej zamieszczono w tabeli 5 w kolumnie
technologia optymalna.
Tabela 5. Kalkulacja technologii optymalnej dla powiatu
czarnkowsko-trzcianeckiego (6)
Wzorzec
współczynnik

3

7

15
0,111

16
0,393

31

powiat 6
technologia optymalna

powiat 6
technologia faktyczna

109,70

122,52

oj

0,122

0,05

0,174

wydatki
w przeliczeniu
na 1 oddział LO
w tys.

102,05

87,69

liczba oddziałów

84

78

34

41

41

41

46

liczebność
oddziałów

27

28

28

27

32

24

27

wykształcenie
wyższe

11,5

16,3

8,3

7,3

9,2

7,6

8,5

wykształcenie
policealne
i średnie

20,2

37,1

19,3

19,1

20,2

17,5

22,3

wykształcenie
zasadnicze
zawodowe

12,5

37,4

21,7

21,7

17,8

17,4

20,1

wykształcenie
podstawowe
i gimnazjalne

9,4

28,2

16,8

15,9

21,9

14,5

20,0

24,94 163,79 147,86
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Wzorzec

3

7

15

16

31

powiat 6
technologia optymalna

powiat 6
technologia faktyczna

wykształcenie
podstawowe
nieukończone

0,3

1,1

0,7

0,7

1,6

0,7

1,1

nieustalony
poziom
wykształcenia

2,2

3,3

1,3

1,9

2,1

1,7

3,2

stopa bezrobocia
rejestrowanego
(%)

9,0

15,6

9,4

10,1

11,7

8,9

13,4

2893

2874

2856

2635

2959

2364

3009

liczba
absolwentów

833

790

328

384

459

408

409

liczba
przystępujących
do egzaminu

793

808

371

391

460

412

397

średni wynik
maturalny

48,72

47,74

48,18

65,01

47,86

47,56

47,61

zdało maturę

485

457

239

233

275

248

225

przeciętne
wynagrodzenie
brutto w zł
(2011)

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z tabel 2, 3 oraz 4.

Optymalna technologia dla powiatu gostyńskiego (oznaczonego kodem 8),
wzorowana na technologiach powiatów o najwyższej efektywności względnej
(m. Leszno – 3, kępiński –12, krotoszyński- 16, rawicki – 26, średzki – 29),
określona jest jako:

Tˆ = 0,057 t3 + 0,315 t12 + 0,25 t16 + 0,203 t26 + 0,132 t29
Oznacza to, że optymalna technologia dla powiatu gostyńskiego składa
się w 5,7% z technologii stosowanej w powiecie miejskim Leszno, w 31,5%
z technologii stosowanej w powiecie kępińskim, w 25% z technologii stosowanej w powiecie krotoszyńskim, w 20,3% z technologii stosowanej w powiecie rawickim oraz w 13,2% z technologii stosowanej w powiecie średzkim.
Wyliczenie technologii optymalnej zamieszczono w tabeli 6 w kolumnie
technologia optymalna.
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Tabela 6. Kalkulacja technologii optymalnej dla powiatu gostyńskiego (8)
Wzorzec
współczynnik

oj

wydatki
w przeliczeniu na
1 oddział LO w tys.
liczba oddziałów

liczebność oddziałów
wykształcenie
wyższe

wykształcenie
policealne i średnie
wykształcenie
zasadnicze
zawodowe
wykształcenie
podstawowe
i gimnazjalne
wykształcenie
podstawowe
nieukończone

nieustalony poziom
wykształcenia
stopa bezrobocia
rejestrowanego (%)

3

12

0,057

0,315

16
0,25

26

29

0,203

0,132

102,05 197,86 163,79 403,52 224,06

powiat 8
technologia optymalna

powiat 8
technologia faktyczna

220,58

226,92

26

27

84

26

41

30

28

11,5

4,9

7,3

5,4

6,4

6,0

6,9

20,2

13,7

19,1

15,2

13,5

16,5

18,3

12,5

16,2

21,7

16,9

13,9

15,1

20,7

9,4

11,9

15,9

12,2

13,1

16,5

17,8

0,3

0,4

0,7

0,6

0,5

0,5

0,6

2,2

1,1

1,9

1,1

0,7

1,3

1,3

27

30

27

24

25

33

34

przeciętne
wynagrodzenie
brutto w zł (2011)

9,0

5,8

10,1

10,7

15,0

9,0

12,0

2893

2224

2635

2575

3196

2469

3005

liczba
przystępujących do
egzaminu

793

279

391

265

239

316

301

48,72

57,79

65,01

56,13

47,93

54,95

54,94

liczba absolwentów

średni wynik
maturalny

zdało maturę

833

485

257

169

384

233

281

152

215

136

310

188

310

186

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z tabel 2, 3 oraz 4.

Optymalna technologia dla powiatu kolskiego (oznaczonego kodem 13),
wzorowana na technologiach powiatów o najwyższej efektywności względnej
(m. Konin – 2, m. Leszno – 3, kępiński- 12, krotoszyński – 16, turecki – 31),
określona jest jako:

Tˆ = 0,033 t2 + 0,031 t3 + 0,135 t12 + 0,136 t16 + 0,583 t31
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Oznacza to, że optymalna technologia dla powiatu kolskiego składa się
w 3,3% z technologii stosowanej w powiecie miejskim Konin, w 3,1% z technologii stosowanej w powiecie miejskim Leszno, w 13,5% z technologii stosowanej w powiecie kępińskim, w 13,6% z technologii stosowanej w powiecie
krotoszyńskim oraz w 58,3% z technologii stosowanej w powiecie tureckim.
Wyliczenie technologii optymalnej zamieszczono w tabeli 7 w kolumnie
technologia optymalna.
Tabela 7. Kalkulacja technologii optymalnej dla powiatu kolskiego (13)
Wzorzec

2

3

12

16

31

współczynnik oj
wydatki
w przeliczeniu na
1 oddział LO w tys.
liczba oddziałów
liczebność oddziałów
wykształcenie
wyższe
wykształcenie
policealne i średnie
wykształcenie
zasadnicze
zawodowe
wykształcenie
podstawowe
i gimnazjalne
wykształcenie
podstawowe
nieukończone
nieustalony poziom
wykształcenia
stopa bezrobocia
rejestrowanego (%)
przeciętne
wynagrodzenie
brutto w zł (2011)
liczba absolwentów
liczba
przystępujących do
egzaminu
średni wynik
maturalny
zdało maturę

0,033

0,031

0,135

0,136

0,583

67,79 102,05 197,86 163,79 147,86
95
84
26
41
41
30
27
30
27
32

powiat 13 powiat 13
technolo- technologia optygia fakmalna
tyczna

140,59
39
28

163,24
39
28

14,2

11,5

4,9

7,3

9,2

7,8

7,9

24,7

20,2

13,7

19,1

20,2

17,7

20,8

13,5

12,5

16,2

21,7

17,8

16,3

19,6

13,3

9,4

11,9

15,9

21,9

17,3

25,2

0,8

0,3

0,4

0,7

1,6

1,1

1,7

2,9

2,2

1,1

1,9

2,1

1,8

2,1

13,5

9,0

5,8

10,1

11,7

9,7

13,8

3398
899

2893
833

2224
257

2635
384

2959
459

2585
410

3387
410

1042

793

279

391

460

418

418

43,77
594

48,72
485

57,79
169

65,01
233

47,86
275

47,50
250

47,53
233

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z tabel 2, 3 oraz 4.
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Optymalna technologia dla powiatu konińskiego (oznaczonego kodem 14),
wzorowana na technologiach powiatów o najwyższej efektywności względnej
(m. Konin – 2, kaliski –11, śremski- 30, wrzesiński – 34), określona jest jako:

Tˆ = 0,032 t2 + 0,172 t11 + 0,455 t30 + 0,186 t34
Oznacza to, że optymalna technologia dla powiatu konińskiego składa
się w 3,2% z technologii stosowanej w powiecie miejskim Konin, w 17,2%
z technologii stosowanej w powiecie kaliskim, w 45,5% z technologii
stosowanej w powiecie śremskim oraz w 18,6% z technologii stosowanej
w powiecie wrzesińskim.
Wyliczenie technologii optymalnej zamieszczono w tabeli 8 w kolumnie
technologia optymalna.
Tabela 8. Kalkulacja technologii optymalnej dla powiatu konińskiego (14)
Wzorzec
współczynnik

oj

wydatki w przeliczeniu na
1 oddział LO w tys.
liczba oddziałów

liczebność oddziałów

wykształcenie wyższe

wykształcenie policealne
i średnie

wykształcenie zasadnicze
zawodowe

wykształcenie podstawowe
i gimnazjalne
wykształcenie podstawowe
nieukończone
nieustalony poziom
wykształcenia
stopa bezrobocia
rejestrowanego (%)

przeciętne wynagrodzenie
brutto w zł (2011)
liczba absolwentów

liczba przystępujących do
egzaminu
średni wynik maturalny
zdało maturę

2

11

30

34

0,032 0,172 0,455 0,186
67,79 450,67 294,35 182,21
95

powiat 14 powiat 14
technolo- technologia optygia fakmalna
tyczna
247,50

21

31

14,2

7,9

6,7

8,3

6,4

11,2

24,7

17,8

15,1

18,5

14,2

27,3

13,5

18,4

15,9

19,2

14,4

30,0

13,3

23,9

12,0

16,7

13,1

35,7

0,8

1,2

0,4

0,6

0,5

2,1

2,9

1,2

1,5

1,8

1,3

2,3

13,5

8,9

10,6

14,9

9,6

17,6

3398

2665

2894

2816

2408

3179

1042

16

255

345

594

7

151

224

30

899

20

13

30

222

29

340

43,77 57,67 46,96 49,92

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z tabel 2, 3 oraz 4.
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448,28

5

23

195
216

41,97
131

21
25

195
216

41,94
90
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Optymalna technologia dla powiatu ostrzeszowskiego (oznaczonego
kodem 22), wzorowana na technologiach powiatów o najwyższej efektywności względnej (jarociński –10, kępiński –12, słupecki- 27, śremski – 30),
określona jest jako:

Tˆ = 0,001 t10 + 0,434 t12 + 0,048 t27 + 0,341 t30
Oznacza to, że optymalna technologia dla powiatu ostrzeszowskiego składa się
w 0,1% z technologii stosowanej w powiecie jarocińskim, w 43,4% z technologii
stosowanej w powiecie kępińskim, w 4,8% z technologii stosowanej w powiecie słupeckim oraz w 34,1% z technologii stosowanej w powiecie śremskim.
Wyliczenie technologii optymalnej zamieszczono w tabeli 9 w kolumnie
technologia optymalna.
Tabela 9. Kalkulacja technologii optymalnej dla powiatu ostrzeszowskiego (22)
Wzorzec
współczynnik

oj

wydatki w przeliczeniu na
1 oddział LO w tys.
liczba oddziałów

liczebność oddziałów

wykształcenie wyższe

wykształcenie policealne
i średnie

wykształcenie zasadnicze
zawodowe

wykształcenie podstawowe
i gimnazjalne
wykształcenie podstawowe
nieukończone
nieustalony poziom
wykształcenia
stopa bezrobocia
rejestrowanego (%)

przeciętne wynagrodzenie
brutto w zł (2011)
liczba absolwentów

liczba przystępujących do
egzaminu
średni wynik maturalny
zdało maturę

10

12

27

30

0,001

0,434

0,048

0,341

147,85 197,86 249,13 294,35

powiat 22 powiat 22
technolo- technologia optygia fakmalna
tyczna
198,35

26

25

21

7,1

4,9

5,6

6,7

4,7

5,0

18,8

13,7

14,2

15,1

11,8

13,8

18,2

16,2

14,4

15,9

13,1

14,2

15,2

11,9

14,8

12,0

10,0

12,1

0,5

0,4

0,8

0,4

0,3

0,6

1,5

1,1

1,6

1,5

1,1

1,6

14,0

5,8

16,7

10,6

6,9

10,0

2548

2224

2784

2894

2088

2875

31

375
420

54,10
250

30

257
279

57,79
169

28

197
284

47,28
156

30

222
255

46,96
151

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z tabel 2, 3 oraz 4.
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275,75

38

25

197
222

43,42
133

21
30

197
222

43,39
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Optymalna technologia dla powiatu pleszewskiego (oznaczonego kodem
24), wzorowana na technologiach powiatów o najwyższej efektywności
względnej (kaliski –11, kępiński –12, międzychodzki- 18, śremski – 30,
wrzesiński – 34), określona jest jako:

Tˆ = 0,089 t11 + 0,227 t12 + 0,058 t18 + 0,427 t30+ 0,06 t34
Oznacza to, że optymalna technologia dla powiatu pleszewskiego składa
się w 8,9% z technologii stosowanej w powiecie kaliskim, w 22,7% z technologii stosowanej w powiecie kępińskim, w 5,8% z technologii stosowanej
w powiecie międzychodzkim, w 42,7% z technologii stosowanej w powiecie
śremskim oraz w 6% z technologii stosowanej w powiecie wrzesińskim.
Wyliczenie technologii optymalnej zamieszczono w tabeli 10 w kolumnie
technologia optymalna.
Tabela 10. Kalkulacja technologii optymalnej dla powiatu pleszewskiego (24)
Wzorzec
współczynnik

oj

wydatki
w przeliczeniu na
1 oddział LO w tys.
liczba oddziałów

liczebność oddziałów
wykształcenie
wyższe

wykształcenie
policealne i średnie
wykształcenie
zasadnicze
zawodowe
wykształcenie
podstawowe
i gimnazjalne
wykształcenie
podstawowe
nieukończone

nieustalony poziom
wykształcenia
stopa bezrobocia
rejestrowanego (%)
przeciętne
wynagrodzenie
brutto w zł (2011)

11

12

18

30

0,089

0,227

0,058

0,427

34
0,06

450,67 197,86 392,40 294,35 182,21

powiat 24 powiat 24
technolo- technologia optygia fakmalna
tyczna

244,40

307,84

25

29

5

26

12

21

31

7,9

4,9

2,9

6,7

8,3

5,3

6,4

17,8

13,7

9,1

15,1

18,5

12,8

15,2

18,4

16,2

9,9

15,9

19,2

13,8

16,5

23,9

11,9

8,3

12,0

16,7

11,4

13,7

1,2

0,4

0,3

0,4

0,6

0,4

0,6

1,2

1,1

1,1

1,5

1,8

1,2

1,8

8,9

5,8

9,4

10,6

14,9

8,1

12,5

2665

2224

2791

2894

2816

2309

2722

20

30

26

30

29

18

21
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Wzorzec

11

12

18

30

34

liczba absolwentów

13

257

95

222

340

liczba
przystępujących do
egzaminu

powiat 24 powiat 24
technolo- technologia optygia fakmalna
tyczna
180

190

16

279

93

255

345

200

211

średni wynik
maturalny

57,67

57,79

65,60

46,96

49,92

45,10

47,18

zdało maturę

7

169

45

151

224

120

117

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z tabel 2, 3 oraz 4.

Optymalna technologia dla powiatu szamotulskiego (oznaczonego kodem
28), wzorowana na technologiach powiatów o najwyższej efektywności
względnej (m. Poznań – 4, kościański – 15, kostrzyński – 16), określona
jest jako:

Tˆ = 0,007 t4 + 0,037 t15 + 0,789 t16
Oznacza to, że optymalna technologia dla powiatu szamotulskiego składa
się w 0,7% z technologii stosowanej w powiecie miejskim Poznań, w 3,7%
z technologii stosowanej w powiecie kościańskim oraz w 78,9% z technologii
stosowanej w powiecie kostrzyńskim.
Wyliczenie technologii optymalnej zamieszczono w tabeli 11 w kolumnie
technologia optymalna.
Tabela 11. Kalkulacja technologii optymalnej dla powiatu szamotulskiego (28)
Wzorzec
współczynnik

oj

wydatki w przeliczeniu na 1 oddział
LO w tys.
liczba oddziałów

liczebność oddziałów

wykształcenie wyższe

wykształcenie policealne i średnie

wykształcenie zasadnicze zawodowe
wykształcenie podstawowe
i gimnazjalne

4

15

16

0,007

0,037

0,789

15,14

24,94 163,79

510
27

149,9

34

41

8,3

7,3

28

27

powiat 28 powiat 28
technolo- technologia optygia fakmalna
tyczna

130,26

140,60

23

25

37

7,1

40

8,8

180,2

19,3

19,1

17,0

23,0

62,9

16,8

15,9

13,6

18,4

76,5

21,7

21,7

18,5

22,8
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Wzorzec

4

wykształcenie podstawowe
nieukończone

15

16

powiat 28 powiat 28
technolo- technologia optygia fakmalna
tyczna

2,8

0,7

0,7

0,6

0,8

4,4

9,4

10,1

8,3

10,9

nieustalony poziom wykształcenia

20,1

przeciętne wynagrodzenie brutto
w zł (2011)

3987

2856

2635

2213

3269

liczba przystępujących do egzaminu

5191

371

391

359

323

stopa bezrobocia rejestrowanego (%)

liczba absolwentów

średni wynik maturalny
zdało maturę

5124
52,33
3208

1,3

328

48,18
239

1,9

384

65,01
233

1,7

351

53,44
215

2,0

343

53,44
182

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z tabel 2, 3 oraz 4.

Optymalna technologia dla powiatu wągrowieckiego (oznaczonego kodem 32), wzorowana na technologiach powiatów o najwyższej efektywności
względnej (m. Leszno – 3, krotoszyński –16, międzychodzki- 18, rawicki –
26, turecki – 31, wrzesiński – 34), określona jest jako:

Tˆ = 0,046 t3 + 0,431 t16 + 0,299 t18 + 0,004 t26+ 0,079 t31+ 0,02 t34
Oznacza to, że optymalna technologia dla powiatu wągrowieckiego składa
się w 4,6% z technologii stosowanej w powiecie miejskim Leszno, w 43,1%
z technologii stosowanej w powiecie krotoszyńskim, w 29,9% z technologii
stosowanej w powiecie międzychodzkim, w 0,4% z technologii stosowanej
w powiecie rawickim, w 7,9% z technologii stosowanej w powiecie tureckim
oraz w 2% z technologii stosowanej w powiecie wrzesińskim.
Wyliczenie technologii optymalnej zamieszczono w tabeli 12 w kolumnie
technologia optymalna.
Tabela 12. Kalkulacja technologii optymalnej dla powiatu wągrowieckiego (32)
Wzorzec
współczynnik oj

3

16

18

26

31

0,046

0,431

0,299

0,004

0,079

34

powiat 32 powiat 32
technolo- technologia optygia fakmalna
tyczna

0,02

wydatki
w przeliczeniu na
1 oddział LO
w tys.
102,05 163,79 392,40 403,52 147,86 182,21

209,55

230,37
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Wzorzec

3

16

18

26

31

34

powiat 32 powiat 32
technolo- technologia optygia fakmalna
tyczna

liczba
oddziałów

84

41

12

30

41

31

29

32

liczebność
oddziałów

27

27

26

24

32

29

24

27

wykształcenie wyższe

11,5

7,3

2,9

5,4

9,2

8,3

5,5

6,0

wykształcenie policealne i średnie

20,2

19,1

9,1

15,2

20,2

18,5

13,9

16,4

wykształcenie zasadnicze zawodowe

12,5

21,7

9,9

16,9

17,8

19,2

14,7

18,4

wykształcenie podstawowe i gimnazjalne

9,4

15,9

8,3

12,2

21,9

16,7

11.9

15,8

wykształcenie podstawowe nieukończone

0,3

0,7

0,3

0,6

1,6

0,6

0,5

0,6

nieustalony
poziom wykształcenia

2,2

1,9

1,1

1,1

2,1

1,8

1,5

1,7

stopa bezrobocia rejestrowanego
(%)

9,0

10,1

9,4

10,7

11,7

14,9

8,8

21,2

przeciętne
wynagrodzenie brutto
w zł (2011)

2893

2635

2791

2575

2959

2816

2404

2897

liczba
absolwentów

833

384

95

281

459

340

276

277

liczba przystępujących
do egzaminu

793

391

93

265

460

345

277

276

średni wynik
maturalny

48,72

65,01

65,60

56,13

47,86

49,92

54,88

54,95

zdało maturę

485

233

45

152

275

224

163

157

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z tabel 2, 3 oraz 4.

112

Jan Polcyn

Optymalna technologia dla powiatu wolsztyńskiego (oznaczonego kodem
33), wzorowana na technologiach powiatów o najwyższej efektywności
względnej (m. Konin – 2, kępiński –12, słupecki – 27, śremski – 30), określona jest jako:

Tˆ = 0,098 t2 + 0,49 t12 + 0,017 t27 + 0,163 t30
Oznacza to, że optymalna technologia dla powiatu wolsztyńskiego składa
się w 9,8% z technologii stosowanej w powiecie miejskim Konin, w 49%
z technologii stosowanej w powiecie kępińskim, w 1,7% z technologii
stosowanej w powiecie słupeckim oraz w 16,3% z technologii stosowanej
w powiecie śremskim.
Wyliczenie technologii optymalnej zamieszczono w tabeli 13 w kolumnie
technologia optymalna.
Tabela 13. Kalkulacja technologii optymalnej dla powiatu wolsztyńskiego (33)
Wzorzec
współczynnik

oj

wydatki w przeliczeniu na
1 oddział LO w tys.

2

12

0,098

0,49

27

30

0,017

0,163

67,79 197,86 249,13 294,35

powiat 33 powiat 33
technolo- technologia optygia fakmalna
tyczna

155,81

236,32

liczba oddziałów

95

26

25

21

26

26

liczebność oddziałów

30

30

28

30

23

29

wykształcenie wyższe

14,2

4,9

5,6

6,7

5,0

5,0

wykształcenie policealne
i średnie

24,7

13,7

14,2

15,1

11,8

12,4

wykształcenie zasadnicze
zawodowe

13,5

16,2

14,4

15,9

12,1

16,5

wykształcenie podstawowe
i gimnazjalne

13,3

11,9

14,8

12,0

9,3

12,1

wykształcenie podstawowe
nieukończone

0,8

0,4

0,8

0,4

0,4

0,4

nieustalony poziom
wykształcenia

2,9

1,1

1,6

1,5

1,1

1,3

stopa bezrobocia
rejestrowanego (%)

13,5

5,8

16,7

10,6

6,2

6,2

przeciętne wynagrodzenie
brutto w zł (2011)

3398

2224

2784

2894

1942

2595

899

257

197

222

254

207

liczba absolwentów
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Wzorzec

2

12

27

30

powiat 33 powiat 33
technolo- technologia optygia fakmalna
tyczna

liczba przystępujących do
egzaminu

1042

279

284

255

285

285

średni wynik maturalny

43,77

57,79

47,28

46,96

41,06

41,05

594

169

156

151

168

157

zdało maturę

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z tabel 2, 3 oraz 4.

ZAKOŃCZENIE
Zaprezentowane analizy wskazują na możliwość zastosowania Data
Envelopment Analysis we wspomaganiu procesów decyzyjnych w oświacie.
Przedstawione wyliczenia wskazują jednak na konieczność starannego doboru wielkości wejściowych i wyjściowych traktowanych jako efekty działań
sfery edukacyjnej. Mankamentem wszystkich metod należących do grupy
DEA jest jedynie szeregowanie jednostek decyzyjnych według przyjętych
wielkości wejściowych i wyjściowych. Wynika zatem z tego, że metoda może
być stosowana jako jedno z wielu kryteriów oceny jednostek oświatowych.
Należy jednak pamiętać o bardzo indywidualnym podejściu do interpretacji
uzyskanych wielkości matematycznych, bowiem trudno jest w sferze edukacyjnej zawrzeć całą działalność w miernikach matematycznych, stąd jeszcze
raz należy podkreślić, że prezentowane narzędzie może być tylko jednym
z elementów wsparcia procesu analitycznego decydentów oświatowych.
Przy ocenie jednostek oświatowych występuje część mierzalna analiz, którą zaprezentowano w niniejszym artykule, oraz część niemierzalna związana
ze sferą wychowawczą. Jedną i drugą część należy interpretować oddzielnie.
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EFFECTIVENESS OF EDUCATION AT SENIOR HIGH COMPREHENSIVE
SCHOOL COMPARED TO THE DISTRICTS IN THE PROVINCE
OF GREATER POLAND APPLYING DEA ANALYSIS
SUMMARY: The necessity for effective budget spendings requires the search of objective methods of measuring the functioning of educational institutions. Taking into
account the suggestion formulated in the above sentence, the possibilities of Data
Envelopment Analysis were tested in the evaluation of effectiveness of educational
institutions functioning. The research show that it is possible to apply the method
in evaluating educational institutions. The author suggests however applying the
method only as an assistive evaluation tool.
Keywords: school, effectiveness evaluation, data envelopment analysis
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UBÓSTWO I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
JAKO BARIERA ROZWOJU REGIONALNEGO
– PERSPEKTYWA POZNAWCZA WIELKOPOLSKI
W ODNIESIENIU DO POLSKI
STRESZCZENIE: Zjawisko ubóstwa i wykluczenia społecznego ma charakter ekonomiczny i pozaekonomiczny. Rozbieżności gospodarstw domowych w dochodach
i poziomie życia, a także upośledzenia społecznego może się zmniejszać w wyniku
efektywnego konstruowania kapitału społecznego. Zwiększanie się kapitału ludzkiego
ułatwia powstawanie w regionach nowych, efektywniejszych organizacji gospodarczych. W Polsce uwidacznia się w większej mierze zjawisko ubóstwa, a od niego
zwiększa się ryzyko przejścia w stan wykluczenia społecznego.
Regiony, miasta i obszary wiejskie poprzez czynniki i procesy z różną intensywnością
stanowią o problemach społecznych, wynikających z ich niedowładu gospodarczego
i braku dostępu do usług publicznych. Niestabilność lokalnych rynków pracy z okresowymi i gwałtownymi wzrostami bezrobocia, wyludnianie się lokalnych społeczności (co wpływa na korzyść dużych miast) oraz bierność zawodowa i społeczna, czy
pogłębiony niedobór infrastruktury stanowią terytorialny wymiar zjawiska ubóstwa
i wykluczenia społecznego.
Uzdrowienie życia społecznego powinno dokonywać się na zasadzie aktywowania
szans na awans ekonomiczny społeczeństw. Aktywne uczestnictwo w życiu publicznym
zwiększa dobrobyt regionów, a zatem powoduje zmniejszanie zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego. Katalog zadań i procesów nie może być realizowany poprzez
tzw. bierne transfery socjalne. Nie jest możliwy proces czynnika janosikowego, czyli
skupiania się tylko i wyłącznie na transferowaniu z dochodu ludzi najbogatszych
na rzecz najuboższych (ubogich i wykluczonych społecznie).
Słowa kluczowe: ubóstwo, wykluczenie społeczne, polityka społeczna, kapitał ludzki.

WSTĘP
Zjawiska i czynniki społeczne wywierają znaczący wpływ na procesy
rozwoju gospodarki regionalnej. Nie sposób pominąć kapitału ludzkiego
i społecznego. Zjawisko ubóstwa i wykluczenia społecznego uwidacznia się
na różnych płaszczyznach życia ludzkiego. Najczęstszymi oznakami rozwoju
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regionów są materialne warunki dobrobytu, które kolejno są punktem wyjścia do rozwoju potrzeb niematerialnych, a te analizowane są za pomocą
wskaźników społecznych.
Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski ogłosiły rok 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Z kolei w połowie
2010 r. Unia Europejska przyjęła strategię Europa 2020. Wśród jej pięciu
celów operacyjnych znalazło się wspieranie integracji społecznej, zwłaszcza
przez ograniczanie ubóstwa (Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu). Można stwierdzić, iż jest
to pewien sukces dotychczasowej unijnej strategii integracji społecznej,
uwzględniając wątpliwą skuteczność poprzednich działań w tym zakresie
(Szopa i Szopa 2011:15).
W 2013 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Polsce przedstawiło Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu
2020. Nowy wymiar aktywnej integracji, którego rolą jest monitorowanie
oraz przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.
Trendy globalizacji gospodarki, szybkiego i agresywnego postępu technologicznego, a zwłaszcza informatyki i środków komunikacji społecznej, dają
nowatorskie perspektywy i szanse dla rozwoju. Powyższe zjawiska wiążą się
jednak z nieznanymi wcześniej zagrożeniami, które dotyczą tworzenia warunków dla pełnego wykorzystania potencjału społeczeństw i adaptacji wszystkich
grup społecznych do nowej rzeczywistości. Zasięg ubóstwa, które w 2011 r.
w Unii Europejskiej dotyczyło 16,9 % społeczeństwa, a w Polsce 17,7%,
pomimo osiągania kolejnych etapów rozwoju gospodarczego i społecznego,
stał się przyczyną ustanowienia walki z ubóstwem oraz jednym z priorytetów
w strategicznych programach rozwojowych na najbliższe lata (MPiPS 2013:4).

UBÓSTWO I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
Zjawiska jakimi są wykluczenie społeczne czy marginalność/marginalizacja występują w każdym społeczeństwie. Rzec można, że niejako są atrybutem
życia zbiorowego. Każde społeczeństwo posiada swój margines, w każdym
społeczeństwie zawsze i wszędzie są ludzie z czegoś wykluczeni, z racji tych
czy innych cech, posiadanych zasobów bądź deficytów, nie biorący udziału
w całości życia społecznego, nie uczestniczący we wszystkim, wybierający
tę a nie inną sferę aktywności (Tarkowska 2005:21).
Wykluczenie społeczne to zjawisko polegające na niepodejmowaniu zwyczajowej i społecznie akceptowalnej drogi życiowej lub wypadaniu z niej.
Zjawisko dotyczy osób, rodzin lub grup ludności, które żyją w niekorzystnych
warunkach ekonomicznych, zostają dotknięte niekorzystnymi procesami
społecznymi. Wykluczenie wynika również z masowych i dynamicznych
zmian rozwojowych. Wykluczenie społeczne dotyka również osoby, które
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nie zostały wyposażone w kapitał życiowy umożliwiający im: normalną pozycję społeczną, odpowiedni poziom kwalifikacji, wejście na rynek pracy,
co dodatkowo utrudnia dostosowywanie się do zmieniających się warunków
społecznych i ekonomicznych. Prawdopodobieństwo bycia ubogim zwiększają
takie czynniki jak bezrobocie, wielodzietność, niski poziom wykształcenia,
zamieszkiwanie na wsi i w małym mieście. Wykluczenie społeczne jest nie
tylko zjawiskiem ale także długotrwałym, samoutrwalającym się procesem,
którego konsekwencji dla określonych grup społecznych jest wiele, jednym
z najgroźniejszych zagrożeń jest to, iż zjawisko to jest bardzo często dziedziczone (MPiPS 2003:21).
Wykluczenie społeczne jest powiązane w sposób istotny z występowaniem
ubóstwa. Skutkiem pozostawania w ubóstwie jest rozpad więzi rodzinnych,
zaburzenie w sferze pełnienia ról społecznych – a więc zaburzenie funkcjonowania rodziny. Zjawisko to niesie za sobą falę zachowań nieakceptowanych
społecznie.

PŁASZCZYZNY, W KTÓRYCH DOCHODZI
DO WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO
Wykluczenie społeczne objawia się w sferze (Dyczewski 2005:29–30):
RR ekonomii, jako oznaka braku aktywności na rynku pracy i w procesie
konsumpcji dóbr;
RR społeczno-kulturalnej, jako oznaka załamania relacji rodzinnych,
sąsiedzkich, przyjacielskich i koleżeńskich, a także brak udziału w instytucjach oświatowych i kulturalnych;
RR politycznej, jako oznaka braku partycypacji politycznej.

ZASIĘG EKSKLUZJI SPOŁECZNEJ W POLSCE
Wyróżnia się dwie zbiorowości: osoby podatne na wykluczenie społeczne oraz osoby realnie zagrożone wykluczeniem społecznym (MPiPS
2003:61–62).
Do pierwszej grupy zalicza się:
RR dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych;
RR dzieci wychowujące się poza rodziną;
RR kobiety samotnie wychowujące dzieci;
RR kobiety pozostające poza rynkiem pracy;
RR ofiary patologii życia rodzinnego;
RR osoby o niskich kwalifikacjach;
RR osoby bezrobotne;
RR żyjący w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych,
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RR niepełnosprawni i chronicznie chorzy;
RR osoby chorujące psychicznie;
RR starsze osoby samotne;
RR opuszczający zakłady karne;
RR imigranci;
RR osoby należące do romskiej mniejszości etnicznej.
Do grupy osób poważnie zagrożonych ekskluzją społeczną w Polsce
zakwalifikowano:
RR dzieci i młodzież wypadające z systemu szkolnego;
RR osoby długookresowo bezrobotne;
RR opuszczający więzienia;
RR niektóre kategorie ludności wiejskiej – chłopi nie produkujący na rynek;
RR osoby zagrożone eksmisją z zamieszkiwanych lokali;
RR imigranci zarobkowi wchodzący do szarej strefy zatrudnienia;
RR osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków;
RR bezdomni;
RR imigranci utrzymujący się z pracy nielegalnej;
RR osoby należące do romskiej mniejszości etnicznej.
Wykluczenie społeczne jest zjawiskiem wielowymiarowym i stopniowalnym. Zakres wykluczenia oraz stopień zagrożenia ekskluzją mogą być bowiem
rosnące, w zależności od tego, jak znaczne jest to upośledzenie w każdej ze
sfer i w jak wielu sferach życia ma to miejsce.

ANALIZA UBÓSTWA I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO
Rysunek 1. Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
w Polsce w 2011 r. (nakładanie się subpopulacji)

Źródło: Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy
wymiar aktywnej integracji, Warszawa 2013:5.
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Liczba zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Polsce
zmniejszyła się między rokiem 2008 a rokiem 2011 o blisko 1,3 mln osób,
zwiększyła się jednak liczba zagrożonych ubóstwem o ok. 270 tys. W tym
samym okresie zmalała liczba osób zagrożonych materialną deprywacją
o 1,8 mln i o 370 tys. zagrożonych niską intensywnością pracy.
Polska pomimo wyraźnej poprawy w zakresie warunków życia nadal
należy do grupy krajów o wysokim poziomie zagrożenia ubóstwem. Mimo,
że w Polsce wskaźnik osób zagrożonych pogłębioną deprywacją materialną
systematycznie maleje (z 14,2% w 2010 r. do 13,0% w 2011 r.), dystans do
UE nadal jest znaczny, bowiem wskaźnik dla 27 państw wyniósł w 2011 r. –
8,8% (mimo nieznacznego wzrostu o 0,7 pkt. proc. w porównaniu z 2010 r.).
W Polsce największy postęp dokonał się w dostępności komputerów i samochodów. W 2011 r. z powodu braku środków finansowych komputera
nie posiadało jedynie 7,4% gospodarstw domowych, a samochodu 10,6%
gospodarstw (w 2005 r. odpowiednio: 30,3% i 24,5% gospodarstw).

UBÓSTWO I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
WEDŁUG WOJEWÓDZTW
Mapa 1. Wskaźniki zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym według
województw w 2011 r.
Wskaźniki zagrożenia ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym w 2011 r.

Wskaźniki zagrożenia ubóstwem w 2011 r.

Źródło: Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy
wymiar aktywnej integracji, Warszawa 2013:6.

Wskaźnik zagrożenia niską intensywnością pracy kształtuje się najmniej
korzystnie w województwie lubuskim (13,2%). Powyżej średniej krajowej
w województwach dolnośląskim (8,5%), opolskim (8,4) i warmińsko – mazurskim (8,3%). Najkorzystniej kształtuje się w województwie wielkopolskim
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(4,5%). Najsilniejszą deprywacją materialną zagrożone są województwa:
zachodniopomorskie (23,5%) i lubuskie (18,8%), w najlepszej sytuacji są
natomiast podlaskie (5,0) i wielkopolskie (7,5%).
Mapa. 2 Wskaźnik zagrożenia pogłębiona deprywacją materialną
w województwach w 2011 r.

Źródło: Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy
wymiar aktywnej integracji, Warszawa 2013:7.

Mapa 3. Wskaźnik niskiej intensywności pracy w województwach w 2011 r.

Źródło: Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy
wymiar aktywnej integracji, Warszawa 2013:7.
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KLASA MIEJSCOWOŚCI A UBÓSTWO
I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
Wymiar terytorialny ubóstwa lub wykluczenia społecznego kształtuje się
odrębnie w zależności od klasy miejscowości (czyli liczby mieszkańców).
Postawić można tezę, że im mniejsza klasa miejscowości, tym wzrasta ryzyko
narażenia na ubóstwo i wykluczenie społeczne.
Tabela. 1. Podstawowe wskaźniki Strategii Europa 2020 w podziale na klasę
miejscowości w 2011
Wyszczególnienie
Polska
Miasta razem
500 i więcej
500–200
200–100
100–20
20 i mniej
Wieś

Wskaźnik
Wskaźnik
zagrożenia
Wskaźnik
pogłębionej
ubóstwem lub
zagrożenia
deprywacji
wykluczeniem
ubóstwem
materialnej
społecznym
27,2
17,7
13,0
Klasa miejscowości
23,0
12,7
12,3
Miasta o liczbie mieszkańców w tys.
16,3
8,1
7,9
23,0
12,8
13,3
24,1
13,7
13,1
23,9
13,3
12,6
26,3
15,5
14,3
33,7
25,2
14,1

Wskaźnik
niskiej
intensywności
pracy
6,9
6,9
5,1
7,2
9,4
7,0
6,7
6,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji, Warszawa 2013:8

SYTUACJA MATERIALNA GOSPODARSTW DOMOWYCH
W WIELKOPOLSCE
Tabela 2. Charakterystyka Polski i regionu Wielkopolski
Dane narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2011
Stan w dniu 31.03.2011 r.
POLSKA
WIELKOPOLSKA
Liczba ludności ogółem
38 511,8 tys.
3 447,4 tys.
Ludność w miastach
60,8%
55,9%
Ludność na wsiach
39,2%
44,1%
Ludność w wieku przedprodukcyjnym
18,7%
19,8%
Ludność w wieku poprodukcyjnym
16,9%
15,5%
Wskaźnik zatrudnienia
46,4%
50,2%
Stopa bezrobocia
13,0%
10,5%
Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 2. Zróżnicowanie sytuacji materialnej gospodarstw domowych

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, Studia i analizy statystyczne, Warszawa 2013:260.

Rysunek 3. Korzystanie z pomocy zewnętrznej
(w % gospodartsw domowych)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, Studia i analizy statystyczne, Warszawa 2013:260.
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Rysunek 4. Zadowolenie z różnych aspektów życia
(w % osób w wieku 16 lat i więcej)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, Studia i analizy statystyczne, Warszawa 2013:264.
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DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE W PRZECIWDZIAŁANIU
UBÓSTWU I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU
Rysunek 5. Lista działań priorytetowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Chłoń-Domińczak, 2005. Strategia integracji
społecznej – Polska a Unia Europejska., w: S. Golimowska, E. Tarkowska, I. Topińska (red.),
Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania, metody, wyniki, Warszawa: 334–335.
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EKONOMIA SPOŁECZNA – SYSTEMEM POMOCY
SPOŁECZNEJ
Ukazując zjawisko społeczne zagrożenia marginalizacją, warto wspomnieć
o instytucjonalizacji ekonomii społecznej zaangażowanej w poszczególne
nurty.
Wskazać należy rozumienie ekonomii społecznej jako inicjatywę zakresu
polityki rynku pracy, w tym zwłaszcza integracji społeczno-zawodowej grup
dotkniętych wykluczeniem społecznym, przeciwstawiającej się nieuzasadnionej polaryzacji dochodowej społeczeństw. Takowy kierunek określamy jako
zatrudnienie socjalne, którego funkcją jest tworzenie miejsc zatrudnienia
poza podstawowym rynkiem pracy (Leś 2005:36).
Ekonomia społeczna poprzez działania socjalno-edukacyjne, leczniczo-rehabilitacyjne oraz pomoc w zatrudnieniu przywraca osobom bezczynnym
zawodowo i wykluczonym poczucie uczestnictwa społecznego, a także uświadamia posiadanie i potrzebę wykorzystywania obywatelskich uprawnień,
w tym przygotowuje do podjęcia odpowiedzialności indywidualnej za własny
los. Domniemywać można, iż fakt usamodzielnienia się osób korzystających
ze wsparcia organizacji należących do gospodarki społecznej spowoduje
obniżenie kosztów pomocy społecznej w ramach dotychczasowych, głownie pasywnych form wsparcia, jak zasiłki, pomoc rzeczowa, schroniska (za
Kowalczyk 2008:109).
Do najważniejszych instytucji ekonomii społecznej zaliczamy:
RR Kluby Integracji Społecznej,
RR Centra Integracji Społecznej,
RR Spółdzielnie Socjalne,
RR Zakłady Aktywności Zawodowej.

WNIOSKI
1. Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oparta powinna być na
wzroście gospodarczym i zatrudnieniu oraz na nowoczesnej i skutecznej
ochronie socjalnej.
2. Interwencja współczesnej i nowoczesnej ochrony socjalnej musi być
połączona z szerokim zestawem polityk społecznych:
a. ukierunkowaną edukacją,
b. pomocą społeczną,
c. mieszkalnictwem,
d. zdrowiem,
e. godzeniem życia prywatnego.
3. Podjęte muszą zostać działania zwiększające szansę na zatrudnienie
poprzez:
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a. opracowanie programów informacyjnych/doradczych w głównej mierze dla absolwentów szkół/szkół wyższych ułatwiających im wejście
na rynek pracy,
b. ograniczenie biernej pomocy bezrobotnym na rzecz pomocy szkoleniowej,
c. ograniczenie ryzyka bezrobocia długookresowego.
4. Widoczne i wzmocnione muszą być działania wspierające przedsiębiorczość tj. tworzenie motywacji do samozatrudnienia, redukcja koszów
pracy, promocja zatrudnienia.
5. Ważnym czynnikiem jest wyrównywanie szans na rynku pracy, choćby
poprzez tworzenie możliwości do ponownego wejścia na rynek pracy po
okresie przerwy, jak i również likwidacja dysproporcji np. ze względu
na płeć.
W dalszym ciągu widoczna jest trudna sytuacja grup marginalizowanych
społecznie i zawodowo na rynku pracy, w tym bezdomnych i/lub zagrożonych
bezdomnością. Mimo, iż analizy i wyniki wskazują, że w Wielkopolsce ubóstwo i marginalizacja społeczna nie uwidaczniają się w tak dużym stopniu jak
w innych regionach Polski, to powyższe zjawisko zwiększa się w mniejszych
miastach występujących na terytorium województwa, np. miasta i gminy
położone w Północnej Wielkopolsce. Na obecnym etapie zauważa się m.in.,
że nie nastąpiła większa poprawa możliwości integracji grup mniej uprzywilejowanych z rynkiem pracy. Wciąż utrzymuje się wysoki poziom bezrobocia
długookresowego. Widoczna jest stosunkowo wysoka stopa bezrobocia w tym
szczególnie wśród młodzieży i pracowników nisko wykwalifikowanych oraz
niski poziom zatrudnienia zwłaszcza starszych pracowników.
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POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION, AS A BARRIER TO REGIONAL
DEVELOPMENT – COGNITIVE PERSPECTIVE WIELKOPOLSKI WITH
RESPECT TO THE POLISH
SUMMARY: The phenomenon of poverty and social exclusion has economic and
non-economic character. Income differences of households and living standards, as
well as social handicap can be lowered as a result of effective construction of social
capital. Growing of human capital enables creation new, more effective economic
organizations in the region. In Poland poverty is more visible and as a result the
risk of social exclusion is bigger.
Regions, towns and rural areas through factors and processes decide with different
intensity about social problems arising from their economic dysfunction and lack
of access to public services. Instability of local labor markets with periodic and
intensive increase of unemployment, depopulation of local societies (which affects
bigger cities) and vocational and social passivity, or deep shortage of infrastructure
create territorial dimension for social poverty and exclusion.
Improvement of social life should be done on a principle of activating chances for
social economic promotion. Active participation in social life increases welfare of
regions, thus lowering poverty and social exclusion. The list of tasks and processes
cannot be realized through so called passive social transfers. The process of focusing
only and exclusively on transfer from income of the richest people to the poorest
and socially excluded is impossible.
Keywords: poverty, social exclusion, social policy, human capital
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WIELOKIERUNKOWOŚĆ DZIAŁAŃ
W PŁASZCZYŹNIE GOSPODARCZEJ
JAKO STANDARD WSPÓŁCZESNEGO
ROZWOJU LOKALNEGO.
STUDIUM PRZYPADKU GMINY PIŁA
STRESZCZENIE: Transformacja ustrojowa lat 90 w Polsce wyjątkowo silnie wpłynęła
na sferę samorządności. Stopniowo, w okresie pierwszej dekady samorząd lokalny –
szczególnie szczebel gminy musiał wziąć na siebie szereg obowiązków. Najtrudniejsze
z nich są związane z rozwojem lokalnym. Obecnie działania gmin w tym zakresie
bardzo przypominają zachowania rynkowe przedsiębiorstw. Aby być konkurencyjnym
wobec swoich sąsiadów samorząd gminny musi prowadzić intensywne działania
na wielu płaszczyznach. Musi przygotować strategię działań w wielu dziedzinach,
a jeżeli zachodzi taka potrzeba modyfikować ją. Musi racjonalizować swoje koszty
i ponosić ryzyko swoich działań. Artykuł zawiera studium przypadku pojedynczej
gminy. Ukazano w nim działania jakie podejmuje ta gmina w celu uzyskania przewagi nad innymi samorządami aby przyciągnąć inwestorów, zracjonalizować swoje
finanse, ożywić swoje miasto. Efektem tych działań ma być miasto, nowoczesne
i przyjazne swoim mieszkańcom którzy mają zapewniony wysoki standard życia.
Słowa kluczowe: transformacja, rozwój regionalny, przedsiębiorstwa

WSTĘP
Rozwój lokalny i regionalny można zdefiniować jako wielopłaszczyznowy
i kompleksowy proces pozytywnych przemian, powodujących poprawę jakości
życia mieszkańców i wzrost konkurencyjności danej jednostki samorządowej.
Tak rozumiany rozwój opiera się na wewnętrznym (endogenicznym) potencjale z uwzględnieniem jego zewnętrznych (egzogenicznych) uwarunkowań
(Ziółkowski 2005:91). Jego genezy (oczywiście w dużym uproszczeniu) należy upatrywać w latach 70 na zachodzie Europy i w USA jako dopełnienie
tendencji globalistycznych. Hasłem tych zmian było „Myśl globalnie a działaj
lokalnie” (Chądzyński, Nowakowska, Przygodzki 2007:67).
Zmiany prawa dotyczące roli samorządu w Polsce trwały już od lat 80.
Przełom dokonał się jednak dopiero na początku lat 90 w postaci zmian

130

Jan Szwedziński

w Konstytucji RP oraz ustawie o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 r.
Na mocy tych zmian władze samorządowe stały się gospodarzem, zmieniało
się przywództwo lokalne (Swianiewicz, Klimska, Mielczarek 2004:25). Władza w tym przypadku to jednak przede wszystkim obowiązki wobec swojej
wspólnoty. Najważniejszym celem jednostek samorządu terytorialnego jest
zaspokajanie potrzeb w obszarach objętych jego działalnością (Pająk 2007:57).
W rozdziale 2 wspomnianej ustawy, ustawodawca zawarł katalog zadań jakim powinny sprostać władze gminne. Katalog ten jest jedynie przykładowy,
oparty na klauzuli lokalnego interesu społecznego i w przypadku pojawienia
sie nowych potrzeb społecznych zostają one do tego katalogu wciągnięte
(Dziurejko 2006:20). Istotne w tym katalogu (chociaż nie wyartykułowane
dosłownie) jest zapewnienie członkom wspólnoty miejsc pracy.
W ponad sześćsetletniej historii Piły miały miejsce wydarzenia przełomowe, mające wpływ na dzisiejszy status miasta. Oprócz nadania praw
miejskich i ich potwierdzenia pięćset lat temu, istotnym było przyjście kolei
do naszego miasta (lipiec 1851 r.), zbudowanie w nim dużych warsztatów
kolejowych i zaistnienie Piły jako ważnego węzła kolejowego. Innym ważkim wydarzeniem było uczynienie Piły (wówczas Schneidemühl) siedzibą
władz prowincji Poznań – Prusy Zachodnie. Spowodowało to dynamiczny
rozwój miasta w okresie międzywojennym. Podczas ostatniej wojny miasto
uczyniono twierdzą co spowodowało jego znaczne zniszczenie. W połączeniu
z wyludnieniem miasta i niepewnością jego statusu jako miasta polskiego spowodowało to ogromne trudności w odbudowie Piły. Efektem tego
splotu okoliczności był długotrwały proces odbudowy miasta, np. proces
odgruzowania miasta ukończono dopiero na początku lat 60. Ustanowienie
w połowie lat 70 Piły stolicą województwa było jednym z najważniejszych
wydarzeń w historii miasta rzutującym do dzisiaj na jego pozycję i proces
rozwoju. Utrata statusu województwa, odejście garnizonu z Piły, osłabienie roli kolei w Polsce – to bardzo niekorzystnie odbiło sie na gospodarce
miasta. Pozostały jednak Pile pewne atuty jak np. dobre położenie komunikacyjne, dobre warunki środowiskowe, korzystne warunki inwestycyjne,
dobre szkolnictwo.
Zdecydowana większość samorządów gminnych chce pozyskać inwestora
dla swojej wspólnoty. Osiągnięcie tego celu wymaga od władz gminy stosowania różnego rodzaju działań aby przekonać decydentów o ulokowaniu
swojej inwestycji na terenie ich gminy. Jak radzi sobie gmina Piła?

FINANSE
Jednym ze sposobów stymulowania rozwoju lokalnego jest stosowanie
różnego rodzaju ułatwień i udogodnień (Pająk 2007:74) np. niskie stawki
podatków. W literaturze przedmiotu określa się to jako „narzędzia pośrednie-
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go oddziaływania” (Zasadzki 2000:11). Jest to również element marketingu
lokalnego (Repczyński 2005:166).
W przypadku gminy Piła wpływy z podatków w okresie 2010–2012
zawierały się w przedziale od 30% do 34% budżetu. Stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące w 2011 r. były stawkami nie zmienianymi
od kilku lat. W związku z tym, w październiku 2011 r. Rada Miasta Piły
podjęła uchwałę określającą nowe wysokości stawek podatkowych, które
obowiązują od dnia 1 stycznia 2012 r. Zmiana najbardziej istotnych stawek
podatkowych oscyluje w przedziale od 0,02 zł do 0,48 zł, np. stawka za
budynki mieszkalne wzrosła z 0,50 zł do 0,52 zł, za budynki przeznaczone
na działalność gospodarczą z 17,00 zł do 17,48 zł. Od 2012 roku stawki
podatkowe nie były zmieniane, pomimo corocznego wzrostu stawek maksymalnych określanych w obwieszczeniach Ministra Finansów. Nie zaplanowano również wzrostu stawek na rok 2015. Wysokość stawki podatku
na tle innych samorządów lokalnych kształtuje się na niskim poziomie.
W porównaniu do gmin ościennych, tj. do Ujścia, Kaczor i Wyrzyska stawka
na rok 2014 za budynki mieszkalne jest najniższa: 0,52 zł do 0,69–0,74 zł.
Za budynki przeznaczone na działalność gospodarczą jedynie Gmina Kaczory ma niższą stawkę (17,20 zł), Ujście i Wyrzysk mają wyższą – 21,32 zł
i 18,85 zł, Piła 17,48 zł. Na tle gmin o porównywalnej wielkości, tj. Kalisza,
Leszna i Konina, gmina Piła wyróżnia się najniższymi stawkami, stawki za
oba rodzaje budynków: od 0,60 zł do 0,61 zł za bud. mieszkalne i 19,26
zł do 21,76 zł za bud. na działalność gospodarczą. Również w porównaniu
do samorządów dużych, pilskie stawki są najniższe: od 0,61 zł do 0,74 zł
za bud mieszkalne i od 22,10 zł do 23,03 zł za bud. na działalność gospodarczą. Udział podatku od nieruchomości w dochodach własnych gminy
zawiera się w przedziale od 26% do 28%. Niskie stawki podatków mają
niewątpliwie wpływ na większe zainteresowanie inwestowaniem w gminie,
przejawia się to między innymi wzrostem liczby podatników. W okresie
od 2011 do 2013 r. zwiększyła się o 62 liczba podatników wśród osób
prawnych. Wzrost powierzchni budynków (o 16 089,31 m²) oraz gruntów
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej podlegających opodatkowaniu związany jest z pojawieniem się nowych podmiotów gospodarczych będących płatnikami podatku od nieruchomości. Ponadto, wzrost
powierzchni budynków związany jest również z oddaniem do użytkowania
nowych obiektów – hal, magazynów, budynków biurowych. Oszacowanie
wzrostu wartości zgłoszonych do opodatkowania budowli nie jest możliwy
ze względu na fakt wprowadzenia kilku korekt w tym zakresie przez firmy
które dokonały zbycia nieruchomości na rzecz innych podmiotów podając
jednocześnie mniejszą ich wartość niż pierwotnie zadeklarowana. Nawet
bez uwzględniania wspomnianych korekt, zauważalny jest duży wzrost
wartości pozostałych budowli zgłoszonych przez pozostałe podmioty tj. na
poziomie ok. 50 mln zł.
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Podatek od środków transportu to drugi z podatków, którego wielkość
gmina Piła utrzymuje na niskim poziomie. Jego wysokość biorąc pod uwagę
stawki określone w obwieszczeniach Ministra Finansów kształtuje się w znacznej części na poziomie stawek minimalnych. Porównując wysokość stawek
obowiązujących na terenie gminy Piła ze stawkami podatku od środków
transportowych w innych miastach, można zauważyć, że są one znacznie
niższe. Wysokość stawek pilskich wynosi od 25% do 50% stawek maksymalnych. Ostatnia zmiana wysokości podatku nastąpiła w roku 2011 i była
ona obligatoryjna z uwagi na fakt, że część stawek uchwalonych poprzednią
uchwałą była niższa od stawek minimalnych. W ostatnich latach największy
wzrost ilości pojazdów nastąpił w 2011 roku, co było wynikiem powstania
na terenie miasta Piły nowego przedsiębiorcy (około 200 pojazdów).
Miasto Piła proponuje ponadto przedsiębiorcom inwestującym na terenie
gminy zwolnienia od podatków lokalnych:
1. Podatek od nieruchomości – pomoc de mini mis,
2. Regionalna pomoc inwestycyjna (podatki od nieruchomości i środków
transportu).
Filozofią działania gminy jest rozwój przez pozyskanie nowych podmiotów gospodarczych zamiast działalności fiskalnej w stosunku do podmiotów
rynku lokalnego. Z przeprowadzonej analizy wynika, że stosując wyższe
stawki podatków gmina mogła pozyskać dodatkowo 10 mln zł rocznie. Należy jednak wziąć pod uwagę czy lokalni przedsiębiorcy mogliby i byliby
skłonni płacić wyższe podatki.
Poszukując innych źródeł finansowania gmina coraz częściej sięga po
środki zwrotne jako alternatywę podnoszenia podatków.
W roku 2013 Gmina Piła posiadała zobowiązania finansowe z tytułu
trzech zaciągniętych w latach poprzednich kredytów:
RR w Banku Pocztowym S.A., zaciągnięty na kwotę 20 mln zł w 2009 r.
na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Miasta Piły, z terminem spłaty do 2021 r. – na 1 stycznia 2013 r. do spłaty pozostało
18 mln zł (marża banku 1,79%),
RR w Banku Gospodarstwa Krajowego, zaciągnięty na kwotę 30 mln zł
w 2010 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, z terminem spłaty do 2020 r. – na 1 stycznia 2013 r. do spłaty pozostało
26 mln zł (marża banku 0,62%),
RR w Banku PKO BP S.A., zaciągnięty na kwotę 30 mln zł w 2012 r.
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz sfinansowanie
wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z terminem spłaty do 2022 r.
– na 1 stycznia 2013 r. do spłaty pozostało 30 mln zł (marża banku
1,14%).
Przeprowadzona analiza sytuacji finansowej gminy w zakresie zadłużenia
oraz kosztów obsługi, ponoszonych z poszczególnych tytułów dłużnych za
rok 2012 oraz I kwartał 2013 roku wskazała na możliwość restrukturyzacji
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posiadanego długu i uzyskania korzystniejszych warunków spłaty przy zamianie kredytu na obligacje komunalne.
Według wyliczeń, kredyt zaciągnięty przez Gminę w roku 2009 na łączną
wartość 20 mln zł, przy uzyskanej marży 1,79%, był stosunkowo dużym obciążeniem dla gminy. Spłata powyższego zobowiązania rozpoczęła się w roku
2012, więc saldo pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2013 r. stanowiłoby
dość znaczną kwotę, tj. 16 mln zł. Duża wartość zobowiązania pozostała do
spłaty oraz wysoka marża były podstawą do poszukiwania nowego źródła
środków zwrotnych.
Badanie kosztów emisji obligacji oraz oferowanej przez banki marży
wskazało na możliwość uzyskania korzystniejszych warunków spłaty,
zarówno w zakresie wielkości marży, jak również zastosowania stawki
bazowej WIBOR 6M. Możliwość zmniejszenia kosztów obsługi długu
dotyczącej zaciągniętych już wcześniej zobowiązań pozwoliło na zmianę harmonogramu spłaty wyemitowanych obligacji w taki sposób, że
możliwe było zwiększenie emisji obligacji o 2 mln zł. Pozwoliło to na
wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego z nakładami finansowymi
o łącznej wartości 4 mln zł i dokonanie korekty spłaty zobowiązań oraz
wyniku budżetu, bez generowania dodatkowych kosztów. Jednocześnie
operacja taka spowodowała, że wskaźniki spłat zadłużenia, kształtują się
na bezpieczniejszym poziomie. W roku 2013 gmina Piła wyemitowała obligacje komunalne o wartości 23,8 mln zł, z przeznaczeniem na pokrycie
planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań. Jednocześnie podjęła decyzję, że część wyemitowanych obligacji, tj. seria A13 na łączną wartość 20 mln zł zostanie wprowadzona do
obrotu na rynek regulowany na platformie Catalyst, na Giełdzie Papierów
Wartościowych, co nastąpiło 13 grudnia 2013 r.
Zamiana kredytu zaciągniętego w roku 2009 na obligacje, przy zachowaniu jednocześnie takiego samego okresu spłaty, pozwoliła zaoszczędzić
ponad 0,5 mln zł poprawiając przy tym płynność jednostki. Pomysł na emisję
obligacji komunalnych i wprowadzenie ich do obrotu giełdowego powstał
w momencie poszukiwania najbardziej korzystnych dla gminy sposobów
finansowania inwestycji. Oprócz możliwości realizacji inwestycji w takiej
formie, kluczowym okazało się dokonanie zamiany kredytu przy uzyskaniu
znacznych oszczędności. Jeżeli dodatkowo gmina, poza korzystną marżą,
tj. niskim kosztem obsługi długu, może zaprezentować na forum ogólnokrajowym swoje walory gospodarcze i turystyczne, to wydaje się, że jest
to optymalny instrument finansowy. Udział gminy Piła w rynku Catalyst
w oczach potencjalnych inwestorów czyni ją nowoczesną, otwartą na nowe
rozwiązania, ale również transparentną w zakresie prowadzonej przez siebie
polityki (także fiskalnej) na rynku lokalnym, dając sygnał, że jest wiarygodnym partnerem. Należy podkreślić, że obecnie kreowanie wizerunku regionu
staje się standardem w Polsce (Czornik 2005:210).
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KNOW-HOW
Piła, jak na warunki polskie, jest dość dużym miastem. Oczywiście nie
dorównuje Poznaniowi ani innym miastom wojewódzkim, ale aby radykalnie
poprawić sytuację na rynku pracy w takim mieście nie wystarczy jeden, nawet
duży inwestor. Z drugiej strony trzeba również pamiętać, że duży inwestor
jest szczęściem gdy się pojawia, ale w przypadku jego odejścia w najgorszym
przypadku może wywołać nawet „efekt domina” który może być przyczyną
prawdziwego załamania gospodarczego miasta. Piła w niedalekiej przeszłości doświadczyła podobnych wypadków. Miało to miejsce w przypadku
likwidacji garnizonu pilskiego i Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego
w latach 90, a kilka lat temu (na dużą mniejszą skalę) likwidacji drukarni
„Winkowski”. Idealnym rozwiązaniem jest duże rozdrobnienie firm, gdzie
likwidacja jednego lub kilku przedsiębiorstw nie ma wielkiego wpływu na
funkcjonowanie całego ośrodka gospodarczego. Ponieważ nie ma w takich
warunkach idealnych rozwiązań, trzeba zatem prowadzić działania możliwe
i korzystne dla wspólnoty.
Inwest-Park Piła sp. z o.o. został powołany przez gminę Piła w 2011 r.
jako spółka prowadzącą działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków
dla rozwoju przedsiębiorczości – działania te doskonale wpisują się w koncepcje rozwoju lokalnego (Pająk 2007:74). Działalność spółki odbywa się
głównie na trzech polach. Po pierwsze Inwest-Park Sp. z o.o. jest miejscem
pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem
w Pile. Oferuje swoją pomoc w zakresie:
RR pomocy w wyborze terenu pod inwestycje,
RR koordynacji rozmów z dostawcami mediów,
RR ułatwiania załatwiania formalności związanych z prowadzeniem
inwestycji,
RR wsparcia w zakresie nawiązywania współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami,
RR pomocy w uzyskaniu wszelkich informacji na temat regionu i gminy.
Jednym z zadań jakie samorząd powinien realizować w dziedzinie rozwoju
lokalnego jest tworzenie „przestrzeni pracy”, „inkubatorów przedsiębiorczości” i innych tego typu placówek (Pająk, 2003:66). To druga działalność
Inwest-Parku, która polega na stworzeniu miejsca i modelu świadczenia kompleksowych usług na rzecz sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
subregionu pilskiego w jednym miejscu, w ramach Pilskiego Inkubatora
Przedsiębiorczości. Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu środkami
europejskimi dostępnymi w ramach WRPO na lata 2007–2013. Adresatem
tych działań są w pierwszej kolejności młodzi, potrzebujący wsparcia finansowego i prawnego, przedsiębiorcy. Pomoc polega konkretnie na:
RR wsparciu przedsięwzięć innowacyjnych i podnoszeniu poziomu konkurencyjności subregionu pilskiego,
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RR podnoszeniu standardu i rozwoju usług w ramach sieci IOB działających w subregionie polskim,
RR rozwoju korzystnych warunków dla lokowania biznesu w mieście Piła
i subregionie pilskim,
RR aktywizacji MSP i ożywieniu gospodarczym w subregionie pilskim,
RR aktywnym działaniu na rzecz budowania Innowacyjnej Wielkopolski
poprzez budowanie kapitału społecznego, tożsamości regionalnej
i przywództwa regionalnego w subregionie pilskim.
Pilski Inkubator Przedsiębiorczości to kreatywna przestrzeń biurowa,
z dodatkowymi usługami wspierającymi prowadzenie i rozwijanie biznesu.
Jest to jedyne miejsce w subregionie pilskim, gdzie w jednym miejscu dostępne są usługi o charakterze doradczym, finansowym, proinnowacyjnym,
informacyjnym, szkoleniowym. Podstawą dostępności do usług jest wynajem
powierzchni biurowej zaaranżowanej, w taki sposób by wzmacniać kreatywność lokatorów oraz wspomagać networking oraz clustering i intermentoring.
Jest to również jedyne miejsce w regionie gdzie można skorzystać z innowacyjnych na lokalnym rynku usług preinkubacji oraz z e-biura.
Pilski Inkubator Przedsiębiorczości jest podzielony na 3 strefy, które
tworzą jednolity system:
RR Strefa Start-up – to strefa o powierzchni ponad 312,46 m2 zorganizowana jest w formie przestrzeni otwartej uławiającej nawiązywanie
kontaktów, przeznaczona głównie dla najmłodszych podmiotów. W tej
strefie utworzonej na wzór przestrzeni coworkingowych, przedsiębiorcy
mogą korzystać z biurek na godziny, salki konferencyjnej, e-sekretariatu. Jest to strefa najtańsza (na preferencyjnych warunkach najmu),
oferująca przestrzeń najmniej indywidualną (wszystko wspólne, brak
własnego miejsca), ale z najszerszym wachlarzem merytorycznych
usług wspomagających (treningi kreatywności, spotkania networkingowe, doradztwo ogólne).
RR Strefa Seed – o powierzchni 145,92 m2 urządzona w formie boksów,
przeznaczona głównie dla podmiotów prowadzących działalność od
kilku lat. Przestrzeń zaaranżowana w ten sposób, by wszyscy lokatorzy
się znali i współpracowali. Taka aranżacja ułatwia tworzenie mikro
klastrów, czy wzajemną wymianę usług. Podmioty korzystające z usług
oferowanych w drugiej strefie mają do dyspozycji m.in. powierzchnie
biurową (również na preferencyjnych warunkach), sekretariat, sale
do spotkań, obsługę prawną, usługi księgowe.
RR Strefa Business – największa strefa inkubatora – powierzchnia
476,5 m2. Są to pomieszczenia biurowe przeznaczone dla większych
firm, o ugruntowanej pozycji na rynku z korzystnymi warunkami
najmu powierzchni biurowej. Lokatorom tej strefy dostępne są usługi
bardziej zaawansowane, tzn. dostęp do narzędzi transferu wiedzy,
doradztwo technologiczne, doradztwo IPR. III strefa przeznaczona
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jest dla firm o największym potencjale rozwojowym i innowacyjnym.
W strefie tej w jednym momencie może wynajmować powierzchnię
biurową 15 podmiotów.
Oprócz tej znanej już z innych miast działalności, pilski Inwest-Park ma
też swój oryginalny pomysł, jest nim „platforma-praca”. Pomysł narodził
się w Pile na bazie analizy lokalnego rynku pracy. Mechanizm platformy
polega na kojarzeniu ofert pracy od lokalnych przedsiębiorców z ofertami
składanymi przez osoby poszukujące pracy. Po roku działalności Inwest-Park
zdobył już zaufanie lokalnych pracodawców (do chwili obecnej w ramach
projektu współpracuje ich około 120), którzy regularnie składają zapotrzebowanie na pracowników o szerokim wachlarzu kompetencji. Inwest-Park
współpracuje również z lokalnymi urzędami pracy szukając alternatywnych
metod aktywizacji bezrobotnych.
Na zakończenie tej części należy jeszcze wspomnieć o I Pilskich Targach
Pracy. W założeniu ma to być wydarzenie cykliczne, którego głównym celem
będzie kojarzenie poszukujących pracy i pracodawców. Targi są skierowane
nie tylko do bezrobotnych ale również do osób chcących zmienić pracę.
Oprócz samych ofert pracy można uzyskać tam doradztwo personalne i informację o możliwościach związanych ze zmianą kwalifikacji lub podniesienia kompetencji. W chwili powstawania tego tekstu nie jest jeszcze znany
program ani efekt tego przedsięwzięcia.

REWITALIZACJA
W latach 90. w Pile dało o sobie znać pewne zjawisko, które nasiliło się
w następnej dekadzie. Przyczyn pustoszenia i zamierania centrum miasta
można upatrywać w powstawaniu coraz to nowych centrów, galerii handlowych na obrzeżach miasta.
Od 2004 roku na bazie opracowanych programów rewitalizacji obszarów powojskowych, a następnie poprzemysłowych (w tym kolejowych
i pokolejowych) podjęto działania rewitalizacyjne obszaru miasta. Umożliwiło to podmiotom działającym na tych obszarach, również samorządowi
miasta Piły, uzyskanie współfinansowania prowadzonych działań rewitalizacyjnych środkami zewnętrznymi, w tym unijnymi. Spektakularne efekty
działań widoczne są szczególnie na byłym terenach wojskowych: w rejonie
al. Powstańców Wlkp. (rewitalizacja CSS Tarcza) oraz ulic Kossaka, Podchorążych, Bydgoskiej (nowy obiekt i otoczenie Aquaparku, adaptowane
obiekty byłego Centrum Czołgowo – Samochodowego na potrzeby PWSZ
oraz nowe inwestycje, adaptowane na budynki mieszkalne obiekty pokoszarowe przez Pilskie TBS).
Jednym z aktualnie realizowanych projektów przez podmiot prywatny
na terenie poprzemysłowym po Gemar- Umech jest budowa dużego centrum
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handlowego „Galerii Piła” (planowane jest utworzenie 600 nowych miejsc
pracy), w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego, który również będzie remontowany przez PKP.
W marcu 2013 r. Rada Miasta Piły przyjęła do realizacji „Program
rewitalizacji obszarów miejskich miasta Piły”. W pierwszej części przeprowadzono diagnozę terenu miasta w ujęciu poszczególnych dzielnic miasta
i wytypowano obszary dysfunkcyjne. Efektem diagnozy było sporządzenie
harmonogramu przedsięwzięć w różnych sferach działania mających na celu
rewitalizację w sferze społecznej, gospodarczej i infrastrukturalnej obszarów
centralnych i obszarów aktywności turystycznej Piły w aspekcie lokalnych
i ponadlokalnych funkcji miejskich.
Z punktu widzenia niniejszego artykułu będzie nas interesowało jakie
cele założono w sferze gospodarczej:
RR Podniesienie konkurencyjności obszaru jako miejsca prowadzenia
działalności gospodarczej i korzystania z usług oraz lokalnego handlu
i gastronomii obszarów centralnych Piły.
RR Poprawa wizerunku obszarów centralnych Piły jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i rekreacyjnie.
RR Rozwój inicjatyw publiczno-prywatnych zmierzających do wzrostu
dochodów lokalnych firm.
W ramach tego dokumentu przyjęto do realizacji szereg inwestycji
o różnej wielkości – od termomodernizacji budynków szkolnych do budowy budynków mieszkalnych i budowy centrum biurowego oraz centrum
handlowego.
Program porządkuje i ujmuje w okresie wieloletnim inicjatywy rewitalizacji obszarów miejskich. W Programie rewitalizacji obszarów miejskich miasta
Piły ujęto 53 projekty, o łącznej wartości ponad 370 mln zł. Przeważają
projekty miejskie, zgłoszone przez gminę Piła, jednostki organizacyjne gminy
oraz spółki miejskie. 49 projektów ma wartość ponad 313 mln zł. Program
jest już realizowany (ul. Piłsudskiego). Całość tych działań w najbliższym
czasie zasadniczo odmieni centrum Piły, szczególnie w rejonie Pl. Konstytucji
3 Maja, ul. 11 listopada, ul. 14 Lutego, otoczeniu dworca PKP.
W Programie zawarto rewitalizację OTW Płotki oraz planowane zagospodarowanie Zalewu Koszyckiego. Do nowych projektów należy również
„Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski – Pilska Strefa
Aktywności Turystycznej”. To budowa trzech przystani na rzece Gwdzie
w Pile (projekt już zrealizowany). Przystań Nr 1 – zlokalizowana w pobliżu istniejącej elektrowni wodnej, przy moście Łokietka. Powstał tam zjazd
z Alei Wyzwolenia, plac techniczny, ciąg pieszy i dojście do pomostu, plac
piknikowy, plac rekreacyjny, pylon świetlny. Przystań Nr 3 zlokalizowana
przy parku miejskim na wyspie. Wybudowano dwa tarasy (dolny i górny)
z placami rekreacyjnymi, schody amfiteatralne, oświetlenie terenu, umocnione nabrzeże, pomost pływający. Przystań Nr 4 zlokalizowana przy moście
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Zygmunta Starego. Powstał tam plac rekreacyjny, taras drewniany, ciąg
pieszy, oświetlenie terenu, pomost pływający. W ramach projektu wybudowano ciąg pieszo–rowerowy z miejscami piknikowymi zlokalizowany wzdłuż
rzeki Gwdy, od restauracji Molino do Mostów Królewskich. Zrealizowano
też część działań rewitalizacyjnych wyspy miejskiej (plac zabaw, siłownia).
Do realizacji dalsza rewitalizacja południowej części wyspy oraz ciąg pieszo – rowerowy od wyspy miejskiej do Szkoły Policji. Wartość projektu ok.
10 mln zł. W połowie projekt jest finansowany ze środków EFRR w ramach
WRPO. Umowę o uzyskaniu dofinansowania ww. projektu środkami WRPO
podpisano w dniu 7 stycznia 2014 roku.
W dniu 29 maja 2013 roku została podpisana umowa o dofinansowanie
realizacji projektu pn. Budowa ul. Philipsa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu
regionalnym, ujętego w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów
Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007–2013. Wartość projektu wg umowy ok. 7 mln zł, dofinansowanie
ok. 3,6 mln zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dokonywane jest w formie refundacji, w wysokości 80% kosztów
kwalifikowalnych. Jest to już zrealizowana inwestycja, będąca elementem
tworzonej drugiej ramy komunikacyjnej Piły. Jej budowa i sprawne funkcjonowanie ma bardzo duże znaczenie dla układu komunikacyjnego subregionu
pilskiego i województwa wielkopolskiego. Projekt ma docelowo spełniać
funkcje śródmiejskiego ciągu komunikacyjnego zapewniającego wygodne
przemieszczanie się pojazdów pomiędzy osiedlami mieszkalnymi, terenami
aktywności gospodarczej.

STREFY EKONOMICZNE
W ostatniej dekadzie szczególnie uwidoczniła się konkurencja między
samorządami lokalnymi w zakresie pozyskania inwestorów. Można postawić
tezę, że obecnie panują tu takie same stosunki jak pomiędzy przedsiębiorstwami wolnorynkowymi (Sakowicz 2007:42).
W połowie 2011 r. powstała Podstrefa Piła Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Teren przeznaczony został na działalność gospodarczą
(produkcja, bazy, składy, usługi). Położony w bezpośrednim sąsiedztwie
drogi krajowej nr 11 i skrzyżowania z drogą krajową nr 10 oraz terenów
produkcyjno-usługowych. Jest tam infrastruktura techniczna – woda, kanalizacja sanitarna dostępna w odległości 130 m, gaz – 300 m. Tereny zasilane
z GPS Piła-Południe – dostępna moc do 5 MW. Teren graniczy z bocznicą
kolejową. Podstrefa to 21,9 ha z możliwością podziału. W skład „pakietu”
wchodzi możliwość uzyskania pomocy publicznej w postaci zwolnienia
z podatku dochodowego, podatku od nieruchomości, uzyskanie darmowej
pomocy przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją. Podpisano
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również umowę z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych na
mocy której Piła jest promowana wśród inwestorów zagranicznych. Niestety,
pomimo dwuletniego istnienia strefy jak do tej pory nie znalazł się chętny
inwestor. W rok po powstaniu strefy, gmina Piła walczyła o zlokalizowanie
tam fabryki Samsunga. Niestety Koreańczycy wybrali Wronki. Należy jednak
również zauważyć, że w bezpośrednim sąsiedztwie strefy powstały dwie inne
inwestycje, jedną z nich jest baza dużej firmy logistycznej Raben.
Pilska podstrefa nie jest jednak jedynie obszarem który ciągle czeka na
inwestorów. Z tym przedsięwzięciem wiąże sie inne. Na przełomie 2013
i 2014 roku rozpoczyna się inne działanie władz Piły – „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy
przemysłowej Piła południowo – wschodnia” (Przygotowanie dokumentacyjne
I i II etapu projektu)”. Wartość 2,27 mln zł. Przygotowując się do nowego
okresu budżetowego 2014 – 2020 samorząd miasta korzystając ze środków
pomocy technicznej WRPO 2007 – 2013 opracuje niezbędną dokumentację
techniczną dla przygotowania infrastrukturalnego strefy przemysłowej Piła
południowo – wschodnia (obszary poprzemysłowe w rejonie ul. Wawelskiejul. Walki Mlodych – ul. Na Leszkowie). Przygotowanie dokumentacji umożliwi kompleksowe uzbrojenie 60 ha terenów inwestycyjnych w sąsiedztwie
pilskiej podstrefy tj. budowę uzbrojenia podziemnego w zakresie sieci wodno
– kanalizacyjnych oraz budowę, przebudowę i rozbudowę odcinków dróg
obsługujących te tereny. Docelowa wartość inwestycji wyniesie 60 mln zł.
Działania podjęto ze względu na dogodną lokalizację (o czym wspomniałem
wcześniej).
Innym trudnym do rozwiązania pilskim problemem jest teren lotniska.
Likwidacja lotniska wojskowego oraz jednostek wojskowych spowodowała,
że w strukturze miasta znalazło się ok. 650 ha wymagających przekształceń przestrzennych i zagospodarowania. Obecnie lotnisko wykorzystywane
jest przez Aeroklub Ziemi Pilskiej. Powiat Pilski w listopadzie 2009 roku
przejął na własność część byłego lotniska wojskowego w Pile o powierzchni
179,2291 ha z przeznaczeniem na założenie i zarządzanie lokalnym lotniskiem użytku publicznego w Pile oraz planowanej działalności lotniczej,
logistyczno-spedycyjnej, magazynowej, handlowej, produkcyjnej oraz edukacyjno-szkoleniowej i rekreacyjnej powiązanej z lotnictwem. Podstawowym
problemem jest aktualnie niewielkie zapotrzebowanie na usługi w zakresie
transportu lotniczego na terenie Piły a z drugiej strony potrzebne duże nakłady finansowe jakie są niezbędne na przystosowanie pilskiego lotniska do
ruchu lotniczego większych samolotów. Pewnym rozwiązaniem tego problemu
byłoby przejęcie części ruchu towarowego z poznańskiej Ławicy, jednakże
nie ma możliwości sfinansowania tego przedsięwzięcia ze środków unijnych
(pewien wpływ ta to miały złe doświadczenia hiszpańskie). Aktualnie lotnisko
jest utrzymywane ze środków starostwa. Działania w kierunku wykorzystania
możliwości pilskiego lotniska są prowadzone przez oba samorządy – gminny
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i powiatowy. Z całą pewnością z czasem potrzeba ruchu lotniczego w Pile
powstanie, trudno jednak przewidzieć kiedy to nastąpi i jakie będą tego
przyczyny. Należy jednak podkreślić, że może to być dużym atutem w przypadku inwestora potrzebującego transportu lotniczego.

PODSUMOWANIE
Czy gmina Piła jest modelowym przykładem działania władz lokalnych na płaszczyźnie gospodarczej w zakresie rozwoju lokalnego? Czy
wymienione wyżej działania są właściwe? A może są to działania błędne
lub wręcz przeciwnie – „skazane na sukces”? Czy może lepszy jest model
pasywny – przecież zdarzają szczęśliwe zbiegi okoliczności gdy inwestor
sam zapuka do naszych drzwi bez specjalnych starań z naszej strony, a więc
i bez kosztów. Z całą pewnością dowiemy się tego w ciągu najbliższych
lat mierząc wzrost zatrudnienia, dochodów własnych oraz pobudzenie
lokalnej koniunktury (Zimny 2005:220). Dziś perspektywa czasowa jest
zbyt krótka. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że przy
zakładanej skali inwestycji nastąpią pewne perturbacje. Można wskazać
na dotychczasowe niepowodzenie pilskiej podstrefy ekonomicznej. Ale
niedopuszczalna jest bierność.
Wielokierunkowość i różnorodność działań w zakresie rozwoju lokalnego
staje się standardem. Obecna rzeczywistość gospodarcza wymaga od władz
lokalnych przygotowania działań o różnym charakterze i różnej wadze – od
np. niskich stawek podatkowych, przygotowania portalu internetowego dla
poszukujących pracy do rewitalizacji i przebudowy centrum miasta. Jeżeli jest
to możliwe działania powinny łączyć się. Powołując podmiot przeznaczony
do opieki nad inwestorami można przeznaczyć go również do znalezienia
pracowników dla przyszłych zakładów które powstaną. Rewitalizując centrum
prowadźmy i inne podobne działania w tym obszarze. Jeżeli projektowane
przedsięwzięcie nie działa, spróbujmy obok wdrożyć podobne – może wystąpi efekt synergetyczny.
Nie można oczywiście skupić się jedynie na płaszczyźnie gospodarczej
rozwoju lokalnego. Komplementarność działań na pozostałych płaszczyznach
– politycznej, społecznej, ekologicznej i kulturalnej jest nieodzowna i naturalna. Harmonijny rozwój pozostałych płaszczyzn miasta wydatnie zachęci
do osiedlania się i związania z miastem. To naturalna potrzeba człowieka,
aby przestrzeń w której żyje była przyjazna. Istnieje szeroki wachlarz potrzeb
wspólnoty (Pająk 2005:40 ), podstawą jednak pozostaje rozwój gospodarczy
i z tego powodu na nim głównie skupiłem swoją uwagę.
Czy rozwiązania przytoczone w publikacji są możliwe do zaadaptowania
przez inne samorządy? Na pewno pomysł w zakresie „Potralu-praca”, targów
pracy, do rozważenia pozostają niskie składki podatkowe, podobnie emisja
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obligacji komunalnych. W przypadku pozostałych rozwiązań jak rewitalizacja i poszerzenie centrum czy tworzenie stref inwestycyjnych są to raczej
rozwiązania adresowane do nielicznych.
Gmina Piła ma szanse na dobry rozwój. Jeżeli nie nastąpią szczególnie
niekorzystne wydarzenia w sferze politycznej i gospodarczej w ciągu kilku
najbliższych lat, mieszkańcy Piły powinni odczuć pozytywne skutki dzisiejszych działań.
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MULTIDIRECTIONAL ACTION IN THE ECONOMIC PLANE
AS THE STANDARD OF CONTEMPORARY LOCAL DEVELOPMENT.
A CASE STUDY MUNICIPALITIES PIŁA
SUMMARY: The political transformation in Poland in 90 very strongly influenced the
sphere of self-government. Gradually, during the first decade, the local government
had to take an number of obligations. The most difficult ones are related to local
development. Currently, activities of municipalities in this area are very similar
market behavior of enterprises. In order to be competitive with their neighbors
municipal council must conduct intensive activities on many planes. Must prepare
a strategy for action in many areas, and if necessary modify it. Must rationalize its
costs and bear the risk of their actions. The article includes a case study of a single municipality. It shows the actions taken by municipality in order to obtain an
advantage over other local governments to attract investors, to rationalize their
finances, revive their city. The result of these actions is to be a city, modern and
friendly to its citizens who have ensured a high standard of living.
Keywords: transformation, regional development, enterprise
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HISTORIA ADMINISTRACJI GMINNEJ
STRESZCZENIE: Początki samorządu gminnego sięgają II połowy XIX w. i reform
z czasów zaboru rosyjskiego. Tamte gminy podlegały kontroli ze strony urzędników
carskich. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r., do już ustanowionego systemu samorządu gminnego, dodano rady gminne. W 1933 r. weszła w życie
reforma samorządu gminnego jednolitego dla całej II Rzeczpospolitej (tzw. ustawa
scaleniowa).
W czasach wojen światowych gminy wykonywały ściśle polecenia władz okupacyjnych. Po II wojnie stopniowo ograniczano samorząd, aż do jego zniesienia
w 1950 r. W czasach PRL przeprowadzono zupełnie nieudaną reformę podziału
kraju na gromady (1954–1972). Od 1973 r. zaczęto naprawiać błędy i tworzyć
większe gminy. Ówcześnie ustanowiony podział gminny w większości funkcjonuje
do dziś, co stanowi dowód na to, że się sprawdził. Od 1990 r. gminy funkcjonują według nowych norm prawnych ustalonych w ustawie z 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym.
Temat poruszony w artykule nie był nigdzie opisany w tak skondensowanej formie.
Jest to pierwsze tego typu opracowanie.
W trakcie pisania artykułu użyto metody opisowej, historycznej i statystycznej.
Słowa kluczowe: administracja, samorząd, gmina, rada, zarząd, wójt, gromada,
wybory

WSTĘP
Od pierwszych wolnych wyborów samorządowych i ustanowienia w pełni
samorządnych gmin w Polsce, minęło ponad 20 lat. Jednak historia samorządu liczy sobie ponad dwieście lat – od chwili wprowadzenia jego zalążków
w czasach Księstwa Warszawskiego.
Były to czasy wprowadzania samorządu gminno-wioskowego (1809–1863)
i ustanowienia gmin terytorialnych pod nadzorem urzędników carskich
(1864–1915). W 1918 r. ustanowiono rady gminne, w 1933 r. przeprowadzono reformę samorządu gminnego. W czasach I i II wojny światowej
gminy wykonywały ściśle polecenia władz okupacyjnych. Po II wojnie światowej stopniowo ograniczano samorząd, aż do jego zniesienia 1950 roku.
W czasach PRL przeprowadzono zupełnie nieudaną reformę podziału kraju
na gromady (1954–1972). Dopiero od 1973 roku zaczęto tworzyć większe
gminy, które w większości funkcjonują do dziś. Od 1990 roku gminy funk-
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cjonują według nowych norm prawnych ustalonych w ustawie z 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym.
Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia dziejów administracji gminnej,
dlatego nie znajdziemy tutaj opisów walk w czasie wojen światowych, walk
partyzanckich, opisów dworów i dziejów rodzin ziemiańskich.

GMINY W LATACH 1809–1863
Samorząd gminny został zapoczątkowany w 1809 r. w czasach Księstwa
Warszawskiego. Utworzono gminy wiejskie, mające pewne formy samorządu,
ale pod ścisłą kontrolą właścicieli ziemskich, którzy sprawowali również
obligatoryjnie urząd wójta. Każda wieś stanowiła oddzielną gminę wiejską
(Dekret z 23 lutego 1809 r.).
Organizacja gmin wiejskich po 1815 r. – w Królestwie Polskim pozostawała niezmieniona od czasów Księstwa Warszawskiego (Mencel 1989:109).
Dopiero w 1859 r. władze przeprowadziły reformę ustroju gminnego. Od tej
pory gmina musiała składać się z przynajmniej 50 dymów1 pod zarządem
jednego wójta.
Mniejsze majątki ziemskie mogły być połączone w jedną gminę. Właściciele ziemscy sami wybierali spośród siebie wójta i przedstawiali do zatwierdzenia przez Komisję Rządową do Spraw Wewnętrznych. Do pomocy wójt
miał radnych wybranych przez mieszkańców zatwierdzonych przez naczelnika
powiatu. Na wsiach powołano sołtysów wybieranych przez mieszkańców
(Mencel 1989:118–119).

GMINA W OKRESIE 1864–1918
W 1863 r. wybuchło powstanie styczniowe. Rok później władze carskie
przystąpiły do uwłaszczania ziemi dworskiej, aby w ten sposób odciągnąć
chłopów od walki. Ziemia dworska użytkowana przez chłopów stała się ich
własnością, którą musieli spłacić. Zmieniło to zupełnie stosunki własnościowe
na polskiej wsi.
Drugą reformą władz carskich było powołanie gmin wiejskich. Ukaz
carski z 19 lutego (2 marca) 1864 r. zmienił ustrój gminny na polskiej wsi.
Po raz pierwszy gmina miała charakter samorządowy i została oddzielona
od władzy ziemian. Władze obsadzały urzędy gminne ludźmi chłopskiego
pochodzenia (Szumski 1991:39).
Gminę tworzyły zarówno grunty włościańskie (chłopskie), jak i dworskie
(folwarki). Utworzono gromady wiejskie z zebraniem gromadzkim i sołty1

Inaczej: domów.
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sem na czele2. Nowy ustrój nadano gminom funkcjonującym od 1859 r. Ich
granice początkowo się nie zmieniły. Najważniejsze było to, że nowe gminy
były wyłączone spod władzy właścicieli ziemskich.
W 1866 r. przystąpiono w Królestwie Polskim do reformy administracji
państwa w celu unifikacji z carską Rosją. Z początkiem 1867 r. zreorganizowano podział na gubernie i powiaty.
Wprowadzono nowy podział na gminy wiejskie w ramach guberni i powiatów. Mniej więcej z dwóch gmin (z czasów 1859 r.), tworzono jedną
nową gminę. Zmiany zostały ogłoszone z końcem 1866 r.
W tym miejscu należy opisać ówczesny ustrój gminny, ponieważ w większości zachował się aż do 1933 r.(Ukaz carski z 2 marca 1864) (Szumski
1991:38–42).
Organem uchwałodawczym gminy było zebranie gminne. Mogli brać
w nim udział wszyscy pełnoletni gospodarze bez względu na wyznanie. Należało mieć na terenie gminy przynajmniej 3 morgi gruntu, aby uczestniczyć
w obradach. W zebraniu udziału nie brali: sędziowie pokoju, duchowni,
urzędnicy policji powiatowej oraz osoby pozostające pod nadzorem policji.
Zebrania gminne odbywały się raz na kwartał. Przewodniczył im wójt. Wójt
mógł też zwołać nadzwyczajne zebranie. W przypadku, gdy wójt kandydował ponownie na urząd lub też składał sprawozdanie finansowe, zebranie
prowadził wskazany przez zebranych sołtys lub najstarszy wiekiem sołtys.
Do uprawnień zebrania gminnego należało:
RR wybór wójta gminy, ławników, pisarza i innych urzędników gminnych,
RR uchwały we wszelkich interesach gospodarczych i innych dotyczących
gminy,
RR przeznaczenie środków opiekuńczych i na urządzenie szkół gminnych,
RR ustanowienie działań i rachunków osób z wyboru pracujących w gminie,
RR rozporządzanie nieruchomym majątkiem całej gminy,
RR wybór pełnomocników do załatwiania spraw gminy,
RR wyrzeczenie we wszelkich takich przypadkach, w których na zasadzie
ogólnego prawa lub innych postanowień zachodziła potrzeba wyrażenia zgody całej gminy lub wypowiedzenia się.
Uchwały zebrania gminnego nie wymagały zatwierdzania przez naczelnika powiatu, jeśli podejmowane były w ramach kompetencji. Faktycznie
naczelnik powiatu osobiście lub poprzez swoich przedstawicieli kierował
często obradami zebrania.
Gmina dzieliła się na gromady. Gromada składała się z włościan jednej
wsi lub kolonii posiadających w niej prawo własności lub jakąkolwiek nieruchomość. Takim gospodarzom przysługiwało prawo głosu na zebraniach
gromadzkich. W zebraniach nie mogli uczestniczyć pracownicy folwarczni
2

Dziennik Praw Królestwa Polskiego, 1864:37 i nast.
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oraz robotnicy rolni. Zebranie zwoływał wójt lub sołtys. Od 1880 r. mogły
w nich także uczestniczyć kobiety – właścicielki gruntów.
Władza wójta rozciągała się na wszystkich mieszkańców gminy. Był on
zobowiązany:
RR donosić zwierzchności o samowolnie wydalających się z gminy i o popełnionych w gminie nieporządkach,
RR donosić zwierzchności policyjnej o wszelkich nadzwyczajnych w gminie wypadkach jak pożary, wylewy wód, choroby epidemiczne itp.,
RR zabezpieczać ślady przestępstw, dochodzić i zatrzymywać winowajców,
RR wykonywać wyroki sądów,
RR zwoływać i zamykać zebranie gminne, wnosić sprawy pod jego obrady,
RR mieć nadzór nad urzędnikami i sołtysami,
RR czuwać nad wypełnieniem rządowych i gminnych powinności oraz
wojskowego zaciągu,
RR mieć dozór nad gruntami opuszczonymi w gminie,
RR przestrzegać rzetelności miar i wag w publicznych miejscach sprzedaży,
RR opiekować się ubogimi, sierotami i dotkniętymi kalectwem lub chorobą.
Wójt był na terenie gminy przedstawicielem i wykonawcą władzy państwowej oraz wykonawcą uchwał zgromadzenia gminnego.
Urzędnicy gminni składali przysięgę przed naczelnikiem powiatu. Pobierali wynagrodzenie i byli wolni od świadczeń w naturze i służby wojskowej.
Wójt posługiwał się pieczęcią i podlegał naczelnikowi powiatu, przez którego
mógł być ukarany.
Sołtys był pomocnikiem wójta i wykonywał jego polecenia. Każda wieś
lub kolonia stanowiła oddzielną gromadę z wybieranym spośród mieszkańców sołtysem. Sołtys miał następujące uprawnienia:
RR zwoływać zebranie gromadzkie i czuwać nad porządkiem obrad,
RR wnosić pod obrady zebrania sprawy dotyczące dobra gromady,
RR wykonywać uchwały zebrania.
W gromadach, w których nie było osobnego poborcy podatkowego sołtys zbierał podatki. Podobnie jak wójt w gminie, tak i sołtys w gromadzie
mógł stosować kary.
Prowadzeniem ksiąg gminnych zajmował się pisarz gminny. Sprawował
swoje obowiązki pod nadzorem wójta. Odpowiadał za brak dokładności
w treści zapisów ksiąg.
Jeżeli gmina nie miała środków na utrzymanie pisarza, wtedy jego obowiązki spadały na wójta. Pisarz był zatrudniany na zasadzie najmu, kontraktu
za zgodą wójta, ławników i sołtysów lub też na zasadzie uchwały zebrania
gminnego. Osoba piastująca stanowisko pisarza musiała być wykształcona.
Władze powiatowe, według ukazu, miały czuwać nad tym, aby pisarze nie
przywłaszczyli sobie zbyt wielkiej władzy. W praktyce bowiem często stawali
się oni faktycznymi kierownikami w gminie.
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Urzędów gminnych nie mogły sprawować osoby poniżej 25 roku
życia, niechrześcijanie, osoby bez stałego miejsca zamieszkania, skazane
za przestępstwa oraz osoby pozostające pod dozorem policji lub sądu.
Umiejętność czytania i pisania nie była konieczna, aby zostać urzędnikiem
gminnym, z wyjątkiem pisarza. Kadencja urzędowania wójta i sołtysów
trwała 3 lata.
Wójt i sołtysi obejmowali urzędy po zaprzysiężeniu przez naczelnika
powiatu. Wójta ze stanowiska mógł zwolnić gubernator, natomiast sołtysa
– naczelnik powiatu.
Wójt miał do pomocy ławników wybieranych przez zebranie gminne.
Od 1876 r. ławnicy byli tylko urzędnikami sądowymi. Na ich miejsce
w gminie powoływano pełnomocników gminnych. Wójt i sołtysi łączyli
władzę samorządową oraz państwową. Wypełniali także czynności zlecone
przez władze powiatowe, które oprócz podatków i funkcji porządkowych
wypełniały zwykle cały czas wójtów i sołtysów. Faktyczne rządy nad gminą
sprawował naczelnik powiatu i starszy strażnik ziemski za pośrednictwem
posłusznych sobie wójtów. Naczelnik mógł bowiem nieposłusznego wójta
podporządkować sobie bądź usunąć z urzędu (Szumski 1991:40).
Gminy wiejskie początkowo były też po części organem sądowniczym
dla miejscowej ludności. Wójt i ławnicy stali na czele sądów gminnych
(Szumski 1991:41).
Ówczesne gminy były narzędziem rusyfikacji. W urzędach prowadzono
korespondencję po rosyjsku, a pisarzami często byli Rosjanie.

I WOJNA ŚWIATOWA
W 1914 r. rozpoczęła się I wojna światowa. Królestwo Polskie zostało
zajęte przez wojska niemieckie i austriackie. Niemcy zajęli północną jego
część, Austriacy południową. Rosjanie ustąpili na wschód likwidując urzędy
i zabierając ze sobą wszelkie akta (Bandurka 1995:67).
Nadal działały urzędy gmin z wójtami na czele. Były jednak podległe
całkowicie władzy okupacyjnej i zajmowały się głównie zbieraniem kontyngentów dla wojsk okupacyjnych. Nowością było to, że akta spisywano
w języku polskim.

GMINA W II RZECZPOSPOLITEJ
Po 11 listopada 1918 r. władze lokalne tworzono w oparciu o dawne
powiaty. Początkowo rządzili nimi komisarze wyznaczeni przez rząd w Warszawie, następnie starostowie. W sierpniu 1919 r. powołano województwa
(Dziennik Praw Państwa Polskiego z 14 sierpnia 1919).
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Odrodzone państwo utworzono z czterech różnych jednostek: zabór rosyjski, pruski, austriacki i Królestwo Polskie, o różnych tradycjach, językach
urzędowych i ustrojach samorządu.
Początkowo utrzymano w mocy odrębne dla dawnych zaborów ustroje
samorządu lokalnego. Modyfikował je dekret Naczelnika Państwa z 27 listopada 1918 r. Wg niego gmina pozostała formą samorządu zbiorowego,
w jej skład wchodziły gromady wiejskie – sołectwa. Nadal główną instytucją
gminy pozostało zgromadzenie gminne, jednak mogli już w nim uczestniczyć wszyscy pełnoletni obywatele gminy, także kobiety, bez względu na
stan majątkowy. Zebrania miały odbywać się raz na kwartał, w praktyce
zbierały się raz w roku dla uchwalenia budżetu. Zgromadzenie zajmowało
się sprawami majątku gminy, zatwierdzaniem budżetu, utrzymaniem dróg
i mostów, zasadami prowadzenia handlu, ochroną zdrowia, opieką nad
ubogimi (Dziennik Praw Państwa Polskiego z 14 sierpnia 1919).
Zupełnie nowym organem była 12-osobowa rada gminy wybierana
przez zgromadzenie gminne na okres 3 lat. Rada przygotowywała m.in.
budżet, zarządzała majątkiem i funduszami gminnymi, kontrolowała urzędników gminnych i wójta. Rada zbierała się przynajmniej raz w miesiącu,
a raz w roku przedstawiała wyniki swojej działalności na forum zebrania
gminnego.
Na czele rady gminy stał wójt. Wójtowie i sołtysi byli jednocześnie
funkcjonariuszami państwowymi i przedstawicielami władzy samorządowej.
Wójt reprezentował gminę na zewnątrz i wypełniał zadania narzucone
przez władze zwierzchnie. Wójt miał do pomocy aparat urzędniczy – urząd
gminy, który składał się z kilku urzędników: sekretarza (zwanego też pisarzem gminnym), jego pomocników oraz woźnego.
Pisarza gminnego zatrudniano w porozumieniu ze starostwem. To właśnie
on ponosił prawie cały ciężar pracy biurowej w gminie.
Woźny gminny pełnił funkcje pomocnicze i porządkowe.
Poszczególne wsie tworzyły gromady wiejskie, których organem było
zebranie wiejskie oraz sołtys. Zebrania decydowały samodzielnie w sprawach
wspólnot gruntowych, podatków, remontów dróg, działalności opiekuńczej.
Sołtys reprezentował wieś, zbierał podatki, przekazywał ogłoszenia gminne
i powiatowe, organizował warty nocne, kontrolował wykonanie szarwarków,
organizował stójki konne.
Nową ustawą gminną (Ustawa z 13 maja 1933 r.) zniesiono zebranie
gminne. Uprawnienia tego organu przekazano częściowo Radzie Gminnej,
która jednak miała mniejsze uprawienia. Wyboru radnych dokonywało
kolegium złożone z delegatów rad gromadzkich, sołtysów i podsołtysów
wszystkich gromad. W gminach do 5000 mieszkańców radnych było 12.
Kadencja radnych wynosiła 5 lat.
Namiastką zniesionego zebrania gminnego było zebranie gromadzkie.
Wprowadzono bowiem podział gmin na gromady wiejskie. Zebranie gro-
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madzkie zbierało się pod przewodnictwem sołtysa i podejmowało uchwały
dotyczące danej gromady. Organem wykonawczym gromady był sołtys.
Gromada miała własny budżet. Do sołtysa należało kierowanie sprawami
gromady, zarządzanie majątkiem, reprezentowanie gromady na zewnątrz.
Do niego należały też sprawy bezpieczeństwa, porządku publicznego, przestrzegania przepisów, doręczania pism sądowych, wykonywania obowiązków
związanych z poborem wojskowym.
Nowy ustrój gminny wprowadził nieznany wcześniej organ – zarząd
gminy. Przejął on część uprawień dawnej rady gminy. Na czele zarządu stał
wójt wraz z ławnikami. Zarząd na co dzień sprawował władzę w gminie.
Przygotowywał projekt budżetu, regulaminy, instrukcje, decydował o wydatkach. Kadencja członków zarządu wynosiła 5 lat. Wójta oraz członków
zarządu wybierała Rada Gminy w tajnym głosowaniu.
Kierownikiem urzędu gminy był sekretarz. Jako jedyny musiał mieć
odpowiednie kwalifikacje. Mianował go i zwalniał starosta powiatowy.
Wójt był zwierzchnikiem całej gminy i aparatu urzędniczego. Miał prawo reprezentowania gminy i podpisywania umów w jej imieniu. Był też
reprezentantem administracji rządowej w terenie.
Jako organ rządowy wójt działał jednoosobowo i pod osobistą odpowiedzialnością. Nadzór nad jego działalnością sprawował starosta.

II WOJA ŚWIATOWA
1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Ziemie polskie
znalazły się pod okupacją niemiecką. W początku października, na mocy
dekretu Hitlera niektóre tereny wcielono do III Rzeszy. Na pozostałej części
utworzono Generalne Gubernatorstwo.

GMINNE RADY NARODOWE 1945–1954
W 1945 r. obszar Polski został zajęty przez Armię Czerwoną. Początkowo władzę przejmowali przedstawiciele delegatury Rządu na Kraj, bowiem
legalnym rządem był Rząd Londyński. Tymczasem w Lublinie powstał Polski
Komitet Wyzwolenia Narodowego. Jego przedstawiciele, przy pomocy wojsk
radzieckich, przejmowali władzę w terenie. W każdej gminie, opanowanej
przez Sowietów, ustanowiono komendanta wojennego, który bardzo szybko
odsunął od władzy prawowitych przedstawicieli. Po kilku tygodniach od
wejścia Rosjan tworzono na nowo urząd gminy na czele z wójtem. W pierwszym okresie po wyzwoleniu, ustanowiony przez Sowietów PKWN w Lublinie wydawał dekrety w sprawach organizacji obszaru kraju wyzwolonego
spod okupacji niemieckiej. 21 sierpnia 1944 r. dekret PKWN przywrócił
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przedwojenne podziały na województwa, gminy i gromady (Dziennik Ustaw
z 21 sierpnia 1944).
Wzorem ZSRR wprowadzono rady narodowe. W dniu 11 września 1944 r.
wydano dekret o organizacji i zakresie działań rad narodowych (Ustawa
z 11 września 1944). Miały one działać tymczasowo, ale pozostały aż do
1990 r. Ostateczny kształt organizacji samorządu lokalnego został określony na mocy dekretu z 23 listopada 1944 r. (Dekret z 23 listopada 1944).
Zagwarantowano wówczas istnienie wspólnot samorządowych gminnych,
powiatowych i wojewódzkich z własnym majątkiem i osobowością prawną, organami wykonawczymi i uchwałodawczymi. Zakres działań organów
regulowały przepisy przedwojenne. Jednocześnie rady narodowe stanowiły
organy władzy państwowej o szczególnych kompetencjach kontrolnych.
Organem rad narodowych były prezydia rad narodowych. I to właśnie one
z czasem zaczęły przejmować funkcje zarządów gmin.
Gminne rady narodowe wybierały zarząd gminny jako organ wykonawczy. Zarząd miał takie same kompetencje jak przed wojną, jednak z czasem
zaczęto pomniejszać jego rolę. Prezydia rad narodowych zepchnęły wójta
do mało znaczącej roli wykonawcy poleceń prezydium.
Ówczesny samorząd gminny zajmował się instytucjami oświatowymi,
kulturalnymi, ochrony zdrowia, dróg lokalnych, gospodarki komunalnej,
transportu.
Dochody samorządu pochodziły z różnego rodzaju opłat administracyjnych,
targowych, za korzystanie z urządzeń komunalnych, pożyczek, dotacji Skarbu
Państwa oraz dodatków do podatków państwowych (głównie podatek gruntowy).
Gromady wiejskie w okresie powojennym działały w oparciu o dawne
rozwiązania prawne. Do 1950 r. formalnie nadal działał samorząd gminny,
jednak w systemie rad narodowych dominującą rolę miały organy wykonawcze i aparat urzędniczy (Gończar 1990:36).
Samorząd gminny nie miał prawa istnieć w socjalistycznym państwie.
Na mocy ustawy z 20 marca 1950 r. O terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Ustawa 20 marca 1950)3 zniesiono samorząd terytorialny.
Jego cały majątek przejęło państwo. Rozwiązano organy wykonawcze gmin
i rady gromadzkie. Ich kompetencje przejęły rady narodowe. Wprowadzono
jednolity system władz i administracji terenowej wg wzorów radzieckich.
Rady narodowe były organami władzy państwowej w jednostkach podziału
terytorialnego i na ich obszarze kierowały działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną (Kallas 2001:396).
W ten sposób pełnię władzy w gminie przejęły rady narodowe oraz ich
prezydia. Pozostały nadal urzędy gminy pracujące pod kierunkiem sekretarzy
gmin którzy wchodzili w skład prezydium.
Z końcem 1954 r. gminy zakończyły działalność.
3

Dziennik Ustaw, 1950, nr 14, poz. 130.
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GROMADZKIE RADY NARODOWE
W 1953 r. rozpoczęto przygotowania do zmian w podziale administracyjnym kraju. Granice gmin miały się zmienić. Zlikwidowano już samorząd
gminny. Kraj miał ulec zupełnej przebudowie. Gromady miały stać się zalążkiem dużych, kolektywnych gospodarstw rolnych, na kształt radzieckich
kołchozów.
W życie weszła ustawa o reformie podziału administracyjnego (Ustawa
z 25 września 1954). Powstały nowe gromady położone na terenie jednej
lub sąsiadujących ze sobą dawnych gmin. Miały mieć one powiązania komunikacyjne, wspólne urządzenia gospodarcze, kulturalne, zdrowotne (art. 2).
Liczba mieszkańców wahała się od 1 tys. do 3 tys., powierzchnia od 15 do
50 km2. Na czele stała gromadzka rada narodowa z prezydium.
Gromadzkie rady narodowe miały bardzo wąskie kompetencje. Miały
kierować działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną. W praktyce
wykonywały jedynie zarządzenia władz powiatowych.
Gromada uchwalała budżet, zarządzała mieniem gromadzkim, prowadziła
sprawy meldunkowe i rejestrację rowerów. Budżet gromady powiązany był
z budżetem powiatowym. Bez wsparcia władz powiatowych żadne inwestycje nie mogły być prowadzone, gdyż przekraczało to możliwości niewielkiej
gromady. Głównym zadaniem gromad okazało się organizowanie rolnictwa
w celu powiększenia zbiorów i realizowanie narzuconych planów skupu
i podatków.
Sołtysi w historii miewali lepsze i gorsze okresy, ale byli zawsze.
Teraz ich zadania przejęli pełnomocnicy gromadzkich rad narodowych.
Pełnomocnik działał w oparciu o wytyczne GRN i był łącznikiem między
gromadą a wsią. Ta instytucja nie sprawdziła się i nigdy nie została przez
wieś zaakceptowana.
W październiku 1956 r. system stalinowski upadł. Wycofano się na razie
z projektu powszechnej kolektywizacji. System podziału na małe gromady
nie odpowiadał tym planom. Rozpoczęto więc proces komasacji gromad
w większe jednostki.
W 1958 r. doprecyzowano zakres działania rad narodowych i ich kompetencje. Rada uchwalała lub rozpatrywała akty o zasadniczym znaczeniu
dla podległego terytorium, jak budżet, plan społeczno-gospodarczy, sprawozdania z jego wykonania. Aparatem wykonawczym i zarządzającym
rady było prezydium, opiniodawczym i kontrolnym komisje rady. Organami
pomocniczymi gromadzkich rad byli sołtysi i zebrania wiejskie. Prezydium
jako organ wykonawczo-zarządzający rady, reprezentowało radę na zewnątrz
i organizowało jej pracę.
Na wsiach na nowo powołano sołtysów i zwoływano okresowo zebrania wiejskie, a sołtys uczestniczył w sesjach gromadzkiej rady narodowej
z głosem doradczym.
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GMINNE RADY NARODOWE 1973–1990
Istniejący od 1954 r. podział kraju na miasta, osiedla i gromady nie
sprawdził się. 29 listopada 1972 r. Sejm uchwalił ustawę o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Ustawa z 29 listopada
1972). Powrócono do idei gmin – większych i samowystarczalnych. Po
raz pierwszy pojawiły się też wspólne czyli miejsko-wiejskie jednostki
administracyjne.
W nowym ustroju gminnym oddzielono funkcje stanowiące od wykonawczych. Organem uchwałodawczym była gminna rada narodowa z prezydium
i komisjami. Przewodniczącym rady zostawał zwyczajowo pierwszy sekretarz
gminnego komitetu PZPR.
Do zadań rady narodowej gminy należało uchwalanie rocznych i wieloletnich planów społeczno-gospodarczych rozwoju gminy oraz koordynowanie i kontrolowanie ich wykonania, uchwalanie budżetu i kontrola jego
wykonania, dysponowanie środkami funduszów celowych niezwiązanych
bezpośrednio z budżetem, uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Uchwały podejmowane przez radę realizował, jako organ wykonawczy,
naczelnik gminy.
Naczelnik gminy był powoływany i odwoływany przez wojewodę. W urzędach gmin zatrudniano osoby mające przynajmniej średnie wykształcenie. Była
to zupełna nowość w administracji lokalnej, sprzyjająca jej profesjonalizacji.
Ustanowienie gmin w 1973 r. było przyznaniem się do porażki funkcjonowania gromadzkich rad narodowych Powstały gminy, często prawie
w dawnych granicach. Ustanowiono jednoosobowy organ wykonawczy
przypominający dawnego wójta.
Powołanie gmin w tamtym okresie było całkiem dobrym, na miarę ustroju, posunięciem. Powstały większe jednostki terytorialne, które spełniały
większość funkcji administracyjnych, gospodarczych i socjalnych.
W połowie 1975 r. nowa reforma ustanowiła 2-stopniowy podział administracji. Zlikwidowano powiaty, tworząc jednocześnie nowe, mniejsze
województwa. Zlikwidowano część gmin, które nie miały dobrych warunków
gospodarczych.
W dniu 19 marca 1981 r., na fali kryzysu końca lat 70-tych i przemian
roku 1980, Rada Państwa podjęła uchwałę w sprawie umacniania roli samorządu mieszkańców wsi. Zebrania wiejskie zyskały inicjatywę uchwałodawczą, mogły wybierać rady sołeckie. Sołtys mógł zawierać umowy w imieniu
zebrania wiejskiego (Gończar 1990:55).
Jesienią 1981 r. w gminach pojawiło się wojsko – terenowe grupy operacyjne. Oficjalnie miały one udzielać pomocy terenowym organom administracji państwowej w realizacji zadań (Gończar 1990:55). Przygotowywały
one jednak wprowadzenie stanu wojennego.
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13 grudnia 1981 r. do urzędów wkroczyło wojsko. Gminne rady narodowe
i zebrania wiejskie miały zakaz zgromadzeń. W urzędach gmin urzędowanie
rozpoczęli komendanci terenowych grup operacyjnych. Naczelnicy musieli
respektować ich decyzje.
Na początku lat 80-tych władze postanowiły zreorganizować administrację
wiejską. Ustawa z 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu
terytorialnego na nowo powołała samorząd terytorialny (Ustawa z 20 lipca
1983). Nie był to samorząd w pełni tego słowa znaczeniu. Był to jednak
pierwszy tak odważny krok władz państwowych. Samorząd wiejski otrzymał
prawo do dysponowania własnymi funduszami, ale nie uzyskał osobowości
prawnej. Zebrania wiejskie mogły decydować o sprawach lokalnych. Nowe
przepisy obligowały naczelnika i radę do respektowania uchwał zebrań wiejskich. Sprawy dotyczące danej społeczności musiały być z nią uzgadniane.
Nowa ustawa o radach narodowych i samorządzie wiejskim zwiększyła
uprawnienia rad narodowych wobec naczelników. Od tej pory to gminna
rada narodowa w porozumieniu z wojewodą wybierała swojego naczelnika.
W 1989 r. zapoczątkowano zmiany, które doprowadziły do uchwalenia
nowej ustawy o samorządzie gminnym, która nadała samorządność dotychczas
istniejącym gminom. Z końcem kwietnia 1990 roku zakończyła się, przed
terminem, kadencja rad narodowych.

WSPÓŁCZESNA GMINA
27 maja 1990 r. weszła w życie ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca
1990 roku4. Tego dnia przeprowadzono pierwsze wybory do rad gminnych.
Ustawa nadała samorząd i osobowość prawną gminom. Funkcję uchwałodawczą pełni rada gminy wybierana w wyborach powszechnych. Organem
wykonawczym był początkowo zarząd gminy na czele z wójtem wybieranym
przez radę gminy. Od 2002 r. organem wykonawczym w gminie jest wójt
wybierany przez mieszkańców gminy w bezpośrednich wyborach.

ZAKOŃCZENIE
Celem niniejszego artykułu było przedstawienie zarysu administracji
gminnej na przestrzeni ostatnich stuleci. Jak zaznaczono na wstępie, pominięto opisy innych działań na ziemiach polskich, skupiając się wyłącznie
na tematyce samorządów. Przedstawione opracowanie dość zwięźle opisuje
ciągłą transformację naszej administracji samorządowej.
4

Dziennik Ustaw z 1990 roku, nr 16, poz. 95.
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Od początku lat 90-tych samorządy opierają się na nowych normach
prawnych, dających więcej swobody demokratycznej mieszkańcom gmin,
którzy decydują o kształcie organu uchwałodawczego i wykonawczego.
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HISTORY OF MUNICIPAL ADMINISTRATION
ABSTRACT: The beginnings of local government dates back to the second half of
the nineteenth century and reform of the Russian occupation time.
Those municipalities, local government formally, subject to control by the officials
of the tsarist. After Poland regained independence in 1918, to an already existing
system of local government added to municipal councils. In 1933, came into force
on reform of local government municipal uniform for the whole country (so-called
law Scaleniowa).
During the First and the Second World War, municipalities perform strictly command
of the occupation authorities.
After the Second World War government gradually reduced until its abolition in
1950. In communist era was carried out completely unsuccessful reform of the
division of the country on the cluster (1954 – 1972).
Since 1973 began to repair the mistakes and established a larger municipalities.
Then established division of municipalities in the majority operates today, which
is a proof of its correctness.
Since 1990, municipalities are functioning, according to the new norms, laid down
in the Act of 8 March 1990 the Local Government.
The issue of the article has not been described anywhere in such a condensed form.
This is the first of this type elaboration.
In the course of writing the article used descriptive, historical and statistical methods.
Keywords: administration, government, municipality, council, directorate, commune
head, cluster,
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ROLNICTWO W POLSCE W ŚWIETLE KONCEPCJI
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
– UJĘCIE REGIONALNE1
STRESZCZENIE: Celem opracowania była odpowiedź na pytanie, czy po akcesji
Polski do UE wystąpiły tendencje do konwergencji/dywergencji międzyregionalnej
poziomów rozwoju rolnictwa w Polsce, w wymiarach: ekonomicznym, społecznym
i środowiskowym. Zakres podmiotowy analiz objął regiony w Polsce na poziomie
NUTS–2 (województwa), przedmiotowy dotyczył zrównoważenia ekonomicznego,
społecznego i środowiskowego rolnictwa zaś czasowy dotyczył co do zasady lat
2004–2011. W ocenie poziomów zróżnicowań zastosowano współczynniki sigma-konwegencji. Postawiono hipotezę, że po akcesji do UE zmniejszał się poziom zróżnicowań
w zakresie społecznego, ekonomicznego i środowiskowego zrównoważenia rolnictwa
pomiędzy regionami (województwami) w Polsce. W wyniku przeprowadzonych analiz
dowiedziono że po 2004 r. stopień zróżnicowania międzyregionalnego w zakresie
ekonomicznego i społecznego zrównoważenia rolnictwa w Polsce był bardzo wysoki
i trwały. Jednocześnie wystąpiła tendencja do pogłębiania zróżnicowań międzyregionalnych w stopniu zrównoważenia środowiskowego rolnictwa, co pozwoliło na
odrzucenie głównej hipotezy opracowania.
Słowa kluczowe: rolnictwo, regiony w Polsce, konwergencja

WSTĘP
Doświadczenia krajów Unii Europejskiej w latach 70 i 80-ych ubiegłego wieku, kiedy to intensywne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi
w sektorze rolnym napotkało na granicę wzrostu, dowiodły potrzeby zrównoważonego gospodarowania w rolnictwie. Wówczas to uprzemysławianie
rolnictwa w UE sukcesywnie naruszało jego dawną harmonię ze środowiskiem naturalnym. W efekcie coraz bardziej wydajne technologie i struktury
wytwórcze zastępowały dotychczasowe, zostawiając jednakże coraz bardziej
wyraźny ślad ekologiczny w postaci: utraty żywności, gleb, zanieczyszczeń
wód i powietrza, czy bioróżnorodności ekosystemów. Poszczególne gospodarki
1

„Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych
na podstawie decyzji numer DEC–2012/07/D/HS4/01601”.
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w UE nie były w stanie zinternalizować rosnących, negatywnych efektów
zewnętrznych intensywnej produkcji rolnej (Zegar 2012, Czyżewski 2013).
Dostrzeżono także, że ziemia rolnicza oprócz surowców rolnych tworzy
dobra publiczne, pod warunkiem jednak właściwego nią gospodarowania2.
Zjawiska te ujawniły narastające sprzeczności pomiędzy ekonomią a ekologią,
sprzeczności pomiędzy prywatno-gospodarczym pojmowaniem racjonalności
a racjonalnością ogólnospołeczną – globalną w sektorze rolnym, co doprowadziło do przyjęcia koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa (ang.
sustainable development) jako idei wiodącej we wspólnej polityce rolnej UE3
(Ślusarz 2005:120). W koncepcji tej podkreśla się, że globalnego kryzysu
ekologicznego nie można uniknąć bez utrzymania równowagi w trzech elementach makrosystemu, tj. systemie gospodarki, systemie środowiska oraz
systemie społecznym. Dążenie do utrzymania równowagi wewnętrznej między
tymi elementami jako immanentnej cechy sustainable development otwiera
przestrzeń dla działalności regulacyjnej, która ma na celu kształtowanie
odpowiednich zmian zachodzących w trzech ładach systemu: ekologicznym,
gospodarczym oraz społecznym4. Działalność regulacyjna dla osiągnięcia
zrównoważonego rozwoju rolnictwa poprzez oddziaływanie na te trzy łady,
stała się priorytetowa także we wspólnej polityce rolnej UE. W związku
z tym celem opracowania jest odpowiedź na pytanie, czy po akcesji Polski
do UE wystąpiły tendencje do konwergencji/dywergencji międzyregionalnej poziomów rozwoju rolnictwa w Polsce, w wymiarach: ekonomicznym,
społecznym i środowiskowym. Postawiono hipotezę że po akcesji do UE
zmniejszał się poziom zróżnicowań w zakresie społecznego, ekonomicznego
i środowiskowego zrównoważenia rolnictwa pomiędzy regionami (województwami) w Polsce. Występowanie tendencji do konwergencji, pozwoliłoby przyjąć hipotezę postawioną w opracowaniu, świadcząc jednocześnie
o pogłębianiu spójności terytorialnej w zakresie poziomów zrównoważenia
rolnictwa, pomiędzy poszczególnymi województwami Polski, co należało2

3

4

Zdaniem B. Czyżewskiego rozpoznanie procesu dostarczania dóbr publicznych przez
czynnik ziemi jest kluczowe dla sformułowania współczesnej teorii renty gruntowej.
Stawia on tezę o występowaniu samoistnej użyteczności czynnika ziemi rolniczej. Samoistność oznacza zdolność do dostarczania użyteczności przez ziemię rolniczą, bez
udziału czynnika kapitału i pracy (Czyżewski B. 2013:58–90).
Koncepcja zrównoważonego rozwoju plasuje się w ekonomii rozwoju, choć poza jej
głównym nurtem. W przeciwieństwie do niego zagadnienia podejmowane przez ekonomię rozwoju mają szerszy wymiar uwarunkowań i czynników rozwojowych ujmujących: inwestycje i oszczędności, transformację strukturalną i demograficzną, postęp
techniczny i czynnik ludzki, podział dochodów, ograniczoność zasobów naturalnych
czy otwarcie gospodarek krajowych na globalizację (Ruttan 1998).
W miarę upowszechniania się koncepcji zrównoważonego rozwoju obserwuje się
tendencje do poszerzania trzech jej podstawowych elementów o nowe, takie jak ład
instytucjonalny, przestrzenny, czy etyczny (np. Adamowicz, Dresler 2006). W opracowaniu skupiono się na trzech podstawowych ładach tej koncepcji.

Rolnictwo w Polsce w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju – ujęcie regionalne

161

by oceniać jako zjawisko korzystne w szczególności mając na uwadze art.
174 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie z nim: „w celu
wspierania harmonijnego rozwoju całej Unii rozwija ona i prowadzi działania
służące wzmocnieniu jej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.
W szczególności Unia zmierza do zmniejszenia dysproporcji w poziomach
rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów najmniej przywilejowanych” (Traktat… 2014).

MATERIAŁY I METODYKA BADAŃ
W najbardziej ogólnym ujęciu konwergencja oznacza „zbliżanie”,
„zbieżność’, czy też „upodabnianie” w różnych wymiarach życia społeczno-ekonomicznego. Pojęcie konwergencji gospodarczej wprowadzone zostało
do literatury ekonomicznej przez R. Barro i X. Sala-Martin w kontekście
makroekonomicznej teorii wzrostu gospodarczego. Do oceny zróżnicowań
pomiędzy poszczególnymi regionami (krajami) stosowana jest tzw. konwergencja typu sigma. Jej pierwotna idea wiąże się z próbą odpowiedzi
na pytanie o długookresowe tendencje w stopniu zróżnicowania poziomu
bogactwa w pewnej grupie krajów. Powszechnie przyjętą miarą dyspersji
w grupie krajów jest odchylenie standardowe logarytmów naturalnych miar
bogactwa w pewnym momencie t, obliczane zgodnie z poniższym wzorem.
(1)
gdzie:
i – indeks kraju,
– poziom miary bogactwa w i-tym kraju w roku t,
– przeciętny poziom miary bogactwa w rozpatrywanej grupie krajów
w roku t.
O σ-konwwegencji mówimy wtedy, gdy wraz z upływem czasu odchylenie standardowe logarytmów naturalnych przyjętej miary bogactwa w danej
grupie krajów wykazuje tendencje malejącą. W przeciwnym razie mamy do
czynienia z dywergencją czyli pogłębianiem zróżnicowań (Malaga 2004:13,
170). Wzór 1 zastosowano także w ocenie tendencji do konwergencji/dywergencji międzyregionalnej poziomów rozwoju rolnictwa w Polsce, przyjmując
za i poszczególne województwa w Polsce, za
wartości wskaźników określających poziomy zrównoważenia rolnictwa w wymiarach ekonomicznym,
społecznym i środowiskowym, zaś za przeciętne wartości poszczególnych
wskaźników dla wszystkich województw.
Rolnictwo uznaje się za zrównoważone w wymiarze ekonomicznym, gdy
umożliwia ono wypracowanie dochodu rolniczego zapewniającego godziwy
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poziom życia ludności pracującej w tym sektorze, co oznacza osiągnięcie
parytetu dochodów rolniczych do pozarolniczych. W skali makroekonomicznej będzie to wartość dodana brutto oraz wartość produkcji rolniczej,
a zwłaszcza produkcji towarowej (Harasim, Włodarczyk 2000:167). Zgodnie
z tym w opracowaniu za wskaźniki stopnia zrównoważenia ekonomicznego
rolnictwa w analizowanych regionach (województwach) przyjęto wartość
towarowej produkcji rolniczej w cenach stałych na 1 hektar użytków rolnych
(ha UR) oraz wartość dodaną brutto działu rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
i rybactwo w cenach bieżących na 1 ha UR. W momencie przygotowywania
opracowania Główny Urząd Statystyczny nie opublikował danych na temat
wartości dodanej dla 2011 r., stąd analizy z zastosowaniem tej wielkości
ograniczyły się do lat 2004–2010. Zrównoważenie środowiskowe rolnictwa
określa się jako jego zdolność w długim okresie do zapewnienia równowagi
agrosystemu i zapobiegania degradacji środowiska naturalnego przez ochronę
gleb, wód, powietrza, krajobrazu rolniczego oraz zwierząt gospodarskich
(Vereijken 1997:293–308). Pośród danych GUS na temat rolnictwa w poszczególnych województwach Polski można odnaleźć wskaźniki, które pozwalają
wnioskować o stopniu jego zrównoważenia w wymiarze środowiskowym.
Należą do nich: liczba zwierząt gospodarskich w sztukach dużych (SD)5,
które odniesiono do 100 ha użytków rolnych (UR) w danym województwie,
a także zużycie nawozów mineralnych i chemicznych w przeliczeniu na czysty
składnik na 1 ha UR. Dobór wskaźników zrównoważenia środowiskowego
wynika przede wszystkim z zasad tzw. Dyrektywy Azotanowej – zgodnie z nią
obszary na których liczebność zwierząt gospodarskich przekracza 2 SD na
ha UR należą do szczególnie narażonych skażeniem związkami pochodzenia
rolniczego (Dyrektywa…2013). Zagrożenia wynikają także z nadmiernego
stosowania przez gospodarstwa rolne nawozów mineralnych (Otoliński, Wielicki 2002:20, Radziejewski, Niesyto, Jeziorski 2002:50–51). Ostatni z ładów
obejmuje zrównoważenie społeczne rolnictwa. Jego definiowanie nastręcza
największych trudności gdyż często jest on określany przez kryteria dochodowe, przez co „zazębia się” z wymiarem ekonomicznym. W opracowaniu
przyjmuje się za J. St. Zegarem, że zrównoważenie społeczne rolnictwa polega
na waloryzacji usług środowiskowych, spożytkowaniu rolniczych zasobów
pracy, wkładzie w utrzymanie lub rozwijanie żywotności ekonomicznej
i społecznej wsi oraz wartości kulturowych (Zegar 2005). W statystykach
GUS odnalezienie danych na temat zrównoważenia społecznego powoduje
najwięcej trudności. Można jednak przyjąć, że stopień spożytkowania rolniczych zasobów pracy przez sektor rolny w poszczególnych województwach
jest wyrażany liczbą osób zatrudnionych w tym sektorze w przeliczeniu na
100 ha UR, zaś wkład rolnictwa w utrzymanie lub rozwijanie żywotności
5

Sztuki duże (SD) są to sztuki przeliczeniowe, w których za jednostkę przyjęto zwierzę
o masie około 500 kg.
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ekonomicznej obszarów wiejskich wynika z udziału wartości dodanej brutto
działu rolnictwa i pokrewnych mu leśnictwa, łowiectwa i rybactwa w całkowitej wartości dodanej wypracowanej przez wszystkie gałęzie w danym
regionie. Stąd przyjęto te wielkości jako wskaźniki zrównoważenia społecznego rolnictwa porównywanych obszarów (województw). W tabeli 1 dla
przejrzystości wywodu zaprezentowano jeszcze raz przyjęte w opracowaniu
wskaźniki poziomu zrównoważenia rolnictwa w poszczególnych wymiarach.
Tabela 1. Zastosowane w badaniach wskaźniki poziomu zrównoważenia rolnictwa
w wymiarach: ekonomicznym, środowiskowym i społecznym
Wymiar
ekonomiczny

Wskaźnik
wartość dodana brutto działu rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
i rybactwo w cenach bieżących na 1 hektar użytków rolnych
(ha UR) w latach 2004–2010
wartość towarowej produkcji rolnej w cenach stałych na 1 ha
UR w latach 2004–2011

środowiskowy

zużycie nawozów mineralnych lub chemicznych w przeliczeniu
na czysty składnik na 1 ha UR w latach 2004–2011
zwierzęta gospodarskie w sztukach dużych w przeliczeniu na
100 ha UR w latach 2004–2011

społeczny

pracujący w rolnictwie w przeliczeniu na 100 ha UR w latach
2004–2011
udział wartości dodanej brutto działu rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo w całkowitej wartości dodanej brutto danego
województwa w latach 2004–2010

Źródło: opracowanie własne

Zakres podmiotowy analiz obejmuje zatem poszczególne województwa
w Polsce (regiony na poziomie NUTS-2, zgodnie z Klasyfikacją Jednostek
Terytorialnych do Celów Statystycznych), przedmiotowy dotyczy poziomów
zrównoważenia ekonomicznego, społecznego i środowiskowego rolnictwa na
obszarach tych regionów, zaś czasowy co do zasady obejmuje lata 2004–2011,
z wyjątkiem wskaźników wykorzystujących wartość dodaną brutto działu
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i robactwo w przypadku których zakres ten
objął, ze względu na brak stosownych danych dla 2011 roku, lata 2004–2010.

WYNIKI BADAŃ
Najwyższe zróżnicowanie międzyregionalne w latach 2004–2011, wystąpiło w poziomach zrównoważenia rolnictwa w wymiarze społecznym.
Świadczą o tym zdecydowanie najwyższe wartości odchyleń standardowych
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dla wskaźników określających społeczny wymiar zrównoważenia rolnictwa
w poszczególnych województwach. Najniższe zróżnicowanie pomiędzy regionami wystąpiło natomiast w poziomach ekonomicznego zrównoważenia.
Zarówno w odniesieniu do wartości dodanej brutto, jaki i towarowej nie
odnotowano jednak wyrównywania się ich wartości pomiędzy województwami w Polsce. Współczynniki sigma konwergencji utrzymywały się w całym
analizowanym okresie badawczym na względnie stabilnym poziomie, co
dowodzi iż po akcesji Polski do UE poziom zróżnicowań w zakresie ekonomicznego rozwoju rolnictwa charakteryzował się znaczną trwałością. Zatem
można powiedzieć, iż objęcie gospodarstw rolnych w Polsce wspólną polityką
rolną nie spowodowało zacierania się różnic pomiędzy sytuacją ekonomiczną
rolnictwa w poszczególnych regionach Polski (por. tabela 2).
Tabela 2. Współczynniki σ – konwergencji międzyregionalnej poziomów
rozwoju rolnictwa w wymiarach: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym
w latach 2004–2011
Wymiary
zrównoważenia:

Lata
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

wartość dodana brutto działu rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
i rybactwo w cenach bieżących na 1 ha UR
Ekonomiczny

0,2981 0,2883 0,2985 0,2712 0,2919 0,2733 0,2830

–

wartość towarowej produkcji rolnej w cenach stałych
na 1 ha UR
0,2258 0,2438 0,2607 0,2347 0,2528 0,2179 0,2665 0,2678
zużycie nawozów mineralnych lub chemicznych w przeliczeniu
na czysty składnik na 1 ha UR

Środowiskowy

0,2047 0,2768 0,2637 0,3124 0,3424 0,3180 0,3344

–

zwierzęta gospodarskie w sztukach dużych w przeliczeniu
na 100 ha UR
0,3800 0,4469 0,4734 0,4576 0,4720 0,5104 0,5108 0,5519
pracujący w rolnictwie w przeliczeniu na 100 ha UR
0,5670 0,5655 0,5446 0,5439 0,5428 0,5479 0,5870 0,5892

Społeczny

udział wartości dodanej brutto działu rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo w całkowitej wartości dodanej brutto
danego województwa
0,5924 0,5688 0,6163 0,5806 0,5772 0,6133 0,6447

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 2008–2013

–
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W całym analizowanym okresie zdecydowanie najwyższą wartość dodaną
brutto działu rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo w cenach bieżących,
w przeliczaniu na 1 ha UR uzyskiwało województwo wielkopolskie (średnia
dla lat 2004–2010 wyniosła tu aż 3199 zł). Zdecydowanie najniższa była
z kolei w województwie podkarpackim, wynosząc średnio dla lat 2004–2010
jedynie 1190 zł. Znaczne zróżnicowanie wystąpiło także w wartość towarowej produkcji rolnej w cenach stałych na 1 ha UR. Najwyższą średnią
dla lat 2004–2011 wartość tego wskaźnika, wynoszącą 4626 zł, osiągnęło
województwo podkarpackie, zaś najniższą małopolskie (1748 zł). Zatem
zróżnicowanie pomiędzy województwami osiągającym najwyższe wskaźniki
zrównoważenia ekonomicznego w latach 2004–2011 a tym, dla których były
one najniższe było znaczne. Podobnie, jak w przypadku ładu ekonomicznego, także zróżnicowanie w zakresie zrównoważenia społecznego rolnictwa
pomiędzy poszczególnymi regionami w Polsce utrzymywało się, po akcesji
Polski do UE, na zbliżonym poziomie. Przy czym różnice pomiędzy województwami o najwyższych, jak i najniższych wskaźnikach, określających
stopień zrównoważenia społecznego rolnictwa były w tym przypadku jeszcze
wyższe niż w odniesieniu do wymiaru ekonomicznego. Województwem,
które osiągnęło najwyższy średni dla lat 2004–2010 udział wartości dodanej
brutto działu rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo w całkowitej wartości dodanej brutto regionu, wynoszący blisko 11% było podlaskie. Z kolei
województwem o najniższym udziale był region śląski, w którym wyniósł
on zaledwie 1,1%. Największa liczebność osób pracujących w rolnictwie
w przeliczeniu na 100 ha UR, wynosząca średnio w latach 2004–2011 aż 23
osoby, wystąpiła w regionie małopolskim. Najniższa była w województwie
zachodniopomorskim, wynosząc zaledwie 4 osoby/100 ha UR. Jeszcze bardziej niekorzystne tendencje, polegające wręcz na zanikaniu spójności terytorialnej w Polsce wystąpiły w odniesieniu do wymiaru środowiskowego. Po
2004 r. odnotowano tendencje do dywergencji zarówno w zużyciu nawozów
mineralnych i chemicznych w przeliczeniu na czysty składnik na 1 ha UR,
jak i liczebności zwierząt gospodarskich w sztukach dużych w przeliczeniu
na 100 ha UR, co dowodzi pogłębiających się międzyregionalnych zróżnicowań w poziomach zrównoważenia środowiskowego rolnictwa w Polsce
po akcesji do UE (por tabela 2). W latach 2004–2010 najwyższe zużycie
nawozów mineralnych i chemicznych w przeliczeniu na czysty składnik
na 1 ha UR występowało w regionie opolskim (średnio aż 178 kg/ha UR).
Najniższe było z kolei w województwie podkarpackim i wynosiło 62 kg/ha
UR. Z kolei najwyższa intensywność produkcji zwierzęcej mierzona średnią
obsadą zwierząt gospodarskich w sztukach dużych w przeliczeniu na 100
ha UR wystąpiła w województwie wielkopolskim (blisko 80 sztuk/100 ha
UR). Najniższa była w regionach: dolnośląskim i zachodniopomorskim,
wynosząc w każdym z nich nieco ponad 17 sztuk/100 na UR. Obserwacje
te dowodzą bardzo dużych, a jednocześnie pogłębiających się rozbieżności
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pomiędzy poszczególnymi regionami Polski w poziomach zrównoważenia
środowiskowego rolnictwa. W województwach, w których już w 2004 r.
dominowało rolnictwo intensywne środowiskowe (np. wielkopolskie, czy
kujawsko-pomorskie), w kolejnych latach następowała jeszcze większa jego
intensyfikacja, co z całą pewnością pogłębiało niekorzystne oddziaływanie
sektora rolnego w tych regionach na jakość zasobów przyrodniczych. Natomiast w regionach o najniższej intensywności rolnictwa w 2004 r., takich jak
dolnośląskie, zachodniopomorskie czy podkarpackie, następowało w latach
następnych dalsze ograniczanie tej intensywności i wzrost zrównoważenia
środowiskowego rolnictwa poprzez zmniejszanie obsady zwierząt gospodarskich w przeliczeniu na 100 ha UR.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
W wyniku przeprowadzonych analiz odrzucono hipotezę główną opracowania, która głosiła że: po akcesji do UE zmniejszał się poziom zróżnicowań
w zakresie społecznego, ekonomicznego i środowiskowego zrównoważenia
rolnictwa pomiędzy regionami (województwami) w Polsce. Dowiedziono, że
po 2004 r. stopień ekonomicznego i społecznego zrównoważenia rolnictwa
pomiędzy różnymi województwami w Polsce był bardzo wysoki i utrzymywał
się na podobnym poziomie. Jednocześnie wystąpiła tendencja do pogłębiania
zróżnicowań międzyregionalnych w stopniu zrównoważenia środowiskowego
rolnictwa w Polsce po 2004 r. Świadczy to o niekorzystnym zjawisku, jakim
jest zanik spójności terytorialnej w zakresie zrównoważenia rolnictwa, pomiędzy poszczególnymi województwami Polski. Można zatem powiedzieć,
że wspólna polityka rolna, w obecnym kształcie okazuje się mało skuteczna
w wyrównywaniu dysproporcji w poziomach rozwoju rolnictwa w Polsce,
w wymiarach ekonomicznym i społecznym a w szczególności w wymiarze
środowiskowym. Aby cel ten można było skutecznie realizować, koniecznym
wydaje się uwzględnienie uwarunkowań regionalnych w dystrybucji środków finansowych wspólnej polityki rolnej UE, a być może nawet podział jej
instrumentarium w zależności od potrzeb regionalnych, bądź decentralizacja
tej polityki, pozwalającą jednostkom samorządowym kształtować, bądź wybierać jej instrumenty tak, aby wspomagały one realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa na obszarze danego regionu, a w ogólnym
rozrachunku kraju i całej UE.

BIBLIOGRAFIA
 ADAMOWICZ, M., DRESLER, E., 2006, Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na
przykładzie wybranych gmin województwa lubelskiego, Zeszyty Naukowe Akademii
Rolniczej we Wrocławiu Rolnictwo nr 540, Wrocław.

Rolnictwo w Polsce w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju – ujęcie regionalne

167

 CZYŻEWSKI, A., 2013, O nowy paradygmat rozwoju rolnictwa. Refleksje nad książką
J. St. Zegara pt. „Współczesne wyzwania rolnictwa”, Ekonomista nr 6, Warszawa.
 CZYŻEWSKI, B., 2013, Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce,
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 DYREKTYWA AZOTANOWA UE, http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/
factsheets/nitrates/pl.pdf, (dostęp: 10. 05. 2013).
 GUS, 2008–2013, Roczniki Statystyczne Rolnictwa z lat 2007–2012, Wydawnictwo
GUS, Warszawa.
 HARASIM, A., WŁODARCZYK, B., 2000, Możliwości zrównoważonego rozwoju
gospodarstw o różnych kierunkach produkcji na glebach lekkich, Roczniki Naukowe
SERiA tom IX, zeszyt 1, Warszawa.
 MALAGA, K., 2004, Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 OTOLIŃSKI, E., WIELICKI, W., 2002, Europejski model rolnictwa i wsi XXI wieku,
Regionalne zróżnicowanie agrobiznesu, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań.
 RADZIEJEWSKI, J., NIESYTO, G., JEZIORSKI, J., 2002, Integracja europejska
a ochrona środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
 RUTTAN, V.W., 1998, The new growth theory and development economics: A survey,
The Journal of Development Studies vol. 35, no. 2.
 ŚLUSARZ, G., 2005, Studium społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich w świetle zagrożenia marginalizacją na przykładzie województwa
podkarpackiego, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ, http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:pl:PDF, (dostęp:
1.01.2014).
 VEREIJKEN, A., 1997, Methodical way of prototyping integrated and ecological arable
farming system (I/EAFS) in interaction with pilot farms, Pespectives for Agronomy,
developments in Crop Science no 25, Elsevier, Amsterdam.
 ZEGAR, J. ST., 2005, Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym
nr 11, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
 MATUSZCZAK A., 2013, Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia, PWN, Warszawa 2013.
 ZEGAR, J. ST., 2012, Współczesne wyzwania rolnictwa, PWN, Warszawa.

AGRICULTURE IN POLAND IN THE LIGHT OF THE CONCEPT
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT – REGIONAL ANALYSIS
SUMMARY: The aim of the study was to answer the question whether, after the
Polish accession to the EU were trends towards convergence/divergence in interregional levels of agricultural development in Poland. The scope of analysis took
on regions in Poland at the NUTS –2 (province), the study concerned of the sustainability of the economic, social and environmental sustainability of agriculture,
and the time of study concerned, as a rule, years 2004–2011. In the assessment of
levels of differentiation is used sigma- convegence. The main hypothesis of study
is that after accession to the EU decreased level differences in the social, economic
and environmental sustainability of agriculture between the regions (provinces) in
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Poland. The analyzes demonstrated that after 2004 the degree of inter-regional differentiation in terms of economic and social sustainability of agriculture in Poland
was very high and durable. At the same time there was a trend to deepen inter-regional differences in the degree of environmental sustainability of agriculture,
which led to the rejection of the main hypothesis of the study.
Keywords: agriculture, regions in Poland, convergence
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DRAINAGE OF ECONOMIC SURPLUS FROM
AGRICULTURE IN POLAND – AND ATTEMPT
AT FALSIFICATION OF THE THEOREM1
ABSTRACT: Higher real productivity of an economy sector, resulting from e.g. technical or organizational innovations, should bring additional and proportional benefits
to the owners of means of production in the branch, and lower productivity should
bring residual loss. If this is not the case, it leads to the surplus drainage. Author
formulates a hypothesis that the surplus drainage from agriculture to other sectors
of the food economy in Poland takes place and is cyclic. The aim of the elaboration
is to test it. In the research the method of the “global productivity surplus account”
was adopted basing on the data of the sectoral input-output tables (“supply and
use tables” of GUS). The crucial conclusion of the analysis is that the drainage of
agricultural surplus through price relations occurs in the long term (and not only
in the crisis phase) in Poland. Therefore, we deal with a specific asymmetry in the
agricultural surplus distribution.
Keywords: agriculutre, input-output tables, market failure, economic surplus

INTRODUCTION
On the basis of the analysis of the matrix of outlays and results dynamics of a given sector, it is possible to assess the structure of rent flows in
a give year and changes of their values in time. If the values of outlays
and effects are realized with the help of suitable deflators, it will be possible to valuate changes of the real productivity (Sulmicki 1959:77–83).
Higher real productivity of a sector, resulting from e.g. technical or organizational innovations, should bring additional and proportional benefits to
the owners of means of production in the branch, and lower productivity
should bring residual loss. If this is not the case, it leads to the surplus
drainage, i.e. the sector does not increase sums of the realized rents despite the real productivity growth. However, because of it other sectors
gain profits unjustified by the changes of the real factors efficiency. The
1

Article written by the project funded by the National Science Centre in Poland allocated on the basis of Decision No DEC-2011/01/D/HS4/01842 from 13.10.201.
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aim of the elaboration is to test above mentioned mechanism in agri-food
sector in Poland. Author formulates a hypothesis that the surplus drainage from agriculture to other sectors of the food economy is usually cyclic
and linked with fluctuation of the economic condition. It means that the
outflow of rents in certain periods can be compensated by their inflows
in the subsequent phases of the cycle. If in the long term (e.g. in a closed
business cycle) the drainage and inflows do not balance, an asymmetrical
distribution of rents appears (relative to time). In this case, symmetry
would mean division of the economic development effects between entities
of the national economy adequate to their contribution in the increase of
productivity in real terms. However, the adequacy should be reached at
least within one business cycle.

METHODOLOGY2
In the research, the method of the “global productivity surplus account”
integrated with the sectoral input-output tables (supply and use tables) was
used. Surplus flows in the food economy have been examined on the basis
of demand accounts and the consumption of goods and services according
to the Central Statistical Office of Poland (GUS), on the basis of which the
above mentioned tables for 1995–2007 with regards to the “agriculture and
hunting” division were conducted. This sector constitutes the 2nd sphere of
the food economy). The analysis included all spheres of the food economy
according to the traditional division: industry producing production means
and services for agriculture and the food industry (1st sphere), agriculture (2nd
sphere), food industry (3rd sphere) – (Mrówczyńska-Kamińska 2010a:9–25;
Mrówczyńska-Kamińska 2010b:27–42). Moreover, for the analysis of rent
flows, the 4th sphere was distinguished, i.e. primary demand for agricultural
and food products and so-called spheres supporting the food economy (cf.
tab. 1).
In the input-output accounts prepared by GUS, the heads contain sections according to the Polish Classification of Activities (PKD), and the sideheadings contain products according to the Polish Classification of Products
and Services (PKWiU). The demand account according to GUS is presented
in basic prices, and the consumption account is presented in the buyer’s
prices (GUS 1995–2007:7–11).
From the point of view of the issue of the agricultural surplus distribution in food economy, the most important is the long-term assessment of the
process of changes of the real agricultural productivity and accompanying
changes of allocating economic rents in this sector. It enabled an identifi2

Similar methodology was adopted in the research presented in [Czyżewski 2013].
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cation of the timeless, in my opinion, mechanism of distributing economic
rents (cf. tab. 1) and determining the role of the agricultural policy in this
system. According to the assumptions of the used method (total productivity surplus account), the sum of rents and losses of agriculture equals the
surplus of the real productivity of this sector (if the productivity falls, the
surplus is negative). Therefore, some sectors realize rents at the expense of
losses of other sectors, as a result of the effect of volatile prices (nominal).
Such a phenomenon is a proof of the existence of the market mechanism
failure. In the light of the assumption on the law of optimal allocation, the
total rents realized by a given sector should be equal to the surplus of the
real productivity obtained by it. As mentioned above, the problem should,
however, be assessed in the long term since the market failures working to
the “disadvantage” and “advantage” of a given sector may balance. When
it does not happen, we face an asymmetry of the rent distribution. It is assumed that the sources of disturbances in this case are nominal variables,
i.e. price fluctuations, taxes and subsidies.
To sum up, the quantification of rent flows comes down to the following algorithm of conduct: in the case of the effects of the examined sector
we answer two questions:
RR how much, realistically, did the volume of sold products change in
comparison with the previous year (we calculate the “volume index”)?
Therefore, the calculated volume constitutes the production in “the
prices from the previous year”,
RR what is the real value of sold products in the sense of its purchasing
power “in PLN from the previous period”? We realize the production
in the current prices with the use of the GDP deflator.
Therefore, if a buyer paid for a given volume of products of the sector
(in PLN from the previous period) less than he would have to pay a year
before (in prices from the preceding period), he realizes the rent. In other
words, in reality the buyer paid for the products of the sector less than in
the previous period, taking into account the current purchasing power of
the obtained payment. In the case of the outlays matrix, we follow analogical rules. If, according to the real purchasing power of 1 Polish zloty, the
sector paid less for a given volume in a given year than it would have to
spend a year before, it realizes the economic rent, and a supplier, a loss.
The rents and losses of a given sector should be summed up, and then their
long-term balance should be calculated.
As you can see, in the account there are two types of price variables
analyzed – sectoral deflators, i.e. indexes of prices of products sold and
purchased by a given sector, which are responsible for the phenomenon of
widening the price gap, and deflators at the level of the national economy,
i.e. GDP deflator illustrating a change on the purchasing power of the Polish zloty.
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WIDENING THE PRICE GAP IN AGRI-FOOD SECTOR
AS A MARKET FAILURE
Therefore, the total productivity surplus account is only a more detailed
analysis of the process of widening of the price gap. However, precisely
this process constitutes the market failure which, above all, is responsible
for the drainage of the surplus (Czyżewski B., Mrówczyńska-Kamińska
2010:203–233).
To be precise, the problem of widening of the price gap itself (worsening
the sectoral terms of trade for agriculture) is not a failure, however, it results
from low supply and demand price elasticity in agriculture, or as some authors claim, from high price elasticity (supply and demand) of agricultural
products. In the modern economic trends, low supply and demand elasticity
(or price elasticity) is numbered among the main market mechanism failures (Bludnik 2010:23–33). The price elasticity of food and agricultural raw
materials means that reducing any supply or demand imbalance results in
more than proportionate price changes in order to achieve market balance.
For example, in the case of rigid production of agricultural raw materials, a negative demand shock, causing supply imbalance, forces significant
reductions of the raw material prices. Therefore they are called “elastic”
(Tomek, Robinson 2001:36 et seq.). Analogically, the supply shock caused
by e.g. crop failure, creates demand imbalance and with rigid demand for
food (and agricultural raw materials) the prices have to increase more than
proportionally in order to balance the market.
Therefore, during periods of weak market performance, the price gap
widens in the agricultural sector – a fall of the global demand leads to an
over-proportionate reduction of prices of the agricultural raw materials.
However, rigid supply in agriculture decreases the demand for means of
production to a relatively smaller extent and forces a certain reduction of
prices of materials purchased by agriculture. In the short term, this reduction is corrected through adjustment (fall) of supply of agricultural means
of production produced in the 1st sphere since it is price-elastic. Analogically
in the prosperity phase, upswing of the global demand leads to a sudden
increase of prices of agricultural raw materials. However, the prices of means
of production change insignificantly due to rigid supply in agriculture and
elastic production adjustments in the 1st sphere.
Nevertheless, the reasons for the listed failures are, on the one hand,
the obligation of consumption, on the other hand, the general environmental conditions for agricultural production. To sum up, the price
elasticity in the 2nd, 3rd and 4th spheres (agriculture, agri-food industry
and consumption of agricultural products, respectively) are responsible
for a universal, in my opinion, mechanism of the rent distribution in the
food economy.
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BUSINESS CYCLE IN AGRICULTURAL SURPLUS FLOWS
Due to the long-term nature of the analysis (1995–2007) and the further described theoretical premises, the goal can be considered as verified
(universal). The essence of the rent division in the long term is presented
in tab. 1. The next paragraphs describe the most important observations
concerning the time series included in them.
In 1995–2007, two sub-periods of the business cycle are clearly visible:
1995–2002 and 2003–2007. Not only is this conclusion drawn on the basis
of the barometer of business activity analysis developed by the Research
Institute for Economic Development in the Warsaw School of Economics
(Gorzelak, Periodical tests – Business activity in agriculture, access 13. 03.
2012, www.sgh.waw.pl/instytuty/irg/aktualnosci/rolnictwo), but also on
the basis of the data concerning the “price gap” index from the first line
in tab. 18. Until 2002, the price gap widened by 0.93 per year on average. Since 2002, it widened by 1,03 per year on average. In both of the
periods, the distribution of economic rent progressed differently. Therefore,
it is justified to observe that the rents distribution mechanism in Poland is
of a cyclic nature connected with the phases of the business activity cycle.
There exist no grounds to think that in the subsequent cycle the rent allocation trends will not repeat. After all, they stem from immanent features
of the demand for food and the supply of agricultural raw materials. It is
all about the market failures in the form of the price elasticity (supply and
demand) described earlier.
Another observation is an interesting fact that the real productivity of
agriculture grows during the period of weak economy performance, and
falls in the boom phase. What I mean here, are the changes in the relation
between the outlays and effects volumes. In 1995–2002, the increase of
the real productivity is estimated to have equaled 11.9 bn PLN, and its fall
in 2003–2007 – 4.8 bn PLN. Therefore, in the entire examined period the
balance is still positive, i.e. the technical efficiency of agriculture in Poland
increases (cf. tab. 1).
The reasons for the productivity increase in 1995–2002 were attributable
to outlays – they rose slower or fell quicker than the production. It probably resulted from savings in the material consumption. The premises of the
decrease in the technical efficiency in 2003–2007 concern the production
process – the volume of sales decreased or increased slower than outlays.
In this case, it can be explained by breaking the links between the level of
subventions from the CAP, and the production efficiency (this is “decoupling” constituting the essence of the 2003 CAP reform from Luxemburg)
– (Cunha, Swinbank 2011, p. 125 et seq.). In Poland, a simplified system
of direct payments was introduced, in which subsidies (area payments) are
received regardless of efficiency.
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RESULTS AND DISCUSSION
The most important conclusion from tab. 1 is that the drainage of rents
through price relations takes place in the long term (and not only in the
crisis phase). Therefore, we deal with asymmetry in the rent distribution.
It was marked in lines 2, 5 and 6 of tab. 1, underlining the components of
the “drainage of rents” value. And thus, in 1995–2002 the real productivity increased by approx. 11.9 bn (without the subventions from the CAP).
However the rent flows balance amounted to – 20.5 bn3 (without the subventions from the CAP). According to the adopted assumptions, not only
did agriculture not receive the “gained” 11.9 bn PLN of rents more, but
it additionally lost approx. 20.5 bn PLN due to the widening of the price
gap (without the subventions from the CAP- cf. tab. 1). It means e.g. that
in practice farmers received lower payments for the same products year by
year (taking into consideration changes of volume and inflation), whereas on
the whole they paid the same or more for materials and services. Therefore
the total value of the drainage is estimated at the level of – 32,3 bn PLN
(cf. tab. 1)4. In the conditions of improved economic situation, the market
returns the economic surplus, and the failures “balance” to a certain extent.
In 2003–2007 the real productivity fell by approx. 4.8 bn (without the subventions from the CAP). Nonetheless, agriculture realized approx. 11.9 bn
PLN of additional rents (without the subventions from the CAP). Therefore,
the rent flows balance amounted to + 16.7 bn (cf. tab. 1), although it is still
less than the total decrease of the realized rents in 1995–2002. This is the
mentioned above problem of asymmetry in the distribution of rents by the
market mechanism and a long-term process of depreciation of agriculture
with regards to its environment (Czyżewski 2013).
Therefore, the drainage depends on the agricultural policy, in the sense
that the CAP does not improve the market mechanism, but only to a certain
extent does it retransfers the economic surplus lost by agriculture5. The
question is whether it is sufficient. And here is the answer which requires
rejection of a part of the hypothesis formulated at the beginning. Only
through the direct payments did there occur a total compensation of the
3
4

5

i.e. the value of the realized rents fell by that amount.
To better understand the mechanism, let us analyze one more example: if the real
productivity (after eliminating all nominal factors) falls by 100 units, and the surplus
in a given year amounts to 100 units less than in the base period, the market works
well and the allocation is effective. However, if the surplus in reality amounts to 200
units less, we deal with the drainage running at 100 units. In the opposite situation,
the mechanism works analogically.
Regardless of whether the subventions from the CAP are paid or not, the operational
surplus in agriculture still either realistically increases or realistically falls with regards
to the base period depending on the phase of the cycle.
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drainage from the years 1995–2007. (cf. line 6 and 9 in tab. 1). Moreover,
there are resources for the rural areas development left (cf. line 8 in tab.
1, cf. Czyżewski 2013).
However, as for the resources from the Development Programme of
Rural Areas (PROW), the interpretation is not so self-evident. Admittedly,
they increase arithmetically the examined surplus since GUS includes them
in the global production. In reality, however, they are largely “forcibly”
invested (and not e.g. consumed). Moreover, they demand own contribution. Therefore, they constitute the part of the rent which is accumulated in
agriculture and contributes to the sustainable development working to the
entire society’s benefit6. Therefore, we can confine to the conclusion that
the EU common agricultural policy in its current form fully compensates
the market drainage of the surplus in Poland. It proves its effectiveness.
One question arises: what about the payment for public goods supplied by
agriculture? If from the above we can draw a conclusion that the CAP only
corrects failures of the market mechanism, its main goal since the Agenda
2000 has not been realized in Poland at all. Finally, it can be stated that
the resources for the development of rural areas constitute this payment.
However, is it sufficient?
The theory of creating the land rent proved that higher capital productivity in agriculture is connected with the unpaid utilities of the land factor in
the form of public goods. The relation between the surplus and the capital
resource is relatively higher, partly due to the support from the CAP. The
support may be treated as an attempt of the institutions of the CAP to valuate
public goods. However, it appears that only a small part of the support may
fulfil this role (it concerns resources for the PROW, there is an “outflow” of
area payments), and the rest after disclosing in real terms and eliminating
the influence of nominal factors, drains from agriculture to other sectors.
From this point of view, the CAP is not effective. It is inefficient also from
the point of view of a market correction in valuating the own labour cost
in agriculture (Czyżewski 2013).
If the 1st pillar of the CAP compensates the price mechanism failures
to a significant extent, and the 2nd pillar would theoretically constitute the
public goods cost, what about the disparity of the remuneration for the
family farm labour? Therefore, in reality, the public goods cost, i.e. the
utilities of the land factor, is consumed by households in agriculture (and
not accumulated in investments in land), which stays in contradiction to
the concept of the sustainable development.
6

One should remember about the cross-compliance rule and pro-environmental or prosocial requirements concerning the resources from the Development Programme of
Rural Areas (PROW).
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change index (previous
year = 100)

93.8

825

0.91

2001

102.1

1 842

1.04

2000

3. Real productivity
change index (previous
year = 100)

–54

0.92

1999
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0.91

1998
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change in mm PLN
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0.89

1997

0.97
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Specification

0.5

123

344

99.6

99.9

221

1.00

1996–
2002
2002
2003
(sum or
average)
0.87

2005

26.9

9816

6847

100.0

95.9

–2.8

–965

827

96.1

98.2

–2 969 1 792

1.13

2004

1.17

1.034
(gm)

2.8

1042

486

99.9

99.2

17.3

7058

3801

105.6

101.7

11.9%

16729

11961

100.22
(gm)

98.99
(gm)

–556 –3 257 –4 769

1.02

2006

–

–15617

–8506

99.7
(gm)

100.8
(gm)

7 112

0.973
(gm)

2003–
1996–
2007
2007
2007
(sum or (sum or
average) average)

Table 1. The mechanism of the drainage of rents from agriculture in various business activity conditions (1996–2002
and 2003–2007) and its transfer through the EU Common Agricultural Policy
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Source: own study on the basis of: (GUS 1995–2007; Eurostat 2000–1997; GUS 1996–2008; GUS 1999, 2004, 2009; GUS 1996–2010a; GUS
1996–2010b; GUS 1996–2010c; the Ministry of Agriculture and Rural Development 1995, 2000, 2005, 2007).

1

Relation between the global agricultural production prices index and the index of prices of products bought in individual farms in agriculture, gm –
geometric mean, am – arithmetic mean
2
It results from the difference between the changes of production values and outlays values connected solely with real factors (yields, technical efficiency,
and technical progress). All nominal factors – sectoral and domestic price changes, changes of taxes and subsidies – were eliminated.
3
Rent changes connected with retail and transport margins – cf. explanatory notes to the tab.– and with net investment outflows in agriculture were
added to the flows estimated on the basis of supply accounts and the consumption of products and services. Net investments equal investments in current
gross prices minus growth of consumption of fixed capital in a given year– cf. appendix 13–24.
4
Before 2004, taxes minus subsidies for production are included in the rent flows balance (through base prices), after 2004 the balance includes only
net domestic taxes, and from the CAP – not.
5
Before 2004, taxes minus subsidies for producers are included in the rent flows balance, after 2004 – not. The value of direct payments was estimated
assuming the amount of net domestic taxes at the level from 2003 – growth of the surplus after 2004 was reduced by this level; a fall of the purchasing
power of the CAP subsidies for producers is not taken into consideration since the influence of inflation compensates the weakening of the exchange rate
of the Polish zloty, however, the rent change due to net domestic taxes was added to the rent flows since 2004 (subsequently in the years 2004–2007:
28.15, 16.95, 8.9 and 26.28 mm PLN);

10. Total resources for
agriculture and rural
areas development acc.
to budget acts in mm
PLN

9. Direct payments
from the CAP acc. to
national accounts5 in
mm PLN

8. Resources from the
CAP for rural areas
development and price
intervention acc. to
national accounts4 in
mm PLN

7. Agriculture and
hunting rent flows
balance excl. „margins”
and „net investments”
items3 in mm PLN
(without the CAP)
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DRENAŻ NADWYŻKI EKONOMICZNEJ Z ROLNICTWA W POLSCE
– PRÓBA FALSYFIKACJI TEOREMATU
STRESZCZENIE: Wyższa realna produktywność danego sektora gospodarki wynikająca
np. z innowacji technologicznych lub organizacyjnych winna skutkować wzrostem
nadwyżki ekonomicznej właścicieli środków w produkcji w tym sektorze. Analogicznie spadek realnej produktywności oznacza niższe dochody rezydualne. Tak dzieje
się w warunkach efektywnej alokacji czynników produkcji. W przeciwnym razie
dochodzi do przepływu (tzw. „drenażu”) nadwyżki między poszczególnymi działami. Autor stawia hipotezę, że w Polsce ma miejsce drenaż nadwyżki ekonomicznej
z rolnictwa przez inne działy gospodarki żywnościowej i że jest to zjawisko cykliczne. Celem opracowania jest poddanie powyższego twierdzenia próbie falsyfikacji.
W przeprowadzonych badaniach zastosowano tzw. „rachunek nadwyżki całkowitej
produktywności” („global productivity surplus account”), bazując na sektorowych
tabelach przepływów międzygałęziowych (tzw. „tabelach podaży i wykorzystania
towarów i usług” wg GUS) w Polsce. Głównym wnioskiem z przeprowadzonych
analiz jest potwierdzenie faktu występowania wspomnianego drenażu nadwyżki
z rolnictwa poprzez zmiany międzysektorowych relacji cenowych w długim okresie.
Mechanizm ten cechuje swoista asymetria w czasie.
Słowa kluczowe: rolnictwo, tabele przepływów międzygałęziowych, zawodności
rynku, nadwyżka ekonomiczna

Marta Śmigla
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

ROLA KLASTRÓW W KSZTAŁTOWANIU
KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI
SEKTORA ROLNO-ŻYWNOŚCIOWEGO
W REGIONIE (NA PRZYKŁADZIE KLASTRA
ROLNO-SPOŻYWCZEGO POŁUDNIOWEJ
WIELKOPOLSKI)
STRESZCZENIE: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie korzyści wynikających z funkcjonowania klastrów dla rozwoju sektora rolno- żywnościowego regionu.
Przedstawiono zagadnienia teoretyczne związane z determinantami rozwoju regionalnego i klastrów. Następnie scharakteryzowano inicjatywę klastrów rolno- żywnościowych na przykładzie Klastra Rolno- Spożywczego Południowej Wielkopolski,
koncentrując się na jego znaczeniu dla sektora rolno- żywnościowego Wielkopolski
poprzez przedstawienie działań dotyczących innowacyjności i poprawy konkurencyjności wielkopolskich producentów żywności.
Słowa kluczowe: klastry rolno-żywnościowe, rozwój regionu, Klaster Rolno-Spożywczy Południowej Wielkopolski

WSTĘP
Na przestrzenni ostatnich kilkunastu lat w skali całego świata tempo
rozwoju przedsiębiorstw bardzo wzrosło, o czym świadczą różnego rodzaju
projekty i badania prowadzone w zakresie poprawy gospodarki poszczególnych
państw. W Polsce obserwuje się rosnący trend intensyfikacji przystosowania
standardów zachodnio europejskich. Po akcesji do Unii Europejskiej proces
ten jeszcze znaczniej się zaostrzył, co spowodowało poprawienie się międzynarodowej konkurencyjności oraz internacjonalizacji polskich firm (Gorynia,
Jankowska 2008:9–11). Dążenie do wzrostu gospodarczego, lepszego poziomu
życia mieszkańców, a także próba osiągnięcia wysokich zysków przez przedsiębiorstwa są czynnikami rozwoju przedsiębiorstw tej samej branży skupiających się na danym obszarze geograficznym. Owe przedsięwzięcia nazywane
są klastrami. Klastry w literaturze definiowane są jako firmy, dostawcy oraz
jednostki badawcze i rozwojowe, które swoją działalność gospodarczą prowadzą
w podobnej branży i nie tylko konkurują ze sobą, ale również współpracują.
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W ramach pracy nad projektami, czy działaniami mającymi na celu realizację
wyznaczonych celów, są ściśle powiązane z instytucjami, takimi jak uniwersytety, stowarzyszenia badawcze, bądź agencje (Mierzejewski 2010:7–16;
Bania, Mierzejewski 2012:12–17; Mikołajczyk, Steenbock, Śmigla 2012:419).
Funkcjonowanie klastrów z założenia powinno sprzyjać zwiększeniu konkurencyjności na danym obszarze, co z kolei powoduje polepszenie technologii
stosowanej w przedsiębiorstwach oraz wprowadzenie najnowszych innowacji.
Klastry są zatem inicjatywami ciekawymi i niewątpliwie innowacyjnymi, mogącymi jednocześnie przynieść korzyści zarówno podmiotom je tworzącym,
jak i regionowi, który obejmą swym zasięgiem (Malina 2013:21).

DETERMINANTY ROZWOJU REGIONALNEGO
Zachodzące we współczesnej gospodarce i życiu społecznym, procesy
globalizacji oraz uwarunkowania polityczne, sprawiają, że coraz większe
znaczenie w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw mają regiony (Matuszczak 2013:18). Region, definiowany zazwyczaj jako „ukształtowany lub
kształtujący się układ ekonomiczny, którego elementy powiązane są między sobą i ze środowiskiem przyrodniczym relacjami współwystępowania
i współzależności, a z otoczeniem zewnętrznym – relacjami współzależności
o dużym nasileniu” (Domański 1972:7), jest coraz częściej traktowany jako
przestrzeń ekonomiczna, która cechuje się określoną konkurencyjnością.
Kosiedowski (Kosiedowski 2001:17) uznaje zatem, iż jest to układ:
RR zorganizowany celowo, to znaczy powołany do realizacji określonych
celów ekonomiczno-społecznych i świadomie wypełniający wynikające
stąd funkcje i zadania;
RR strukturalizowany i hierarchiczny, ze względu na wewnętrzny podsystem regulacji, sterujący całym układem regionalnym;
RR względnie wyodrębniony z otoczenia i otwarty w stosunku dootaczającego go środowiska społecznego, ekonomicznego, przyrodniczego,
prowadzący z tym otoczeniem wymianę ludzi, dóbr, środków pieniężnych i informacji; – dysponujący zasobami czynników egzogenicznych
i endogenicznych, niezbędnych dla prowadzenia określonych form
działalności i wzajemnie powiązanych najczęściej na zasadzie sprzężenia zwrotnego;
RR transformujący czynnik w dobra i usługi, aby osiągnąć wyniki zgodne
z założonymi celami;
RR zdolny do samodzielnego określania i wyboru oraz modyfikacji celów,
a także do zwiększania stopnia swojej sprawności i stopnia zorganizowania.
Region jako system ekonomiczno-przestrzenny odwzorowuje w rzeczywistości pewien wyodrębniony z otoczenia wycinek przestrzeni ekonomicznej,
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który może być trwale zamieszkany, zagospodarowany i kontrolowany przez
określoną społeczność lub władzę lokalną. Na jego powierzchni znajduje się
pewna liczba podmiotów gospodarczych, które są w zróżnicowany sposób
powiązane ze sobą i stanowią ważne elementy składowe regionu – systemu.
Należy tu wyróżnić przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe, tworzące sferę
realną oraz ograny państwowe, władze samorządowe, instytucje, związki
i stowarzyszenia, stanowiące sferę regulacji. Rozpoznanie tych elementów
oraz związków przyczynowo-skutkowych zachodzących między nimi ma duże
znaczenie zarówno w przedsięwzięciach analityki regionalnej, jak i w projektowaniu zamierzeń rozwojowych (Szewczuk, Kogut-Jaworska, Zioło 2011).
Na rozwój regionu wpływa gro determinant, które należy rozpatrywać
w wymiarze przestrzennym, społeczno-kulturowym, środowiska naturalnego,
infratechnicznym, gospodarczym oraz przestrzennym (Filipiak, Szewczuk,
Kogut, Zioło 2005:29). Teorie rozwoju regionalnego stanowią tylko próbę
wyjaśnienia procesów rozwoju przestrzeni ekonomicznych, wskazując na różnorodne, często odmienne mechanizmy wzrostu. Wciąż brakuje uniwersalnej
teorii rozwoju przestrzennego. Można jednakże zidentyfikować współczesne
czynniki rozwoju regionalnego, do których zaliczyć należy:
RR położenie geograficzne oraz walory i stan środowiska przyrodniczego,
RR zasoby pracy i elastyczność czynnika ludzkiego,
RR infrastrukturę, zwłaszcza poziom infrastruktury transportu i telekomunikacji,
RR infrastrukturę społeczną kształtującą warunki bytowe (w tym rekreacja i kultura),
RR istniejący potencjał gospodarczy, w tym koszty pozyskania lokalnych
czynników produkcji (np. cena ziemi, koszty pracy), infrastruktura
otoczenia biznesu i struktura finansowa,
RR rynek lokalny i rynki zewnętrzne,
RR poziom nauki i techniki,
RR nowoczesne technologie i innowacje,
RR system prawny regulujący stosunki między państwem i gospodarką,
RR stosunki międzynarodowe oraz współpraca bilateralna.
Między powyższymi czynnikami zachodzi szereg interakcji i współzależności. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na rosnącą rolę przedsiębiorczości
i innowacyjności w kształtowaniu konkurencyjności i rozwoju regionów. Ciągłe wzmacnianie „klimatu biznesu”, a więc warunków do tworzenia i rozwoju
biznesu w jednostce terytorialnej, powinno stanowić cel priorytetowy dla
administracji lokalnej i regionalnej. Również nowoczesne technologie oraz
zdolność innowacyjna traktowane są jako podstawowe czynniki determinujące konkurencyjność oraz rozwój regionów. Funkcjonowanie innowacyjnych
firm, transferujących technologie ze sfery nauki oraz zatrudniających wysoko wykwalifikowanych specjalistów, jest motorem szeroko rozumianego
rozwoju regionu. Przekłada się to bowiem na niemal wszystkie płaszczyzny
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przestrzeni społeczno-gospodarczej poprzez zacieśnianie więzi między nauką
a gospodarką, kwalifikacje kadr, tworzenie nowej wiedzy, wartości i jakości,
powstawanie nowych, innowacyjnych firm, a także dyfuzję innowacji na
inne rynki (Markiewicz, Rychlik 2008:344).
Wiedza ma charakter ponadnarodowy i jest mobilna, podczas gdy kwalifikacje i przedsiębiorczość mają wymiar lokalny -utożsamiane są z określonym miejscem, a ich mobilność jest zdecydowanie mniejsza (Stawasz
2004:61–72). Ze względu na zdolności do tworzenia i absorpcji innowacji,
wyróżnia się następujące rodzaje regionów:
RR regiony innowacyjne – stanowiące wąską grupę najlepiej rozwijających
się regionów, w których rodzą się innowacje techniczne, ekonomiczne
i społeczne;
RR regiony adaptacyjne – posiadają zdolność do adaptacji oraz rozprzestrzeniania innowacji, tworzonych w regionach innowacyjnych;
RR regiony imitacyjne – do których innowacje docierają ze znacznym
opóźnieniem i w których są rzadko adaptowane do lokalnej specyfiki;
RR regiony skansenowe – w danej epoce historycznej pozostają poza
głównym nurtem procesów przemian i dyfuzji innowacji; innowacje
do nich nie docierają lub nie są przyjmowane (absorbowane) (Nowakowska, Sokołowicz 2006:59–76).
Sformułowanie w jednoznaczny sposób teorii rozwoju regionów nie
jest możliwe z uwagi na znaczne zróżnicowanie specyfiki jednostek terytorialnych. Unikatowe cechy regionów, ich zasoby oraz odmienny poziom
rozwoju społeczno-gospodarczego powodują, że w obecnych czasach rośnie
znaczenie budowania polityk regionalnych, a zwłaszcza regionalnych systemów i strategii innowacji.

ROLA KLASTRÓW W KSZTAŁTOWANIU
INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW
Istnieje dużo różnorodnych definicji klastrów. Najczęściej klaster definiowany jest jako przestrzenna koncentracja przedsiębiorstw, instytucji i organizacji
wzajemnie powiązanych rozbudowaną siecią relacji o formalnym jak i nieformalnym charakterze opartych o wspólną trajektorię rozwoju (np. technologiczną,
wspólne rynki docelowe, itd.) jednocześnie konkurujących i kooperujących
w pewnych aspektach działania (Porter 2001:246). Niezależnie od istnienia
wielu różnych definicji klastra oraz pokrewnych koncepcji sieci współpracy czy
dystryktów przemysłowych, można zidentyfikować następujące wspólne cechy:
RR Koncentrację przestrzenną,
RR Interakcyjność i powiązania,
RR Wspólną trajektoria rozwoju,
RR Konkurencję i kooperację (www.klastry.pl, dostęp: 03.02.2014).
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Ze względu na innowacyjność wyróżnia się:
1. Klastry oparte o wiedzę (charakterystyczne dla firm należących do
sektorów o wysokiej intensywności badań i rozwoju oraz dużej intensywności patentowania. Powstają zazwyczaj wokół silnych instytucji
badawczych sektora publicznego. Działają w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, elektronicznym, produkcji maszyn latających, itp.).
2. Klastry oparte o korzyści skali (charakterystyczne dla firm prowadzących własne badania na bardzo małą skalę, skoncentrowanych na
systemach produkcyjnych o dużej skali. Typowe dla przetwarzania
żywności i przetwórstwa innych materiałów masowych, przemysłu
samochodowego).
3. Klastry uzależnione od dostawcy (firmy importujące technologię
głównie w formie dóbr kapitałowych i półproduktów, ich innowacyjna
działalność zależy w dużym stopniu od ich zdolności do współdziałania
z dostawcami jak i usługami przemyśle przetwórczym).
4. Klastry wyspecjalizowanych dostawców (oparte na firmach o dużej
intensywności B+R, które kładą nacisk na innowacje produktowe
i powiązanie z użytkownikiem. Typowe dla firm produkujących złożone systemy produkcyjne, takie jak np. sprzęt i oprogramowanie
komputerowe).
5. Klastry intensywne w informację (charakterystyczne dla firm zarządzających złożonymi systemami przetwarzania informacji w celu
dostarczania usług i dóbr zaspokajających potrzeby klientów. Typowe dla usług finansowych, handlu hurtowego, wydawnictw, firmy
podróżniczych itp.) (Wojnicka i inni 2006:49–50).
Powstanie klastra w polskich realiach wynika zazwyczaj z oddolnej inicjatywy samych przedsiębiorstw, które zaczynają dostrzegać korzyści wynikające
ze współpracy, takie jak: wyższa efektywność, przepływ wiedzy lub dostęp
do kooperantów. Tworzenie klastrów jest często priorytetowym kierunkiem
w wielu strategiach rozwoju, dlatego też władze publiczne czasami próbują
odgórnie wpływać na tworzenie inicjatyw klastrowych poprzez szerzenie idei
klasteringu, wspieranie projektów kształtujących i wzmacniających relacje
między sektorem MSP i jednostkami badawczo-rozwojowymi (przykładem
są tu kraje skandynawskie).
Rola klastrów we wspieraniu rozwoju regionalnego, poprawie konkurencyjności i podnoszeniu innowacyjności regionu jest znacząca. Dlatego też
klastry leżą u podstaw kształtowania „regionów wiedzy i innowacji” (Regions
of Knowledge) – inicjatywy Komisji Europejskiej, która stanowi kontynuację
procesu budowania regionalnych strategii innowacji. Idea regionów wiedzy
i innowacji oparta jest na koncepcji „regionów uczących się”. Zakłada, że
czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw, umożliwiające ich funkcjonowanie
na rynkach światowych, powstają w warunkach rozwoju lokalnego. Niezależnie
od sposobu zainicjowania powiązań klastrowych oraz rodzaju funkcjonują-
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cego klastra, dla rozwoju innowacyjności regionu ważne jest współdziałanie
wszystkich podmiotów gospodarczych, w których interesie jest wprowadzenie
innowacji oraz odpowiednie sprecyzowanie kierunków kształtowania się regionalnego systemu innowacji (Markiewicz, Rychlik 2008:347).

SPECYFIKA KLASTRÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH
NA PRZYKŁADZIE KLASTRA ROLNO-SPOŻYWCZEGO
POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI
Klastry w Polsce są stosunkowo młodą inicjatywą, na którą kładzie się
coraz większy nacisk. Są one formą kooperacji między jednostkami badawczo-rozwojowymi, naukowymi oraz prywatnymi przedsiębiorstwami, mającą
na celu zwiększenie konkurencyjności danego regionu oraz branży. Niestety
rozwój tejże struktury może napotkać na liczne bariery, uniemożliwiające
w pełni efektywne ich działanie i rozpowszechnianie. Ograniczenia te można
podzielić na twarde (fizyczne, techniczne, regulacyjne, administracyjne) oraz
miękkie, które dotyczą przede wszystkim mentalności ludzkiej. W przypadku Polski największą rolę odgrywają bariery miękkie, które są związane
z niechęcią polskich producentów i przedsiębiorców do współpracy, nie
tylko z innymi podmiotami gospodarczymi, ale również z szeroko pojętą
sferą nauki (Śmigla, Steenbock, Mikołajczyk 2013:163). Zjawisko to jest
spowodowane głównie brakiem zaufania do innych jednostek działających na
rynku i postrzegania ich wyłącznie jako konkurentów, a nie jako możliwych
partnerów biznesowych, dających możliwość kooperacji i osiągnięcia obopólnych korzyści ze współpracy oraz polepszenia konkurencyjności regionu.
Polscy przedsiębiorcy mają często zbyt egoistyczne podejście do biznesu, co
uniemożliwia racjonalne i efektywne wspomaganie działań branży w danym
rejonie. Przyczyn takiego stanu można częściowo upatrywać w krótkim
okresie rozwoju sektora polskich przedsiębiorstw prywatnych, cechującym
się silną konkurencją przede wszystkim na rynkach lokalnych. Do rozwoju
i wspierania inicjatyw klastrowych w Polsce przyczyniają się w ostatnich
latach w dużej mierze fundusze europejskie, których chęć pozyskania zachęca
polskich przedsiębiorców do zawiązania współpracy z innymi podmiotami.
(Figiel, Kuberska, Kufel 2011:63).
Sama idea klastrów w ciągu ostatnich lat zyskuje na znaczeniu w Polsce, a liczba inicjatyw klastrowych wzrasta (Knop 2012). Jak podaje Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Wielkopolsce funkcjonuje obecnie
21 klastrów. Taką samą liczbą inicjatyw klastrowych może się poszczycić
w Polsce tylko województwo mazowieckie (PARP 2012). W Wielkopolsce
przeważają klastry z branży technologicznej. Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego głosi, że: „W najbliższych latach o konkurencyjności
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będzie w znaczącym stopniu decydować integracja działań samorządów,
tworzenie zintegrowanych systemów w administracji publicznej, rozwój
systemów kooperacyjnych w gospodarce, w tym tworzenie klastrów, powiązania między nauką a gospodarką, integracja systemów informacyjnych
i promocyjnych, a także integracja systemów infrastrukturalnych” (Strategia
Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, 2005). Dlatego też
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego aktywnie wspiera ich
rozwój w regionie, poprzez możliwość pozyskania funduszy z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego oraz poprzez konkurs
Wielkopolskie Klastry na rzecz Innowacyjności, nastawiony na wspieranie
działań, które wpisują się w zapisy Regionalnej Strategii Innowacji i realizowane są przez inicjatywy klastrowe na terenie województwa.
Jedyną inicjatywą klastrową w tym regionie związaną z gospodarką rolno-żywnościową, jest Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski powstały
w 2009 roku w Kaliszu, w skład którego wchodzi 21 przedsiębiorstw sektora
rolno-spożywczego z subregionu kaliskiego i konińskiego produkujących słodycze, przetwory mlecze, wyroby mięsne, prowadzące dystrybucję przypraw,
produkcję maszyn i urządzeń dla przetwórstwa spożywczego, dystrybucję
produktów żywnościowych oraz jednostki badawczo-rozwojowe z Poznania
(PARP 2011).
Sektor badawczo-rozwojowy jest w tym klastrze reprezentowany przez
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Wśród przedsiębiorstw należących do stowarzyszenia, przeważają
firmy średnie z udziałem polskiego kapitału, spośród których znaleźć można
liderów na polskim rynku oraz podmioty postrzegane jako te o przeciętnej
konkurencyjności. Klaster jest dopiero rodzącą się strukturą, dlatego też
wewnętrzna współpraca dokonuje się tylko w jednostkowych przypadkach,
co niewątpliwie stanowi słabą stronę stowarzyszenia. Na plus należy jednak
ocenić świadomość potrzeby współpracy przedsiębiorców ze strefą B+R, co
jednak napotyka na bariery, z których najważniejszymi są brak wykwalifikowanej kadry pracowniczej w przedsiębiorstwach i niedostateczna ilość
funduszy możliwych do przeznaczenia na ten cel oraz trudności w komunikacji między podmiotami. Innowacyjność w klastrze związana jest z nowymi
kanałami dystrybucji, nowymi opakowaniami, wchodzeniem na nowe rynki
czy też kreowaniem nowych potrzeb. Aktualnie w klastrze proponowane są
inicjatywy mające na celu podniesienie świadomości właścicieli, menadżerów
i kadry kierowniczej, o podejmowaniu działań strategicznych, zwiększających
konkurencyjność firm, poprzez innowacyjne projekty i prace badawcze nad
nowoczesnymi technologiami IT i ITC. Stowarzyszenie dokłada starań, aby
producenci nawiązywali współpracę nie tylko w przypadku promocji produktów i szkoleń personelu (które są organizowane przez osoby zarządzające
stowarzyszeniem), ale także deklarowali chęć wspólnego zakupienia sprzętu
i surowców do produkcji w skali regionu i kraju. W fazie końcowej jest
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opracowanie Strategii Rozwoju Inwestycyjnego klastra oraz platformy internetowej Wirtualna Giełda Towarowa, co przyczyni się do efektywniejszego
przepływu informacji między podmiotami, umożliwi realizację wspólnych
zamówień oraz wesprze marketing w Internecie (PARP 2011:57).
W planach zarządu klastra jest stworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego, mającego na celu wspieranie działań innowacyjnych pośród podmiotów
doń należących i pomagającego w zawiązaniu zależności kooperacyjnych
wśród firm członkowskich, co ma doprowadzić do wzrostu konkurencyjności jego uczestników. Centrum Badawczo Rozwojowe ma z założenia być
wspierane przez ośrodki naukowo-badawcze z Poznania, a jego głównymi
zadaniami mają być: prowadzenie badań w zakresie różnych konceptów
produktowych, opracowanie receptur, procesów produkcyjnych oraz opakowań dla wszystkich produktów i branż portfela Klastrowego. W chwili
obecnej w większość członków klastra nie posiada odpowiednich zasobów
ludzkich jak również aparatury umożliwiającej realizację tego zadania, opracowywanie konceptów marketingowych, przeprowadzanie badań rynkowych
– czyli pełna komercjalizacja, ocena jakościowa produktów i wszystkich
komponentów wchodzących w skład produktów czy półproduktów. Badania
fizyko-chemiczne, organoleptyczne, mikrobiologiczne. W tym celu również
ma powstać laboratorium zaawansowanych technologii informatycznych
wykorzystujących komputerową analizę obrazu i sztuczną inteligencję, która
wspomagałaby owe procesy, badania na rzecz wykorzystywania technologii
produkcji linii produktów spożywczych ograniczających zachorowalność na
choroby cywilizacyjne, w tym na choroby sercowo-naczyniowe, otyłość, cukrzycę i anemię. Badania w zakresie ograniczenia zużycia energii w procesach
produkcyjnych, prowadzenie badań i ekspertyz w zakresie wykorzystywanych
technologii do realizacji innowacji produktowych ponieważ posiadamy firmy
produkujące urządzenia i linie technologiczne dla przemysłu spożywczego
oraz współpraca z uczelniami regionu w celu kształcenia studentów jako
przyszłościowej kadry na rzecz firm klastrowych czy też firm z regionu.

WNIOSKI
Reasumując; należy stwierdzić; iż klastering w obecnych czasach jest nie
tylko szansą; lecz także potrzebą i koniecznością gospodarczą. W dążeniu do
doskonalenia produktów i usług; a także uzyskiwania korzyści skali i przewag konkurencyjnych, przedsiębiorstwa nawiązują współpracę; wyzwalając
twórcze oraz innowacyjne działania wykorzystując i przetwarzając dostępne
zasoby. Klastry mają coraz większe znaczenie w kształtowaniu innowacyjności regionu, a potencjał synergiczny umożliwia funkcjonującym w ramach
klastrów podmiotom osiągać znacznie większe korzyści. Rozwijająca się
w województwie wielkopolskim inicjatywa klastrowa w przemyśle rolno-spo-
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żywczym może być szansą dla rozwijającego się dopiero pod względem innowacyjności sektora rolno-żywnościowego regionu wielkopolskiego. Jednak
zdecydowana większość przypadków powiązań kooperacyjnych ma dopiero
charakter zalążkowy – producenci i przedsiębiorstwa nie są przekonani do
wspólnych działań ani zainteresowani sformalizowaniem współpracy. Występują znaczące bariery miękkie. Stworzenie prężnej struktury klastrowej
w sektorze rolno-żywnościowym regionu Wielkopolski, w której dokonywać
się będzie wymiana wiedzy i transfer innowacji, wymaga odpowiednio
uświadomionych i zmotywowanych uczestników takiego klastra. Dlatego
też niezwykle istotne wydaje się kształtowanie świadomości innowacyjnej
lokalnej społeczności (ludzi będących pracownikami wszystkich podmiotów
regionalnej sceny innowacji: przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu,
jednostek B+R, władz samorządowych). Wysoka kultura przedsiębiorczości
i innowacyjności ludzi jest bowiem jednym z najistotniejszych czynników
determinujących rozwój regionów.
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THE ROLE OF CLUSTERS IN THE DEVELOPMENT OF COMPETITIVENESS
AND INNOVATION OF AGRI-FOOD SECTOR IN THE REGION
(ON THE EXAMPLE OF THE AGRI-FOOD CLUSTER
OF SOUTHERN WIELKOPOLSKA)
ABSTRACT: The aim of this article is to present the benefits of a cluster for the
development of agri-food sector in the region. It presents theoretical issues related
to the determinants of regional development and clusters. Then it characterizes
initiative agri-food clusters on the example of the Agro-Food Cluster southern
Wielkopolska, focusing on its importance for the agri-food sector of Wielkopolska
by presenting issues relating to innovation and improvement of the competitiveness
of Wielkopolska food producers.
Keywords: agri-food clusters, development of the region, Agri-Food Cluster of
Southern Wielkopolska
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MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH POLITYKI
SPÓJNOŚCI W LATACH 2014–2020
STRESZCZENIE: Celem artykułu jest zaprezentowanie budżetu UE dla Polski ogółem oraz w części dotyczącej wspólnej polityki rolnej, a na tym tle wskazanie na
możliwości finansowania programów rozwoju wsi ze środków polityki spójności.
Włączenie polityki spójności w realizację zadań związanych z obszarami wiejskimi
jest uwarunkowane redukcją środków pieniężnych na II filar WPR. W publikacji
zidentyfikowano te działania, które mogą być realizowane z funduszów spójności.
Podstawowymi kierunkami powinny być: rozwój przedsiębiorczości i aktywizacja
zawodowa na wsi, podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw, budowa infrastruktury technicznej i społecznej czy też zadania w zakresie ochrony środowiska. Przy
określaniu celów należy jednak pamiętać, aby zapewnić określoną, wyodrębnioną
tylko dla obszarów wiejskich pulę pieniędzy, ponad alokację dla lat 2007–2013.
Tylko w ten sposób uda się zrekompensować ubytek środków w II filarze WPR.
Słowa kluczowe: budżet UE, Polska, obszary wiejskie, finansowanie, polityka
spójności.

WSTĘP
Wstępne propozycje dotyczące budżetu 2014–2020 na wspólną politykę
rolną (WPR) i realizacje zadań dotyczących rozwoju obszarów wiejskich
zostały przedstawione przez Komisję Europejską w połowie 2011 roku. Od
tego momentu, przez niespełna dwa lata, trwały negocjacje państw członkowskich nad ostatecznym kształtem ram finansowych, przy zaangażowaniu
przedstawicieli instytucji rządowych, organizacji pozarządowych, jak i opinii
publicznej. Były to negocjacje trudne, ponieważ nie było zgody na część z zaproponowanych rozwiązań. W zakresie głównego kierunki zmian ścierały się
trzy opcje. Pierwsza z nich dotyczyła utrzymania dotychczasowego poziomu
finansowania zadań z budżetu UE, druga optowała za jego wzmocnieniem
wzorem wcześniejszych budżetów, trzecia, najdalej idąca, zakładała ograniczenie wsparcia i renacjonalizację części działań [European Commission 2011].
Z perspektywy ostatnich kilkunastu miesięcy można stwierdzić, że projekt
reformy budżetu UE i WPR na lata 2014–2020 łączy elementy pierwszej
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i drugiej opcji, odrzucając przede wszystkim pomysł renacjonalizacji unijnej
polityki. Ta ostatnia byłaby trudna do zaakceptowania przede wszystkim przez
biedniejsze państwa członkowskie UE, nie tylko dlatego, iż są one obecnie
beneficjentem netto przepływów finansowych związanych z WPR, ale także
z uwagi na niebezpieczeństwo zróżnicowania poziomu wsparcia sektora rolnego i obszarów wiejskich i tym samym zniekształcenia warunków konkurencji
(Czyżewski, Stępień 2011:451–452). Ostatecznie zatem pozostawiono WPR
jako politykę wspólnotową, choć mocno ograniczono jej budżet1.
Celem artykułu jest zaprezentowanie budżetu UE dla Polski ogółem
oraz w części dotyczącej wspólnej polityki rolnej, a na tym tle wskazanie
na możliwości finansowania programów rozwoju wsi ze środków polityki
spójności. Włączenie polityki spójności w realizację zadań związanych
z obszarami wiejskimi jest uwarunkowane redukcją środków pieniężnych
na II filar WPR2. W publikacji zidentyfikowane zostaną te działania, które
mogą być realizowane z funduszów spójności. Komisja Europejska zastrzegła bowiem część celów, które nie podlegają takiemu finansowaniu. Wprowadzeniem do tych rozważań będzie analiza unijnego budżetu ogółem na
kolejne siedem lat, również w odniesieniu do okresu 2007–2013. Artykuł
jest przeglądem materiałów źródłowych instytucji Unii Europejskiej, a także
zbiorem własnych opinii autora3. Wykorzystano w nim metody opisowe oraz
wnioskowania dedukcyjnego.

BUDŻET UE OGÓŁEM I NA WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ
Budżet UE na lata 2014–2020 ustalany był w okresie spowolnienia gospodarczego w Unii Europejskiej, problemów związanych z zadłużeniem rządów,
przede wszystkim grupy państw tzw. PIIGS (Portugalia, Irlandia, Włochy, Grecja,
Hiszpania), przy konieczności pomocy dla instytucji finansowych, które zaangażowane były w finansowanie długu państwowego (chodzi przede wszystkim
o niemieckie i francuskie banki).W tych warunkach pojawiały się propozycje
redukcji budżetu unijnego i renacjonalizacji części zadań. Orędownikiem tego
1

2

3

Budżet UE (w tym na wspólną politykę rolną) na lata 2014–2020 został uzgodniony
na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 7–8 lutego 2013 r. oraz Rady EU ds. Rolnictwa i Rybołówstwa – AGRIFISH w dniach 18–19 marca 2013 r., a zatwierdzony
przez porozumienie polityczne w ramach trójstronnych negocjacji pomiędzy Komisją
Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą Ministrów UE, 27 czerwca 2013 r. Głosowanie nad formalną regulacją, czyli ostateczną wersją legislacyjną nowego budżetu
UE odbyło się 19 listopada 2013 r.
Wspólna polityka rolna zawiera fundusze na realizację wsparcia w zakresie dopłat
bezpośrednich i interwencji rynkowej (tzw. I filar WPR) oraz środki na finansowanie
rozwoju obszarów wiejskich (II filar).
Publikacja jest rozwinięciem referatu przygotowanego na IX Kongres Ekonomistów
Polskich, który odbył się w dniach 28–29 listopada 2013 r. w Warszawie.
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kierunku zmian była Wielka Brytania, popierana przez takie kraje, jak Szwecja,
Holandia i Dania. Poparcie dla niższego budżetu zgłaszał też największy płatnik
netto, czyli Niemcy, które szukały oszczędności m.in. w związku z wydatkami
na programy pomocowe dla Grecji. Punktem wyjścia nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020 była propozycja Komisji Europejskiej, zakładająca
zobowiązania4 na poziomie 1025 mld euro, przy uwzględnieniu budżetu na
okres 2007–2013 (1 035 mld euro). W trakcie negocjacji prezydencja cypryjska obniżyła tę kwotę o 50 mld euro (a jeśli uznać, że niektóre programy
wspierające szeroko rozumianą innowacyjność umieszczono poza wieloletnimi
ramami finansowymi, redukcje wyniosły ok. 70 mld euro), a Rada Europejska,
pod przewodnictwem Hermana van Rompuya, o kolejne 40 mld euro (chociaż
Brytyjczycy żądali cięć w wysokości 200 mld euro).
Ostatecznie w dniach 7–8 lutego 2013 r., podczas kolejnego szczytu Rady
Europejskiej, zatwierdzono budżet UE w zobowiązaniach na poziomie 996,8
mld euro (w cenach stałych z 2011 r.5), w tym wieloletnie ramy finansowe
(WRF) stanowią 960 mld euro, a poza WRF zapisano 36,8 mld euro (Rada
Europejska 2013). Oznacza to, że cięcia, w porównaniu do wyjściowej
propozycji KE, wyniosły 2,7%. Ostatecznie budżet na nową perspektywę
finansową pozostaje na prawie niezmienionym poziomie w stosunku do
okresu 2007–2013 i to pierwszy taki przypadek od momentu programowania
budżetów wieloletnich (tzw. Pakietu Delorsa na lata 1988–1992)6. Jednocześnie udział wydatków budżetu UE w łącznym PKB krajów członkowskich
ma spaść z 1,03% w 2014 r. do 0,98% w 2020 r. W rezultacie, ustalony
na szczycie Rady Europejskiej budżet można traktować jako częściowy sukces tych krajów, które od początku optowały za ograniczeniem wydatków
unijnych, tracą zaś te państwa, które do tej pory otrzymywały najwięcej
unijnych funduszy. Okazało się niestety, że partykularne interesy narodowe
poszczególnych krajów przeważyły nad interesem Wspólnoty jako całości.
Łączny budżet UE na lata 2014–2020 (w cenach stałych z 2011 r.)
wynosi 960 mld euro w zobowiązaniach, zwiększając się z 134,2 mld euro
4

5
6

Budżet UE przedstawiany jest w dwóch wariantach: budżet w zobowiązaniach i budżet w wydatkach. Środki na pokrycie zobowiązań przedstawiają budżet UE w ujęciu
memoriałowym i dotyczą łącznej wartości wszystkich umów, jakie UE może podpisać
w danym okresie. Budżet w wydatkach przedstawiony jest w ujęciu kasowym i dotyczy faktycznych środków pieniężnych, jakie są do dyspozycji w budżecie UE na
dany okres. Środki na zobowiązania i wydatki mogą być sobie równe (np. wydatki
na administrację, dopłaty bezpośrednie, interwencja na rynku rolnym) lub różnić się
od siebie (jeśli chodzi o programy wieloletnie). Por. [Rada Europejska 2002].
Budżet w cenach bieżących ma wynieść 1125,1 mld euro. W przypadku stosowania
porównań do okresu 2007–2013 bardziej właściwe jest jednak stosowanie cen stałych.
Wystarczy wskazać, że budżet UE na lata 2007–2013, w porównaniu do okresu
2000–2006, wzrósł (w cenach z 2004 r.) aż o 57%, choć należy pamiętać, że w tych
latach do Wspólnoty przystąpiło 12 nowych państw (10 w 2004r. i 2 w 2007 r.). Por.
[Polarczyk 2004].
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w 2014 roku do 140,2 mld euro w 2020 r. Ten wzrost jest efektem wyższych
nakładów na polityką spójności oraz administrację, podczas gdy budżet na
dział związany z zarządzaniem zasobami naturalnymi7 kurczy się z 55,9 mld
euro w 2014 r. do 50,6 mld euro w 2020 r. Tym samym udział środków na
unijną politykę rolną w całkowitym budżecie UE (wg zobowiązań w ramach
wieloletnich ram finansowych) spada w kolejnych latach z 42% do 36%,
podczas gdy na politykę spójności wzrasta z 45% do 49%. Jest to kontynuacja rozpoczętego jeszcze w okresie 2007–2013 kierunku wzmacniania roli
polityki spójności kosztem środków na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich,
chociaż zakłada się większy udział funduszy regionalnych w finansowaniu
wsi. Warto zauważyć, że jeszcze w latach 80. XX w. na rolnictwo i obszary
wiejskie przeznaczano średnio 65% unijnego budżetu, w latach 90. – 55%,
a w pierwszej dekadzie obecnego stulecia ponad 45%.
Tabela 1. Budżet UE na lata 2014–2020 (w mld euro) według ustaleń szczytu
Rady Europejskiej z 7–8 lutego 2013
Budżet UE

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1. Konkurencyjność,
spójność społeczna
i terytorialna

60,3

61,7

62,8

64,2

65,5

67,2

69,0

450,8

2. Zasoby naturalne

55,9

55,1

54,3

53,4

52,5

51,5

50,6

373,2

W tym płatności
bezpośrednie
i interwencja
rynkowa

41,6

41,0

40,4

39,8

39,1

38,3

37,6

277,9

3. Bezpieczeństwo

2,1

2,1

2,2

2,2

2,3

2,4

2,5

15,7

4. Europejski
Fundusz Globalizacji

7,9

8,1

8,3

8,4

8,6

8,8

8,8

58,7

5. Administracja

8,2

8,4

8,6

8,8

9,0

9,2

9,4

61,6

6. Kompensacje

0,03

0

0

0

0

0

0

0,03

Zobowiązania
ogółem

134,3 135,3 136,1 137,1 137,9 139,1 140,2

960,0

Udział w PNB UE

1,03% 1,02% 1,00% 1,00% 0,99% 0,98% 0,98%

1,00%

Zobowiązania
poza Wieloletnimi
Ramami
Finansowymi
Budżet ogółem

4,4

5,3

5,3

5,4

5,4

5,55

2020 2014–20

5,6

36,8

138,7 140,6 141,4 142,5 143,3 144,6 145,8

996,8

Źródło: (Rada Europejska 2013)
7

Do działu tego zalicza się I i II filar WPR oraz gospodarkę morską i rybołówstwo.
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W ujęciu absolutnym na wspólną politykę rolną w latach 2014–2020
zaproponowano kwotę 373,3 mld euro. Przeważają środki na I filar WPR
– 278 mld euro (tj. 74,4%), w tym w zdecydowanej większości na dopłaty
bezpośrednie (interwencja rynkowa stanowi niewielką część I filaru). Fundusze na rozwój obszarów wiejskich (II filar) wynoszą 84,9 mld euro, czyli
niecałe 23% łącznej sumy działu „Zasoby naturalne” (pozostałe 2,8% stanowi
gospodarka morska i rybołówstwo). W porównaniu z okresem 2007–20138
nastąpił spadek wydatków na działania związane z zasobami naturalnymi
o 11,3% (47,5 mld euro), w tym w zakresie I filaru środki zmniejszyły się
o 17,5%9, wzrosły natomiast fundusze na rozwój obszarów wiejskich (ponad 9%)10, co oznacza kontynuację dotychczasowych zmian. Reasumując,
spadek funduszy na WPR w całym budżecie UE świadczy o tym, iż priorytetem Wspólnoty stają się działania służące zwiększaniu konkurencyjności
gospodarek europejskich oraz ich spójności. Jednocześnie wzrost znaczenia
II filara w WPR podkreśla nowe spojrzenie na rolnictwo, w którym funkcje
pozaprodukcyjne i szeroko pojęte dobra publiczne stają się coraz ważniejsze
(Czyżewski i Stępień 2012:9–36).

FUNDUSZE UNIJNE DLA POLSKI, W TYM NA ROZWÓJ
OBSZARÓW WIEJSKICH
Efektem ustaleń przywódców państw UE z lutego 2013r. jest przyznanie
Polsce łącznej kwoty wsparcia w wysokości 106 mld euro (w cenach stałych
z 2011 r.), tj. o 4 mld więcej niż w okresie 2007–2013. 72,9 mld euro stanowić mają pieniądze w ramach polityki spójności, 18,7 mld euro to dopłaty
bezpośrednie, a 9,8 mld przeznaczone ma być na rozwój obszarów wiejskich
(w porównaniu z okresem 2007–2013 zwiększa się udział polityki spójności
i dopłat bezpośrednich, spada środków na rozwój wsi) (Guba 2013). Polska
pozostaje największym beneficjentem unijnych transferów, jako kraj duży
i mniej zamożny w stosunku do innych krajów UE (choć w przeliczeniu per
capita Polskę wyprzedzają Słowacja, Litwa, Estonia, Węgry, Malta, a podobny
poziom mają Czechy i Chorwacja). Wielkość uzyskanych środków robi wrażenie, jednak na ich poziom należy spojrzeć również z innej perspektywy.
Trzeba bowiem pamiętać, że kwoty przyznane poszczególnym państwom
8
9

10

Dane na temat budżetu UE na lata 2007–2013 por. Russel 2012, s. 87–108.
Spadek wydatków w ramach I filaru, czyli de facto na dopłaty bezpośrednie, jest
o tyle istotny, iż w okresie 2007–2013 nowe kraje członkowskie nie uzyskiwały jeszcze
pełnych płatności z budżetu unijnego, ponieważ objęte były systemem dochodzenia
do 100% płatności (tzw. phasing-in). Dopłaty bezpośrednie finansowane w całości
z budżetu UE kraje te otrzymują dopiero w 2013 r.
W oparciu o ceny stałe z 2011 r. budżet WPR na lata 2007–2013 dysponuje środkami
w wysokości 420,7 mld euro (w tym 337 mld euro na dopłaty).
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w okresie 2007–2013 oblicza się na podstawie tzw. algorytmu berlińskiego11. Jednocześnie w ostatnich latach w UE obniżył się średni poziom PKB,
co dla 16 regionów powinno oznaczać automatyczne wykluczenie z grona
beneficjentów funduszu spójności na latach 2014–2020. Takie wykluczenie
dałoby dodatkowo około 50 mld euro oszczędności.
Uwzględniając dotychczasowy mechanizm podziału budżetu oraz nową
strukturę biednych regionów, Polska na lata 2014–2020 mogła liczyć na
ok. 106 mld euro z samej tylko polityki spójności (Kloc 2013). Ta wielkość
wynika z faktu, iż wszystkie polskie regiony (poza województwem mazowieckim) kwalifikują się do celu polityki regionalnej UE „Konwergencja”,
który obejmuje te obszary o PKB na mieszkańca poniżej 75% średniej unijnej
(takich obszarów szczególnego wsparcia jest obecnie 84). Tymczasem w 2011
roku decyzją Komisji Europejskiej utworzono nową kategorię tzw. regionów
pośrednich, których PKB mieści się w przedziale 75–90% przeciętnego PKB
w UE (Szlachta 2011). Po 2013 regiony te mogą liczyć na dodatkowe środki
z funduszów regionalnych. Jest wśród nich województwo mazowieckie, ale
zyskują przede wszystkim regiony francuskie (10), niemieckie (9), brytyjskie
(9), greckie (6), włoskie, hiszpańskie i belgijskie (po 4). W wyniku nowego
podziału wymienione obszary zyskają prawie 40 mld euro kosztem regionów
o PKB poniżej 75%, w tym polskich. Niekorzystnym zapisem dla krajów beneficjentów unijnej pomocy było ponadto ograniczenie finansowego wsparcia
do 2,5% PKB państwa członkowskiego, co KE argumentuje niską zdolnością
absorpcyjną potencjalnego beneficjenta i problemami ze współfinansowaniem.
Przypomnijmy, że w latach 2007–2013 limit dla Polski wynosił 3,2–3,3% PKB.
Jeśli idzie o porównanie okresu 2014–2020 z obecną perspektywą finansową 2007–2013, to w ujęciu nominalnym jest więcej o 4 mld euro. Oceniając wartość pieniędzy otrzymanych z budżetu UE należy je jednak zestawić
z obowiązkową składką do tego budżetu. I tak, w latach 2007–2013 na 102
mld euro z budżetu UE wpłaciliśmy 24 mld składki, w latach 2014–2020 na
otrzymane 106 mld euro, mamy wpłacić, wg różnych źródeł, od 30 (wg prognoz
Komisji Europejskiej) (Polska Agencja Prasowa 2013) do 40 mld euro (Rada
Ministrów 2012). Oznacza to, że netto tracimy od 2 do nawet 12 mld euro.
W przypadku wspólnej polityki rolnej Polska w następnej perspektywie
finansowej może liczyć na 28,5 mld euro w cenach stałych. Oznacza to wzrost
w porównaniu z obecną perspektywą finansową o 1,6 mld euro, podczas gdy
budżet WPR dla całej UE ma się zmniejszyć o ponad 11%, w tym na I filar
(dopłaty bezpośrednie i działania rynkowe o 17,5%). Wzrost środków dla Polski wynika z wyższej kwoty na płatności bezpośrednie. W latach 2007–2013
11

Stworzony w 2000 roku algorytm berliński dotyczy podziału środków polityki spójności pomiędzy poszczególne regiony w krajach członkowskich. Uwzględnia m.in.
liczbę mieszkańców danego regionu, poziom bezrobocia, różnicę pomiędzy PKB i siłą
nabywczą w regionie liczoną per capita względem średniej unijnej. Por. [Lubuskie chce
więcej pieniędzy… 2013].

Możliwości finansowania rozwoju obszarów wiejskich w ramach polityki spójności...

197

otrzymaliśmy na ten cen 13,7 mld euro, w kolejnym budżecie przewidziano
18,74 mld euro (o 37% więcej). Wzrost ten wynika z faktu, iż w obecnej
perspektywie finansowej kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie była
niższa ze względu na proces dochodzenia do pełnych dopłat (tzw. okres phasing-in)12. Jednocześnie wyraźnie kurczą się pieniądza na rozwój obszarów
wiejskich, z 13,2 do niecałych 9,8 mld euro (spadek o ponad 25%). Pod
względem wysokości budżetu przewidzianego na realizację WPR w latach
2014–2020 Polska znalazła się na 5 miejscu wśród wszystkich unijnych krajów
(po Francji, Niemczech, Hiszpanii i Włoszech), a biorąc pod uwagę środki na
rozwój obszarów wiejskich (II filar) nasz kraj, mimo cięć, otrzymał najwięcej
pieniędzy, a za nami są takie kraje, jak Włochy, Francja, Niemcy, Hiszpania
i Rumunia (w ramach I filaru Polska jest na 6 miejscu) (Guba 2013).
Rysunek 1. Budżet wspólnej polityki rolnej (WPR) dla Polski w latach 2007–2013
oraz 2014–2020.

Źródło: (Rada Europejska 2013)

W kontekście wyżej opisanych propozycji budżetowych szczególnie
niepokoi fakt dużo niższych aniżeli w latach 2007–2013 pieniędzy na rozwój obszarów wiejskich (dokładnie o 27%)13. Zagrożone mogą być przede
12

13

Przypomnijmy, że wynegocjowany jeszcze na Szczycie w Atenach kompromis (2003 r.)
przyznawał nowym krajom członkowskim w pierwszym roku akcesji z budżetu unijnego
25% ustalonej stawki płatności, zwiększając się w kolejnych latach o określoną wielkość.
Dopiero w roku 2013 otrzymano 100% ustalonej stawki płatności bezpośrednich.
Tymczasem część państw borykających się ze szczególnymi trudnościami o charakterze
strukturalnym w swoich sektorach rolniczych lub państw, które dokonały znaczących
inwestycji w ramy skutecznej realizacji w zakresie wydatków w ramach filaru 2 (łącznie 16) otrzymała dodatkowe wsparcie w ramach II filara, w tym np. Włochy 1,5 mld
euro, Francja 1 mld euro, Hiszpania i Portugalia 500 mln euro, Austria 700 mln euro,
Finlandia 600 mln euro.
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wszystkim działania zwiększające konkurencyjność sektora rolnego, takie
jak modernizacja gospodarstw rolnych, rozwój przedsiębiorczości, rozbudowa infrastruktury. Na programy związane z ochroną środowiska kraj musi
zarezerwować minimum 30% funduszy II filara (niecałe 3 mld euro). Jeśli
uwzględnimy ponadto, że zobowiązania wynikające z umów podpisanych
w okresie 2007–2013 wynoszą 1,36 mld euro, rezerwa na wykonanie celu
„Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 0,7 mld euro
(zgodnie z wytycznymi Wspólnych Ram Strategicznych), środki w programie
Leader 0,5 mld euro (5% PROW14), to w budżecie II filara pozostaje nieco
ponad 4 mld euro (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 2013). Gdy
dodatkowo dokona się przesunięcia części pieniędzy z II do I filara (taka
możliwość występuje w przyszłej WPR), to kwota na pozostałe cele polityki rozwoju obszarów wiejskich wynosi ok. 2 mld euro, a to nie starczy na
kontynuację dotychczasowych działań. Zakłada się co prawda większy udział
Funduszu Spójności w realizacji zadań PROW, przede wszystkim w zakresie
infrastruktury technicznej, budowy dróg i szerokopasmowego Internetu, ale
możliwości takiego przesunięcia pieniędzy są ograniczone. Z jednej strony
wątpliwości budzi kwestia zgodności celów programu rozwoju obszarów
wiejskich z zasadami Funduszu Spójności (np. finansowanie dróg lokalnych
ze środków na spójność), z drugiej strony w ramach Funduszu Spójności
zamrożono 25% budżetu na tzw. zielone technologie. Poza tym należy pamiętać, że są to cały czas te same pieniądze, co oznacza, że trzeba je zabrać
z innych obszarów, co może budzić sprzeciw samorządów, jako dysponentów
większości unijnych środków.

POLITYKA SPÓJNOŚCI W REALIZACJI CELÓW ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH15
Wsparcie obszarów wiejskich w ramach polityki spójności ułatwia zintegrowane podejście, które pozwala na łączenie różnych interwencji z wielu
funduszy unijnych na danym terytorium. Tam gdzie jest to uzasadnione,
realizacja celów rozwoju obszarów wiejskich może być finansowana zarówno
z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak i funduszów polityki spójności. Poza tym, na poziomie krajowym, wśród pięciu
podstawowych priorytetów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego znalazły
się obszary wiejskie, szczególnie te, z wyraźnymi barierami o charakterze
14
15

PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, realizujący zadania ze środków II filara
WPR.
Ten punkt opracowano na podstawie ekspertyzy zespołu Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: A. Czyżewskiego,
S. Stępnia i A. Matuszczak, na zaproszenie Sejmowej i Senackiej Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (Czyżewski, Stępień i Matuszczak: 2013).
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infrastrukturalnym, społecznym i ekonomicznym. W Umowie Partnerstwa
określającej wzajemne relacje między wszystkimi funduszami europejskimi
oraz powiązania z unijnymi i krajowymi celami strategicznymi, wymienia
się działania, które mają wzmocnić konkurencyjność i spójność obszarów
wiejskich i które mogą być realizowane w ramach polityki spójności. Za
najważniejsze z nich można uznać:
RR wsparcie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i działania na rzecz
rynku pracy (dotacje na tworzenie pozarolniczej działalności, aktywizacja zawodowa). Środki pieniężne na szkolenia zawodowe rolników
i członków ich rodzin mogłoby zostać skierowane w szczególności do
ODR, których rola w świetle nowej reformy WPR wzrasta;
RR podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich, w tym w branży rolno-spożywczej (np. promocja
przedsiębiorstw, tworzenie rynków lokalnych i hurtowych);
RR zwiększenie dostępu do technologii informacyjnych, wsparcie systemu edukacji (np. finansowanie edukacji przedszkolnej), zwiększenie
dostępu do usług zdrowotnych i społecznych;
RR budowa infrastruktury technicznej (drogi lokalne, systemy wodno-ściekowe, gospodarka odpadami, sieć gazowa i energetyczna). Na
te obszary gminy wiejskie i miejsko-wiejskie planują przeznaczyć
w najbliższych latach 70% wydatków inwestycyjnych;
RR w zakresie ochrony środowiska i dostosowania do zmian klimatu – za
kluczowe uważa się systemy melioracji i retencji.
Co do możliwości realizacji w/w działań wątpliwości budzi także fakt,
iż wymienione w Umowie Partnerskiej cele priorytetowe obejmują zadania,
o których finansowanie ubiegać się mogą zarówno jednostki miejskie, jak
i wiejskie. Nie ma zatem gwarancji co do podziału funduszy między te dwa
typy obszarów. Dlatego zasadne byłoby wydzielenie odrębnej puli pieniędzy
z polityki spójności na finansowanie ściśle określonych zadań. Oznacza to
konieczność określenia reguł dostępności do funduszy unijnych, które będą
przewidywać limity dla gmin wiejskich. Ważne jest też stworzenie katalogu
przedsięwzięć mogących uzyskać wsparcie z poszczególnych programów.
W obecnym stanie szacowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
5,2 mld euro, które miałyby być adresowane na obszary wiejskie, jest niepewne. Tym bardziej, że dysponentem tych funduszy będą w dużej części
samorządy województw, które w swoich strategiach i programach operacyjnych preferują miasta jako kluczowe czynniki rozwoju lokalnego. Poza
tym, punktem odniesienia powinien być obecny podział środków z polityki
spójności pomiędzy obszary miejskie i wiejskie. Przyjęte przez MRR 5,2 mld
euro na obszary wiejskie należy traktować jako dodatkowe środki ponad
alokację z lat 2007–2013. Tylko wtedy uda się zrekompensować spadek
funduszy w ramach II filara. Niemniej w zakresie polityki spójności możliwe
jest wsparcie zarówno działań w programach na poziomie krajowym, jak
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i regionalnym, dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, które dotychczas
były realizowane ze środków z budżetu centralnego, bądź budżetów wojewodów. Znacząco odciążyłoby to wspomniane budżety, a „zaoszczędzone”
w ten sposób środki można byłoby skierować na inne istotne cele.
W opinii Autora, zbyt dużą wagę przywiązuje się do realizacji w ramach
polityki spójności tzw. działań miękkich, typu szkolenia i doradztwo. Efekty
tego typu działań są często niewielkie, a pochłaniają znaczną część środków
publicznych. Poza tym, dobre praktyki w tym zakresie mają Lokalne Grupy
Działania, finansowane w ramach programu LEADER i to one mogłyby przejąć tego typu zadania (mają zapewnione na ten cel 5% funduszów z II filara
WPR). Zastrzeżenia budzi także fakt, iż w odniesieniu do inwestycji z zakresu gospodarki wodnej i rozwoju odnawialnych źródeł energii wyłącza się
możliwość ubiegania się o wparcie przez pojedyncze gospodarstwa rolne.
W sytuacji, gdy zmniejsza się znacząco kwota przeznaczona na inwestycje
gospodarstw rolnych w II filarze WPR, zasadne byłoby stworzenie takiej
możliwości w ramach innych źródeł, w tym funduszy spójności.

ZAKOŃCZENIE
Rozwój obszarów wiejskich w Polsce jest istotnym elementem ogólnego
rozwoju kraju, ze względu na dużą liczbę osób zamieszkujących te tereny,
jak i znaczenie społeczno-kulturowe. Z drugiej strony spada udział rolnictwa
w tworzeniu dochodu narodowego i zatrudnienie w tym sektorze, co oznacza,
że trzeba znaleźć nowe funkcje wsi. Nie da się tego jednak stworzyć bez
wsparcia finansowego. Od momentu wejścia Polski do UE głównym źródłem
finansowania są fundusze unijne, w tym przede wszystkim II filar wspólnej
polityki rolnej. Niestety, na lata 2014–2020 w budżecie UE zagwarantowano
znacznie niższe środki na ten cel. Tym samym muszą one być uzupełnione
z innych środków, w tym z pieniędzy polityki spójności. Nie wszystkie jednak
działania mogą być objęte tym finansowaniem. Podstawowymi kierunkami
wsparcia z funduszy spójności powinny być: rozwój przedsiębiorczości i aktywizacja zawodowa na wsi, podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw,
budowa infrastruktury technicznej i społecznej czy też zadania w zakresie
ochrony środowiska. Przy określaniu celów należy jednak pamiętać, aby
zapewnić określoną, wyodrębnioną tylko dla obszarów wiejskich pulę
pieniędzy, ponad alokację dla lat 2007–2013. Tylko w ten sposób uda się
zrekompensować ubytek środków w II filarze WPR.
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THE OPPORTUNITIES TO FINANCE THE RURAL DEVELOPMENT
IN THE CONTEXT OF COHESION POLICY IN 2014–2020
SUMMARY: The aim of this article is to present the EU budget for the Polish in general and in the part concerning the Common Agricultural Policy. As a background,
the possibilities of financing the rural development programs by the cohesion policy
are indicated. The inclusion of cohesion policy in carrying out the rural areas is conditioned by the reduction of funds for the second pillar of the CAP. The publication
identifies those activities that can be implemented within cohesion funds. The basic
directions should be: the development of entrepreneurship and professional mobili-
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zation in rural areas, increasing the competitiveness of enterprises, the construction
of technical and social infrastructure or tasks in the environment. In defining the
objectives one should remember, however, to provide defined money, differentiated
only for rural areas and much than the allocation for the years 2007–2013. Only
this way will compensate the loss of funds in the second pillar of the CAP.
Key words: EU budget, Poland, rural areas, financing, cohesion policy

ZAKOŃCZENIE
Poruszana w niniejszej pracy problematyka w zamiarze autorów ma
stanowić inspirację do dalszej pogłębionej dyskusji na temat uwarunkowań
rozwoju regionalnego. Mamy nadzieję, że w kolejnych tomach będziemy mogli
rozwijać twórczą naukową dyskusję na temat wpływu na rozwój regionalny
szeroko pojmowanej sfery finansów publicznych, w szczególności sposobów
i kryteriów dystrybucji środków finansowych do regionów. Nieodzownym
elementem naszej problematyki jest rola zarządzania w rozwoju regionalnym,
zwłaszcza form zatrudnienia a także bliskiej zarządzaniu sfery logistyki.
Mówiąc o rozwoju regionalnym nie możemy zapominać o sferze działalności państwa mieszczącej się w terminie sektor publiczny. Przy tej okazji
ciągle powstaje pytanie: Jakie powinno być państwo? Czy państwo powinno
być tanie? Czy państwo powinno być opiekuńcze? Zasygnalizowano w tej
pracy tylko elementy ekonomiki zdrowia, ekonomiki oświaty ale także
problemy ubóstwa i rozwoju regionalnego widzianego z pozycji samorządu
terytorialnego.
Za bardzo ważną problematykę w naszych dyskusjach uznaliśmy również
problematykę ekonomii rolnej, stąd temu ważnemu obszarowi ekonomicznemu poświęcono oddzielny rozdział. Rolnictwo w niektórych obszarach
naszego kraju może odgrywać kluczowy wpływ na rozwój regionalny poprzez
dostarczanie alternatywy związanej z tworzeniem przedsiębiorczości na
obszarach wiejskich, wyrażanych klastrami rolno-spożywczymi. Ciekawym
zagadnieniem jest monitorowanie strumieni środków finansowych kierowanych na działalność rolniczą z budżetów unijnych i ich wpływu na kondycję
polskiego rolnictwa oraz jego innowacyjność.

