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1. Wprowadzenie
Unia Europejska w ramach prowadzonej polityki spójnoci, polityki rolnej czy szeroko rozumianej polityki strukturalnej stosuje szereg instrumentów,
której celem jest rozwój przedsibiorczoci, a zwaszcza sektora maych i rednich przedsibiorstw. W ramach tych polityk wykorzystywane s finansowe instrumenty zarówno o charakterze bezporednim, jak i porednim. W pierwszym
przypadku jest to na przykad bezporednie dofinansowanie dziaalnoci przedsibiorstw. Przykadami instrumentów porednich s z kolei wsparcie finansowe
gminnych inwestycji infrastrukturalnych czy wsparcie transferu wiedzy dla sektora maych i rednich przedsibiorstw. Generalnym zaoeniem towarzyszcym
stosowaniu poszczególnych instrumentów jest to, e udzielenie wsparcia ma
prowadzi do osignicia wczeniej zdefiniowanych celów. W przypadku polityki Unii Europejskiej takim celem jest konwergencja gospodarcza czy poprawa
jakoci ycia mieszkaców. Ponadto, w stosunku do poszczególnych instrumentów czsto definiowane s cele szczegóowe.
Ocena prowadzonej polityki w kontekcie osigania przez ni zaoonych
celów jest w literaturze przedmiotu nazywana ocen skutecznoci polityki. Celem niniejszego opracowania bdzie w zwizku z tym dokonanie oceny skutecznoci prowadzonej przez Uni Europejsk polityki, w zakresie, jaki dotyczy wykorzystywania przez ni instrumentów, które w sposób poredni lub bezporedni
s powizane z rozwojem przedsibiorczoci na obszarach wiejskich. Innymi
sowy, w opracowaniu zostan zaprezentowane wyniki bada, które pozwol
odpowiedzie na pytania, w jakim stopniu oraz w jaki sposób wsparcie finansowe, pozyskiwane z budetu Unii Europejskiej, przyczynio si do realizacji prowadzonej polityki.
W opracowaniu zaprezentowano wyniki oceny skutecznoci instrumentów polityki regionalnej i strukturalnej, które oddziauj na rozwój przedsibiorczoci na obszarach wiejskich, w trzech wymiarach. W pierwszym, najbardziej
ogólnym, przeprowadzono syntetyczn ocen oddziaywania wybranych instrumentów finansowych na konwergencj wewntrzn, do której zaliczono procesy
zwizane z niwelowaniem rónic pomidzy gminami wiejskimi w zakresie poziomu i tempa rozwoju gospodarczego. Drugi wymiar mia w pewnym sensie
charakter podejcia podmiotowego do oceny skutecznoci polityki. W roli podmiotu postawiono bowiem wsparcie finansowe transferu wiedzy do sektora maych i rednich przedsibiorstw oraz subsydiowanie dziaalnoci mikroprzedsibiorstw, które wywoywao skutki o rónym stopniu zbienoci z postawionymi
celami, zwaszcza celami szczegóowymi. Do oceny zastosowano równie podejcie przedmiotowe, w którym przedmiotem oddziaywania rónych instrumentów byo województwo warmisko-mazurskie. W kadym regionie istniej
7

bowiem odmienne uwarunkowania spoeczno-gospodarcze, które mog determinowa okrelony stopie realizacji celów. Takie podejcie do oceny skutecznoci pozwoli bowiem okreli w jakim stopniu zrealizowane zostay zarówno
cele ogólne, jak i szczegóowe. Umoliwio ono ponadto wykorzystanie znacznie szerszego zakresu materiaów empirycznych, których róda oraz przyjte do
ich analizy metody badawcze zostan zaprezentowane w poszczególnych czciach opracowania.
2. Finansowe instrumenty polityki wspierania przedsibiorczoci
w aspekcie konwergencji
Skuteczno jest jednym z kryteriów, wedle którego dokonywana jest
ocena polityki. Generalnie sprowadza si ona do okrelenia stopnia realizacji
postawionych przed dan polityk celów1. W przypadku polityki wspierania
rozwoju przedsibiorczoci, która wykorzystuje instrumenty finansowane z budetu Unii Europejskiej, takim celem jest konwergencja gospodarcza. Wynika to
przede wszystkim z rozporzdzenia 1083/2006, z dnia 12 lipca 2006 roku,
zgodnie z którym dziaania podejmowane przez fundusze UE powinny zmierza
do osignicia trzech gównych celów, tj. konwergencji, konkurencyjnoci regionalnej i zatrudnienia oraz wspópracy terytorialnej. W rozporzdzeniu tym
konwergencja oznacza popraw warunków wzrostu i zatrudnienia dziki zwikszaniu iloci i poprawie jakoci inwestycji w kapita rzeczowy i ludzki, rozwój
innowacyjnoci i spoeczestwa opartego na wiedzy, zdolnoci adaptacyjnych
do zmian gospodarczych i spoecznych, ochron i popraw jakoci rodowiska
naturalnego oraz zwikszanie wydajnoci administracji w krajach i regionach
najsabiej rozwinitych.
Stosowanie rónych instrumentów polityki regionalnej i strukturalnej
przez Uni Europejsk na rzecz rozwoju przedsibiorczoci prowadzi do konwergencji w rozumieniu powyszego rozporzdzenia. Transfery rodków finansowych przyczyniaj si bowiem do poprawy sytuacji we wskazywanych obszarach zarówno w kraju jak i na poziomie poszczególnych regionów2. Nie jest to
jednak jednoznaczne z konwergencj, rozumian w kontekcie teorii ekonomicznych. W tym ujciu konwergencja jest rozumiana najogólniej jako wyrów-

1

Zob. Król M., 2000, Kierunki oddziaywania uwarunkowa na cele i rodki polityki zatrudnienia, [w:] Polityka Gospodarcza, nr 3 (2000), s. 43-50. Pawowski G., 2000, Wykorzystanie analizy efektywnoci funkcjonowania instytucji publicznych w aspekcie konkurencyjnoci regionów,
[w:] Polityka Gospodarcza, nr 3 (2000), s. 65-71.
2
Zob. Wasilewski A., (red.), 2011, Instrumenty polityki regionalnej i strukturalnej wspierające
rozwój przedsiĊbiorczoci na obszarach wiejskich, Raport Programu Wieloletniego nr 14,
IERiG -PIB, Warszawa.
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nywanie poziomu rozwoju regionów (pastw)3. Niwelowanie rónic w rozwoju
regionów wiadczy wic dopiero o procesie konwergencji, a nie wycznie poprawa sytuacji gospodarczej. W pomiarach konwergencji, oznaczajcej proces
zbliania si regionów sabiej rozwinitych do lepiej rozwinitych pod wzgldem gospodarczym, stosowane s jednak dwa podejcia. W pierwszym z nich
o konwergencji wiadcz zmniejszajce si rónice pomidzy wska nikami
okrelajcymi poziom rozwoju gospodarczego, w drugim natomiast porównywane jest tempo rozwoju, czy tempo wzrostu gospodarczego. W analizach ekonometrycznych te dwa podejcia przyjmuj odpowiednio nazwy i konwergencji4. Wybór konkretnego rodzaju konwergencji jako celu polityki powinna
jednak poprzedza wstpna ocena moliwoci osignicia kadego z nich,
w warunkach danej polityki.
Polityka wspierania przedsibiorczoci przy pomocy instrumentów finansowanych z budetu Unii Europejskiej w Polsce ma jednak relatywnie krótk
histori. Mona przyj w zasadzie, e rozpocza si w momencie wstpienia
Polski do Unii w 2004 roku – chocia pewne instrumenty byy stosowane ju
w okresie przedakcesyjnym, jak np. program SAPARD. W tak krótkim okresie
trudno jest oczekiwa zrównania si np. poziomu PKB na mieszkaca w regionach nawet w skali kraju. Z tego wzgldu, celem powyszej polityki powinna
by konwergencja typu . Transfer rodków finansowych powinien bowiem
stymulowa rozwój dziaalnoci gospodarczej, a w konsekwencji prowadzi do
przyspieszenia tempa wzrostu i rozwoju gospodarczego w regionach. Niemniej
tempo tego wzrostu niekoniecznie musiao by najwysze w regionach najsabszych. Potwierdzaj to badania Kuside5, z których wynika, e nierównoci gospodarcze pomidzy krajami Unii systematycznie malej, a jednoczenie narastaj wewntrz wielu nowych krajów czonkowskich, w tym w Polsce. Stan ten
tumaczony jest hipotez Williamsona6. Wedug tej hipotezy, konwergencja
wewntrzna pojawia si dopiero na wyszych etapach rozwoju gospodarek.
Przedmiotem rozwaa w niniejszym rozdziale nie bdzie wic zjawisko
konwergencji regionów jako efekt stosowania instrumentów polityki strukturalnej i regionalnej, zorientowanych na rozwój przedsibiorczoci. Kwestia ta jest
3

a niewska E., Górecki T., Chmielewski R., 2011, Konwergencja regionalna, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 5.
4
Bal-Domaska B., 2011, Ekonometryczna identyfikacja konwergencji regionów szczebla
NUTS-2 pastw Unii Europejskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 253,
ód , s. 9.
5
Kuside E., 2013, Konwergencja gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu ódzkiego, ód , s. 149-150.
6
Williamson J.G., 1965, Regional inequality and process of national development: a description of
the patterns, [w:] Economic development and cultural change, XIII (4, part II), Chicago, s. 2-84.
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bowiem w duym stopniu wyjaniona. Badania sprowadzaj si natomiast do
problemu rónic w rozwoju gospodarczym gmin wiejskich i oddziaywania na
nie tych polityk. Z dotychczas przeprowadzonych bada7 wynika, e tempo
rozwoju pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej moe by wysze w gminach
wiejskich ni w miastach, a instrumenty powyszych polityk maj stymulujcy
wpyw na ten proces. Nie jest jednak wyjanione, czy w obrbie obszarów wiejskich nastpuje zrównywanie si poziomu rozwoju gospodarczego najsabszych
i najsilniejszych jednostek terytorialnych, czyli swego rodzaju „konwergencja
lokalna”. Problem ten jest wany przede wszystkim z uwagi na brak konwergencji na poziomie regionów.
Teoria konwergencji gospodarczej definiuje róne ukady czynników które mog wspiera lub przeciwdziaa zrównywaniu si regionów pod wzgldem
poziomu rozwoju gospodarczego. Wynika to z faktu, i teoria ta nie ma charakteru autonomicznego, lecz bazuje na wielu teoriach wzrostu i rozwoju w ukadzie terytorialnym8, w tym np. teorii skumulowanej przyczynowoci, teorii bieguna wzrostu, teoriach sektorowych czy teoriach cyklu produktu. Kada z tych
teorii okrela natomiast ciek rozwoju jednostek terytorialnych przy danych
waciwociach gospodarki jednostki i uwarunkowaniach zewntrznych. Niemniej oznacza to, e zastosowanie wsparcia dla rozwoju przedsibiorczoci ze
strony polityki moe mie odmienne skutki w jednostkach rónicych si np.
struktur gospodarki czy lokalizacj. Kryteria dystrybucji wsparcia natomiast
uwzgldniaj to zrónicowanie w niewielkim stopniu. Autorzy podejmuj
w zwizku z tym prób oceny wpywu wsparcia finansowego Unii Europejskiej
na zrównywanie si poziomu rozwoju gospodarek lokalnych oraz okrelenia
znaczenia zachodzcych na poziomie lokalnym procesów dla konwergencji regionalnej, czy w obecnych warunkach wrcz dywergencji.
Zachodzce na poziomie lokalnym (gminy) procesy gospodarcze mog
by warunkowane prowadzon polityk, a zwaszcza wsparciem finansowym
w ramach polityki co prowadzi do zmniejszania zrónicowania zarówno wewntrzregionalnego, jak i w obrbie obszarów wiejskich w skali caego kraju.
Nie musz one jednak prowadzi do konwergencji regionalnej. Niemniej konwergencja regionalna, jako efekt wspierania finansowego rozwoju dziaalnoci
gospodarczej przez sektor publiczny mogaby zaistnie w pewnych, okrelonych
warunkach. W tym celu gros wsparcia powinno trafi do regionów najsabiej
7

Zob. Wasilewski A., (red.), 2011, Instrumenty polityki regionalnej i strukturalnej wspierające
rozwój przedsiĊbiorczoci na obszarach wiejskich, Raport Programu Wieloletniego nr 14,
IERiG -PIB, Warszawa, s. 7-105.
8
a niewska E., Górecki T., Chmielewski R., 2011, Konwergencja regionalna, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 10-36.
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rozwinitych, a w tych regionach do jednostek terytorialnych, w których wykorzystanie tego wsparcia byoby najbardziej efektywne. Takie podejcie nie prowadzioby jednak do niwelowania rónic na poziomie lokalnym, jak równie
mogoby mie negatywny wpyw na konwergencj krajów Unii Europejskiej.
Zbadanie procesów zachodzcych na poziomie lokalnym pozwoli okreli zarówno kierunki dystrybucji wsparcia, jego wpyw na tzw. „konwergencj lokaln”, a take wnioskowa o moliwoci dokonania zmian w kryteriach dystrybucji w celu osignicia konwergencji regionalnej.
W warunkach niwelowania rónic w rozwoju lokalnym moliwo zmian
w systemie wsparcia nie bdzie jednak oznacza koniecznoci dokonywania jakichkolwiek zmian. Osignicie konwergencji regionalnej nie musi by bowiem
priorytetem prowadzonej polityki. Jednoczenie zmniejszanie rónic w rozwoju
gospodarczym na poziomie lokalnym moe by ciek rozwoju wynikajc
z hipotezy Williamsona, tj. prowadzc do osignicia pewnego poziomu rozwoju gospodarczego regionów, od którego rozpocznie si proces konwergencji
regionalnej w kraju. Obligatoryjne zmiany w systemie wsparcia powinny zosta
dokonane jedynie w przypadku braku jego wpywu na niwelowanie rónic lokalnych – oczywicie przy zaoeniu, e to byo ich celem. Stosowanie wsparcia
finansowego dla rozwoju przedsibiorczoci moe mie bowiem wycznie
dziaanie indukcyjne, tj. wzbudzajce rozwój dziaalnoci gospodarczej. Do takiego skutku moe doprowadzi chociaby zbyt maa skala wsparcia. Moe to
by jednak w dalszym cigu pozytywny efekt prowadzonej polityki, zwaszcza
gdy nie jest ona oceniana wedug kryterium efektywnoci.
Stosowanie finansowych instrumentów polityki wspierania rozwoju przedsibiorczoci moe oddziaywa w róny sposób na procesy konwergencji.
Z punktu widzenia prowadzonej polityki wane jest jednak czy to oddziaywanie
faktycznie istnieje i ma charakter pozytywny. Podjta zostaa w zwizku z tym
próba oceny oddziaywania tych instrumentów na procesy niwelowania rónic
w lokalnym rozwoju gospodarczym na obszarach wiejskich w Polsce oraz wyjanienia – przynajmniej czciowego – mechanizmów transmisji tych procesów na
dywergencj regionaln w skali kraju i konwergencj w skali Unii Europejskiej.
2.1.

Teoretyczne podstawy konwergencji

Hipoteza o istnieniu procesu konwergencji gospodarczej staa si nadziej
wielu rozwijajcych si pastw wiata (w tym i Polski), gdy na pocztku lat 90.
wzrost gospodarczy w pastwach biednych sta si znacznie szybszy ni w bogatych krajach Europy i wiata. Zjawisko konwergencji jest przedmiotem studiów ekonomistów na caym wiecie (np. Quah 1995; Borsi, Metiu 2013),
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a mówimy o niej wtedy, gdy biedniejsze gospodarki d do osignicia podobnego poziomu rozwoju i zamonoci, co kraje wysoko rozwinite (Lucas 1990).
Faktem jest, e w cigu ostatnich 20-tu lat produkt krajowy brutto w gospodarkach wschodzcych potroi si (Milanovic 2012). Wród przyczyn denia gospodarek do wyrównywania poziomu PKB Dervis (2013)ǣ
x Zjawisko globalizacji, które umocnio poczenia handlowe oraz wymusio zwikszenie bezporednich inwestycji zagranicznych. Gospodarki rozwijajce si przejmuj trendy technologiczne i „know-how” od krajów
wysoko rozwinitych, gdy o wiele prociej jest kupi i zaadaptowa dan
technologi ni wymyli j.
x Trendy demograficzne. Gospodarki rozwijajce si maj inn struktur
demograficzn ludnoci – znacznie wicej osób znajduje si tu w wieku
produkcyjnym w porównaniu do gospodarek „starej” Unii Europejskiej.
Wiksza liczba osób w wieku produkcyjnym, to wiksza akumulacja kapitau i szybszy wzrost gospodarczy.
x Wyszy poziom inwestycji wród gospodarek rozwijajcych si. Szacuje
si, e w cigu ostatniej dekady gospodarki rozwijajce si inwestoway
27% PKB, podczas gdy w krajach rozwinitych odsetek ten wynosi 20%.
Wyszy poziom inwestycji powoduje wzrost produktywnoci zasobów
pracy, a take zwiksza cakowit zdolno wytwórcz (poczenie kapitau i pracy). Odbywa si to poprzez zwikszenie zdolnoci do absorbcji
nowej wiedzy w sektorach cechujcych si nisk produktywnoci (np.
rolnictwo), a take rozwój zaawansowanych gazi gospodarki (np. przemysu).
Pewne badania wskazuj jednak na stopniowe spowolnienie procesu
konwergencji gospodarczej, co moe by spowodowane faktem, i rozwój pewnych gazi gospodarki nie jest zwizany ze wzrostem zatrudnienia i przyczynia
si do utrwalenia bezrobocia, zwaszcza w grupach pracowników o niskim poziomie kwalifikacji (np. Steger 2006). Cz analiz mówi o warunkowej konwergencji, która dotyczy jedynie wybranych, najbogatszych wiatowych gospodarek. Znaczna cz studiów wrcz wyklucza istnienie procesu konwergencji gospodarczej jako nie majcego potwierdzania w danych empirycznych. Ujcie
tematu determinuje wybór teorii ekonomicznej tumaczcej wzrost dugookresowy i jego zwizki z konwergencj gospodarcz. Analiza tej problematyki
znajduje si w centrum rozwaa wspóczesnej makroekonomii, a co za tym
idzie studia tematu s liczne i zrónicowane.
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2.1.1. Od teorii neoklasycznych do modeli dynamicznych
Dyskurs dotyczcy zagadnienia konwergencji gospodarczej wród ekonomistów toczy si w obrbie trzech gównych nurtów teorii wzrostu gospodarczego, do których zaliczy moemy (Barrientos 2007):
x Modele neoklasyczne, które uzasadniaj istnienie konwergencji gospodarczej pomidzy podobnymi gospodarkami;
x Modele endogeniczne (nowa teoria wzrostu), które wskazuj na istnienie
procesu konwergencji jako zjawiska bdcego wypadkow wewntrznych
si rzdzcych gospodark;
x Modele dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej (Dynamic Stochastic General Equilibrium – DSGE) oparte na analizie cyklu gospodarczego – skupiaj si na analizie ewolucji i powiza zjawiska konwergencji w czasie.
W ramach kadego z nurtów mona wymieni od kilku do kilkunastu
modeli ekonomicznych, w obrbie których rozpatrywane s zjawiska konwergencji i wzrostu gospodarczego. W niniejszym podrozdziale skupiono si na
wskazaniu i krótkim omówieniu poszczególnych uj.
Modele neoklasyczne kojarzone s gównie z konkurencyjnym modelem
równowagi ogólnej ze wzrostem gospodarczym Solowa (1956). Model Solowa
skada si z ukadu 3 równa: funkcji produkcji o staych przychodach skali
i malejcych kracowych przyrostach wzgldem kapitau i pracy9; równania
opisujcego akumulacj kapitau, bazujcego na stwierdzeniu o staej stopie
oszczdnoci; funkcji poday zasobów pracy, w której rosn one z pewn egzogenicznie okrelon czstotliwoci. W efekcie powstaje ukad równa róniczkowych pierwszego rzdu, który wskazuje na to, jak stosunek zmiennej kapita –
praca przy danych wartociach dwóch parametrów modelu (stopy oszczdnoci
i stopy zwikszania si populacji) determinuje ewolucj stosunku kapita – praca
w czasie. Warto zauway, i zjawisko konwergencji gospodarczej rozpatrujemy zawsze przez pryzmat teorii neoklasycznej, a wic przez pryzmat modeli
opartych na otoczeniu zaproponowanym przez Solowa. W ramach pozostaych
teorii gównego nurtu brak jest podstaw do sformuowania hipotezy o istnieniu
konwergencji dla wszystkich gospodarek (Rassekh 1998).
Najwiksz zasug Solowa byo dostarczenie uniwersalnej, teoretycznej
podbudowy dla neoklasycznej teorii wzrostu gospodarczego. W konsekwencji
jego model wszed do kanonu wspóczesnej ekonomii i do dzi jest wykorzyFunkcja produkcji w modelu Solowa ma posta Cobba-Douglasa: ܻ ൌ ܮܣఉ  ܭఈ , gdzie ܻ to wynikowa wydajno czynników produkcji: pracy  ܮi kapitau ܭ,  ܣto parametr okrelajcy efektywno procesu produkcji, ߚ݅ߙ to elastycznoci funkcji wzgldem czynników pracy i kapitau.

9
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stywany w wielu studiach. Zaletami teorii Solowa jest (Boianovsky,
er 2009):
x Uzasadnienie ewolucji zamonoci krajów w dugim okresie czasu.
x Analiza dynamiki modelu umoliwia zrozumienie rónic w stopach wzrostu pomidzy krajami.
Jako jeden z pierwszych modeli tego typu nie jest on równie pozbawiony
wad:
x Skupia si na inwestycjach i kapitale, podczas gdy wzrost cznej wydajno czynników produkcji10 (Total Factor Productivity) pozostaje nieobjaniona.
x Nie tumaczy dlaczego stopa inwestycji i produktywnoci róni si w zalenoci od kraju.
x Z racji specyfiki funkcji produkcji w modelu Solowa (funkcja typu
Cobba-Douglasa) nie tumaczy on zrównowaonego wzrostu dugoterminowego (poniewa przyrosty tej funkcji s malejce).
Ponadto model Solowa jest bezuyteczny jeli chodzi o modelowanie cyklu koniunkturalnego (brak w nim stochastycznych perturbacji); polityki fiskalnej (w modelu brak pienidzy); bezrobocia (nie ma mechanizmu wymiany praca-czas wolny); niemoliwa jest równie analiza polityki pastwa (brak instrumentów polityki i funkcji uytecznoci). Mimo powyszych ogranicze, Solow
za wkad w rozwój teorii wzrostu gospodarczego otrzyma w 1987 nagrod
Banku Szwecji im. A. Nobla z ekonomii. Z uwagi na kluczow rol modeli neoklasycznych w analizie zjawiska konwergencji, nieco bardziej szczegóowe
omówienie teorii Solowa przedstawiono w kolejnych sekcjach tekstu.
Modele endogeniczne wywodz si z tzw. nowej teorii wzrostu gospodarczego, w której stopa postpu technologicznego jest wartoci endogeniczn tzn.
w stanie ustalonym (steady-state) jest determinowana przez wartoci innych
parametrów i funkcji modelu. Tego typu ujcie wzrostu gospodarczego zaczo
gwatownie zyskiwa na popularnoci od pocztku lat 80. XX wieku (Romer
1994). Neoklasyczne modele wzrostu typu Solowa nie byy w stanie wytumaczy rónic w rozwoju gospodarczym pomidzy poszczególnymi pastwami
jako, e postp technologiczny by z góry ustalon sta. Pierwsze próby endogenizacji postpu technologicznego poczyniono ju w latach 60. (Uzawa 1965,
Nordhaus 1969) jednak dopiero studium Romera (1986) i Lucasa (1988) przynioso diametraln zmian punktu widzenia w tym zakresie.
10

Jest to wzrost wielkoci produkcji, który nie da si wyjani zwikszonymi nakadami pracy
i kapitau. Wród przyczyn tego wzrostu mona wymieni postp techniczno-organizacyjny, implementacj wyników bada naukowych czy te wzrost wykorzystania czynnika pracy w procesie
produkcyjnym.
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Z punktu widzenia konwergencji gospodarczej modele neoklasyczne
przewidyway szybszy wzrost gospodarczy w krajach, w których PKB per capita
by niszy. To pocztkowo suszne zaoenie okazao si jednak nie mie potwierdzenia empirycznego, poniewa udowodniono, e wzrost PKB w krajach
biedniejszych by szybszy z powodu gwatowniejszej asymilacji technologii
przez tego rodzaju gospodarki. Biorc jednak pod uwag szerszy zakres danych
porównawczych, hipoteza ta nie znalaza uzasadnienia historycznego. Mona tu
poda chociaby przykad Filipin, gdzie redni wzrost gospodarczy w ostatnich
4 dekadach by znaczco niszy ni w gospodarkach rozwinitych. Jaskrawym
przykadem s te kraje afrykaskie, gdzie niektóre pastwa dowiadczyy
ujemnego wzrostu (Ickes 1996).
W pierwszej generacji modeli endogenicznych, postp technologiczny11
jest jedn z form akumulacji kapitau. W tym przypadku fachowa wiedza technologiczna, tak jak i inne rodzaje kapitau, moe by akumulowana z myl
o zwikszeniu produkcji w przyszoci. W teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego, postp technologiczny wynika z decyzji agentów dotyczcych
oszczdzania. Cz z tych oszczdnoci jest przeznaczana na akumulacj kapitau ludzkiego12, natomiast cz przeznaczana jest w celu finansowania dziaalnoci badawczo-rozwojowej (R&D). Tak wic, jeeli rosn oszczdnoci spoeczestwa w stosunku do PKB, szybko wzrostu gospodarczego równie ulega
wzrostowi (Howitt 2007).
Nowa teoria wzrostu (czyli teoria wzrostu endogenicznego) osadzia
w centrum zainteresowania ekonomii postp technologiczny, który jest tu rozumiany jako wzrost dugookresowy. Tym samym sta si on gównym przedmiotem zainteresowania i ostatecznym celem polityki gospodarczej pastwa.
W konsekwencji, w tego typu modelach, rozwój gospodarczy przesta zalee
tylko i wycznie od postpu w danych dziedzinach nauki, ale zosta uzaleniony od indywidualnych decyzji agentów, co do poziomu oszczdnoci.
Teoria ta staa si bardzo uyteczna w analizie polityki pastwa wobec rynku
oszczdnoci i ubezpiecze (sektora bankowego i ubezpieczeniowego). Jednake
pewne uproszczenia, które przedstawiaj wzrost dugookresowy jako proces przyczyniajcy si do poprawy standardów ycia wszystkich obywateli, nie pozwalaj
na rozpatrywanie szerszych, spoecznych skutków postpu. Skutki te mog mie
nierzadko negatywny charakter: np. dyspersja pac realnych (Mortensen 2005), któ11

Warto tu zaznaczy, e w teorii ekonomii postp technologiczny to wzrost gospodarczy (dugookresowy). W odrónieniu od wzrostu krótkookresowego, który rozpatrujemy jako cykl gospodarczy, wzrost dugookresowy to tendencja gospodarki do utrzymywania pewnego tempa
wzrostu w dugim okresie czasu.
12
Kapita ludzki jest tu rozumiany jako specjalistyczna, technologiczna, naukowa wiedza, której
gromadzenie jest elementem dugookresowego wzrostu gospodarczego.
15

ra przyczynia si do pogbiania rónic spoecznych. Empiria pokazuje, e tego
typu procesy s charakterystyczne zarówno dla gospodarek rozwijajcych si jak
i dla bogatych zachodnich spoeczestw (Chang, Hornstein 2011).
Pewne rozwizanie i modelowe wytumaczenie powyszych problemów
przynosz endogeniczne modele wzrostu gospodarczego drugiej generacji (np.
Aghion, Howitt 1998). Podkrelono w nich rozdzielno pomidzy kapitaem
ludzkim w postaci technologicznej wiedzy specjalistycznej a kapitaem. Proces
wprowadzania innowacji zosta rozdzielony od procesu gromadzenia oszczdnoci. W centrum analiz znalazy si modele z tzw. procesami kreatywnej destrukcji. Podejcie to zostao oparte na twierdzeniu niemieckiego ekonomisty
Shumpetera, który w odniesieniu do gospodarek kapitalistycznych stwierdza, i
s one w cigym ruchu i ewoluuj w czasie: „obecne struktury gospodarcze s
cigle niszczone, jednoczenie s one zastpowane przez nowe twory. Proces
ten trwa bez ustanku i jest cech charakterystyczn i niezmienn kapitalizmu”
(Schumpeter 1942). Mówic innymi sowy nowatorskie ujcie owego ekonomisty skupia si nie na rozumieniu wzrostu gospodarczego jako pewnego staego
procesu, ale na wyra nym powizaniu postpu z likwidacj uprzednio istniejcych struktur, wiedzy, technologii, procesów, czy pogldów. Trudno nie zauway, e twierdzenie Shumpetera zaimplementowane w endogenicznym modelu
wzrostu drugiej generacji jest spójne z rzeczywistoci. Rozwijajce si firmy
ulepszaj zarzdzane procesy, zmieniaj pola specjalizacji, jednak wie si to
z wymian urzdze, zmian technologii czy w kocu ze zwalnianiem pracowników – s to procesy kreatywnej destrukcji Shumpetera. Zjawiska te i przeciwdziaanie ich negatywnym skutkom s nie lada wyzwaniem dla pastwowych
instytucji kapitalizmu, takich jak polityka spoeczna czy gospodarcza (Willimanson 1998). Tak wic mona wyra nie odróni beneficjentów i przegranych
postpu (wzrostu), a take zrozumie, w jaki sposób porzdek spoeczny wpywa na chci i zdolno spoeczestwa do tworzenia i zarzdzania zmian technologiczn. Ujcie to rzuca nowe wiato na sposób dziaania konkurencyjnych
rynków, gdzie gównym czynnikiem konkurencyjnym s innowacje, a nie ceny
(Porter 1990). Wzrost gospodarczy jest w tym przypadku wypadkow takich
procesów jak: polityka pastwa, uwarunkowania spoeczne i instytucjonalne, ale
i innych bod ców, które wspieraj zdolno do tworzenia nowej wiedzy i zdolnoci do adaptacji zmiany.
Porównania gospodarek wiatowych pod wzgldem poziomu PKB, z racji
coraz wikszej dostpnoci tego typu danych, stay si przedmiotem licznych
analiz na gruncie teorii wzrostu gospodarczego. Modele endogeniczne zakadaj, i w miar upywu czasu rónice w poziomie PKB powinny si pogbia,
a szoki gospodarcze powinny mie trway wpyw na poziom rozwoju spoecz-
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nego. Dugoterminowe dane empiryczne OECD13 pokazuj jednak, e rónice
w standardach ycia wród rozwinitych gospodarek europejskich zmniejszaj
si (np. Evans 1996). Zjawisko to wykorzystuj z kolei ordownicy teorii neoklasycznej, którzy argumentuj rónice w rozwoju pomidzy biednymi i bogatymi gospodarkami, jako nierównoci w poziomie akumulacji kapitau, a co za
tym idzie nierównoci w postpie technologicznym. Prawda zdaje si jednak
lee gdzie porodku. Modele neoklasyczne sprawdzaj si w odniesieniu do
bogatych gospodarek europejskich. W tym przypadku prawdopodobnym jest
istnienie równolegych dugoterminowych cieek wzrostu w odniesieniu do
krajów rozwinitych. Z kolei nierównoci w PKB pomidzy grup najbogatszych gospodarek wiata a krajami najbiedniejszymi podlegaj zjawisku dywergencji14 (Quah 1996). Konwergencj i dywergencj wybranych gospodarek moe tumaczy róna rola postpu technologicznego w rónych krajach wiata.
Podczas gdy inwestycje w technologi i innowacj stay si koniecznoci
i standardem w pewnych krajach, w innych s one daleko w hierarchii celów.
Zgodnie z tym podejciem, aby gospodarka moga si rozwija konieczne s
cige inwestycje w dziaalno badawczo-rozwojow, skutkuj one wzrostem
wska nika PKB per capita i przyczyniaj si do wzrostu poziomu ycia obywateli. cieki wzrostu dugookresowego w tego typu gospodarkach mog by
równolege, ale zawsze cieka gospodarki inwestujcej wicej w badania
i rozwój bdzie wyej. Kraje, w których tego typu inwestycje s niewielkie, pograj si w inercji i coraz bardziej odstaj od wiodcych gospodarek (Quah
1996). Równie kraje, które maj niski udzia importu w PKB, nie otrzymuj
gratyfikacji od innych gospodarek w postaci nowych technologii. W konsekwencji oprócz inwestycji w badania i rozwój pastwo powinno si równie
skupi na aktywnym udziale w midzynarodowej wymianie handlowej, aby zapewni gospodarce stabilny wzrost dugookresowy (Quah 1996).
Innym aspektem endogenicznych modeli wzrostu gospodarczego jest problem tzw. technologii uniwersalnych. S to technologie, których uycie staje si
powszechne i maj one istotny wpyw na ycie kadego obywatela danego kraju
(mona tu wymieni komputeryzacje, czy wprowadzenie telefonii komórkowej).
Tego typu zmiany podnosz jako ycia, jednak istnieje pewien okres adaptacyjny podczas którego wiele aspektów gospodarki i rynku pracy ulega gwatownym przeobraeniom i pociga za sob negatywne konsekwencje dla pewnych
firm czy jednostek (Porter 1990).
13

Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizacja Wspópracy Gospodarczej i Rozwoju).
14
Jest to zjawisko przeciwstawne do konwergencji gospodarczej i polega na stopniowym zwikszaniu rozbienoci w poziomie PKB per capita pomidzy porównywanymi gospodarkami.
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Najwaniejszym modelem w nurcie endogenicznych teorii wzrostu sta
si model Romera (1986, 1992). Centrum modelu Romera stanowi funkcja produkcji o rosncych korzyciach skali15, w zwizku z tym, w modelowanym otoczeniu bogate gospodarki utrzymuj lub wrcz powikszaj przewag nad biednymi. Romer odnotowa spójno modelu z gównymi faktami empirycznymi,
zgodnie z którymi nie jest widoczny wyra ny trend do konwergencji gospodarczej pomidzy bogatymi i biednymi rejonami wiata (Sachs, Warner 1995).
Romer wskazuje, e pomidzy 1970 a 1989 rokiem rónice w poziomie PKB
per capita nie tylko pogbiy si, lecz co wicej niektóre kraje subsaharyjskie
dowiadczay ujemnego wzrostu gospodarczego.
Model Romera implikuje fakt, e tempo wzrostu gospodarczego zwiksza
si wraz ze wzrostem poziomu dochodu. W konsekwencji kraje wysoko rozwinite dowiadczaj szybszego wzrostu ni kraje sabo rozwinite. Tempo wzrostu gospodarczego zbiega do pewnej asymptoty bdcej górn granic wzrostu.
Jednak w modelu tym kraje biedne rozwijaj si wolniej, gdy ich zasób wiedzy
jest mniejszy (Próchniak, Witkowski 2008). W dugim okresie czasu rónice
w poziomie dochodów midzy krajami bd si trwale zwiksza.
Modele dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej (dynamic stochastic general equilibrium) wywodz si z teorii równowagi ogólnej, jednak ich
zastosowanie w analizie wzrostu gospodarczego i cyklu koniunkturalnego jest
niebagatelne (np. Cooley 1995). Gospodark w modelach DSGE zaczto postrzega przez pryzmat pojedynczych osób j zamieszkujcych: tzw. agenty.
W konsekwencji modele opisuj dynamiczne zachowanie caej gospodarki, które jest jednak wynikiem decyzji mikroekonomicznych podejmowanych przez
zasiedlajce j agenty.
Model typu DSGE powinien cechowa si nastpujcymi wasnociami
(Iacoviello 2009):
a) Przedstawia on ewolucj zmiennych gospodarczych w czasie.
b) Opiera si na analizie mikroekonomicznej zachowa danych agentów (np.
gospodarstw domowych, pracodawców, bezrobotnych, pracowników).
Obowizuje tu zasada „czyszczenia rynku” poprzez dopasowanie cen
i poday dóbr.
c) Kluczowe jest zaoenie o stochastycznych perturbacjach jednej lub kilku
zmiennych egzogenicznych modelu, które generuj dynamik caego systemu w czasie.
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Postp technologiczny w tym modelu jest wytwarzany tak jak i kade inne dobro w danej gospodarce. Funkcja produkcji postpu technologicznego ma rosnce korzyci skali i posta CobbaDouglasa.
18

W realnym wiecie codzienne decyzje podejmowane przez poszczególne
osoby maj charakter dynamiczny, równie otaczajca nas rzeczywisto ma nietrway, zmienny charakter. Jako, e zarówno dynamika jak i stochastyczne zaburzenia s kluczowym elementem modeli DSGE ich zwolennicy wskazuj na te atuty, które zwikszaj realizm tego typu systemów (Bilbiie 2006). Krytycy wskazuj,
e zdolnoci predykcyjne modeli opieraj si na danych empirycznych (kalibracja
parametrów strukturalnych), które odnosz si do przeszoci i mog nie sprawdzi
si w przewidywaniu ewolucji parametrów danej gospodarki (np. krytyka Lucasa
1976). Obecnie jednak modele DSGE stay si wan gazi bada na konwergencj gospodarcz w kontekcie teorii wzrostu (np. Woodford 2008).
2.1.2. Wielopaszczyznowo zjawiska konwergencji
Hipoteza o istnieniu konwergencji gospodarczej jest implikacj teorii neoklasycznych. Nowe teorie wzrostu zaprzeczaj jej istnieniu. W zwizku z tym konwergencj gospodarcz rozpatrujemy najczciej w wietle neoklasycznych modelu
wzrostu (np. modelu Solowa), a empiryczne potwierdzenie lub zaprzeczenie istnieniu zjawiska umoliwioby weryfikacj danego podejcia (modelu). W konsekwencji
problem ten stanowi znaczn cz zainteresowa badawczych na gruncie ekonomii.
Obecnie istnieje wiele uj terminu jak równie wiele metod weryfikacji hipotezy
o konwergencji. Islam (2003) wyrónia 7 typów konwergencji:
x konwergencja wewntrz danej gospodarki i konwergencja pomidzy rónymi gospodarkami,
x konwergencja rozumiana jako stopa wzrostu oraz konwergencja rozumiana jako poziom dochodu,
x ߚ-konwergencja i ߪ-konwergencja,
x konwergencja bezwarunkowa i konwergencja warunkowa,
x globalna konwergencja i lokalna konwergencja,
x konwergencja poziomu dochodów i konwergencja cznej produktywnoci czynników produkcji (total factor productivity),
x konwergencja deterministyczna i konwergencja stochastyczna.
Pierwszy z typów czerpie bezporednio z teorii Solowa: w neoklasycznym modelu wzrostu gospodarka jest w stanie osign stabilny stan dynamicznej równowagi. Nie jest tu istotny wyjciowy poziom PKB per capita, gdy zaoenie malejcych zwrotów skali „wymusza” zbieno gospodarki do stanu
równowagi (converge economy to equilibrium). Konwergencj rozpatruje si
tutaj najczciej wewntrz danej gospodarki, z uwagi na ograniczenia modelu
Solowa w replikacji danych empirycznych pomidzy gospodarkami.
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Drugie z uj kae rozszerzy pojcie konwergencji do poziomu ogólnowiatowego i wie si z przyjciem dodatkowych zaoe. W ramach konwergencji Islam (2003) wskazuje na konieczno przyjcia kolejnych wytycznych, m.in. o braku
koniecznoci wykorzystania zasobów w celu wytwarzania innowacji oraz o jednakowym udziale wszystkich krajów w postpie technologicznym. Prowadzi to do hipotezy o istnieniu konwergencji rozumianej w kategoriach stopy wzrostu i równoci
dochodu narodowego w stanie ustalonym modelu (steady-state).
Jednym z najpopularniejszych i najszerzej wykorzystywanych uj jest
rozumienie konwergencji zarówno w kategoriach stopy wzrostu jak i poziomu
dochodów. Jest to tzw. ߚ-konwergencja, gdzie zakadamy malejce korzyci
skali, które implikuj z kolei wysz kracow produktywno kapitau w gospodarkach ubogich. Przy podobnych poziomach oszczdnoci biedne gospodarki rozwijaj si szybciej – istnieje negatywna korelacja pomidzy stop
wzrostu a pocztkowym poziomem dochodu (Baumol 1986). Naturaln konsekwencj jest analiza empiryczna, w której wykorzystuje si metody regresji –
parametr przechwytujcy przy zmiennej okrelajcej poziom dochodu w równaniu regresji powinien cechowa si znakiem ujemnym. Najczciej parametr ten
oznaczano symbolem ߚ i std wzia si nazwa ߚ-konwergencja. Ogromna liczba opracowa wykorzystujcych tego rodzaju modele ekonometryczne wskazuje
najczciej na istnienie „wszechobecnej” 2% stopy konwergencji gospodarczej
zarówno w ramach studiów pomidzy krajami jak i regionami (Abreu, Groot,
Florax 2005). ߪ-konwergencja skupia si z kolei na analizie dynamiki i dyspersji
PKB per capita w ujciu przekrojowym, a take ewolucji wska nika w czasie
(Quah 1993). W tym przypadku parametr ߪ przechwytuje fluktuacje w rozkadzie zmiennej PKB per capita w ramach porównywanych jednostek taksonomicznych. Warto zauway, e oba ujcia konwergencji s ze sob mocno zwizane, a istnienie ߚ-konwergencji jest koniecznym, ale nie wystarczajcym warunkiem redukcji dyspersji PKB per capita w czasie, czyli konwergencji gospodarczej (Abreu, Groot, Florax 2005).
Istotnym ujciem pozostaje rozrónienie pomidzy konwergencj warunkow i bezwarunkow. Konieczne jest tu przywoanie neoklasycznej funkcji
produkcji Cobba-Douglasa:
ܻ ൌ ܮܣఉ  ܭఈ ሺͳሻǤ
Tak jak w modelu Solowa ܻ oznacza czn produkcj,  ܮto czynnik produkcji – praca,  ܭto czynnik produkcji kapita, ߚ݅ߙ to elastycznoci funkcji
wzgldem czynników produkcji16, a  ܣto parametr okrelajcy efektywno procesu produkcji, okrelany jako czna wydajno czynników produkcji (Total
16

Elastycznoci funkcji to pojcie ekonomiczne, w tym przypadku wskazujce na to o ile wzronie czna produkcja, jeeli zwikszymy nakady o pewn sta (np. 1%, 5%, 10%).
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Factor Productivity – TFP). W zwizku z (1), ustalony poziom dochodu na osob (PKB per capita), mona z kolei zapisa jako:
ఈ
ݏ
 ݕൌ ܣ ݁ ௧ ሺ
ሻଵିఈ ǡ
݊݃ߜ
gdzie  ݏto stopa oszczdnoci, a ݃ǡ ݊to stopy wzrostu  ܣi ܮ.
Równanie mówi nam o tym, e w stanie równowagi poziom dochodu narodowego zaley od wektora 6 parametrów ܣ ǡ ݏǡ ݃ǡ ݊ǡ ߜǡ ߙ. Konwergencja bezwarunkowa implikuje, e wektor powyszych wartoci jest dla badanych gospodarek identyczny. Konwergencja warunkowa podkrela z kolei moliwe rónice
pomidzy gospodarkami, tak, e poszczególne zmienne odpowiadaj za ewentualne rónice w wartociach empirycznych parametrów gospodarczych.
Bezporedni implikacj powyszych rozwaa jest koncepcja globalnej
i lokalnej (klubowej) konwergencji gospodarczej. Idea globalna zakada pewien
stan równowagi gospodarczej, do której d wszystkie gospodarki. Koncepcja
lokalna wskazuje na moliwo istnienia wielu stanów równowagi, a ten do którego z nich dy dana gospodarka zaley od warunków pocztkowych. W konsekwencji grupa krajów moe dy do tego samego stanu równowagi pod warunkiem jednak, e dzieli je podobny stan wyjciowy danej gospodarki (Islam
2003). Kolejne ujcie rozrónia pomidzy konwergencj rozumian jako poziom dochodu (PKB per capita) a konwergencj rozumian jako czn produktywno czynników pracy (TFP). Cz badaczy skupia si na analizie konwergencji w kontekcie wyrównywania dochodu na osob pomidzy badanymi gospodarkami, podczas gdy druga grupa analizuje poziom zbienoci gospodarek
pod wzgldem wydajnoci czynników produkcji.
Ostatni grup uj teoretycznych procesu konwergencji gospodarczej
stanowi rozrónienie pomidzy stochastyczn a deterministyczn charakterystyk procesu. Koncepcja ta czy si z ujciem warunkowym i bezwarunkowym
oraz skupia si na analizie korelacji reszt szeregów czasowych powstaych po
oszacowaniu równania regresji.
Mnogo omówionych powyej typów wie si z wykorzystywan metodyk, któr Islam (2003) dzieli na:
x nieformalne podejcie midzysektorowe,
x formalne podejcie midzysektorowe,
x analiza danych panelowych,
x analiza szeregów czasowych,
x analiza rozkadów.
Wykorzystanie danej metodyki wie si ze specyfik bada danego typu
konwergencji. I tak np. studia podejmujce tematyk ߚ-konwergencji wykorzystaj najczciej analiz szeregów czasowych i danych panelowych.
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2.1.3. Konwergencja gospodarcza w neoklasycznym modelu wzrostu
Aby lepiej zrozumie na czym polega zjawisko konwergencji gospodarczej zostanie ono zobrazowane i omówione w ramach prostego modelu wzrostu
(modelu Solowa). Punktem wyjcia jest kluczowe równanie róniczkowe modelu Solowa wyprowadzone z neoklasycznej funkcji produkcji (1):
݀݇
ൌ ݂ݏሺ݇ሻ െ ߜ݇ሺʹሻǤ
݀ݐ
ௗ
Równanie (2) obrazuje ewolucj wielkoci kapitau w czasie , którego
ௗ௧

ilo wzrasta wraz ze wzrostem oszczdnoci ݂ݏሺ݇ሻ i maleje wraz ze wzrostem
stopy deprecjacji ߜ݇. Z powyszego równania mona uzyska pozostae niewiadome modelu Solowa, czyli wielko produkcji i konsumpcji w przeliczeniu na
pracownika, inwestycje i progowy punkt deprecjacji kapitau, które tworz
ukad 3 kluczowych równa modelu17. Graficzn interpretacj konwergencji gospodarczej w modelu neoklasycznym ilustruje poniszy wykres.
Rysunek 1. Graficzna ilustracja neoklasycznego modelu wzrostu Solowa

Uwaga: opracowano w oparciu o kod programu Mathematica dostĊpny na
http://demonstrations.wolfram.com/SolowGrowthModel/; ustawiono nastĊpujące wartoci
parametrów: stopa oszczĊdnoci 0.3; stopa deprecjacji: 0.02; ączna produktywno czynników produkcji (TFP): 1.

Pojedyncze dobro jest wytwarzane poprzez pewne, okrelone nakady
czynników pracy i kapitau zgodnie z funkcj Cobba-Douglasa o staych zwrotach skali. Kapita w czasie t skada si z pewnej czci kapitau w czasie t-1
17

Szczegóowy opis konwergencji gospodarczej w neoklasycznym modelu wzrostu Solowa jak
sposób wyprowadzania poszczególnych równa, znajduje si w np. Advanced Macroeconomics,
4th edition, ed. Romer D., The Mcgraw-Hill Series in Economics, 2012.
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pomniejszonej o pewn ilo kapitau, który uleg deprecjacji ze stop ߜ. Zielona linia oznacza ilo dobra18 wytwarzan na jednego pracujcego, natomiast
czerwona oznacza cz dobra która jest inwestowana. Niebieska linia to graniczny punkt stopy oszczdnoci, który naley utrzyma, aby pracownik móg
otrzyma przypadajcy mu udzia w kapitale przy danej stopie jego deprecjacji
i przy okrelonym poziomie wzrostu zasobów pracy dostpnych w gospodarce
(labor force). Jeeli stopa oszczdnoci jest wysza od granicznego poziomu, to
nadmiar kapitau bdzie akumulowany podnoszc tym samym ilo kapitau
przypadajc na pracownika. W przeciwnym przypadku, (stopa oszczdnoci
nisza od poziomu granicznego) kapita przypadajcy na jednego pracownika
zacznie si kurczy. Stan równowagi modelu to taka sytuacja, w której ilo kapitau przypadajca na pracownika jest staa (na wykresie szacowane k jest równe wartoci 225). Mniej zasobne gospodarki przycigaj wiksz liczb inwestycji z uwagi na nisze koszty pracy w konsekwencji zasób kapitau w danej
gospodarce ronie. W krajach biedniejszych wicej osób wchodzi na rynek pracy, gdy maj one wyszy przyrost naturalny co skutkuje zwikszeniem si zasobu siy roboczej. Te dwa zjawiska powoduj, e wska nik PKB per capita
powinien wzrasta szybciej w gospodarkach biedniejszych, a co za tym idzie
jest to dowód na istnienie konwergencji gospodarczej.
2.1.4. Konsekwencje teoretycznego ujcia konwergencji
Ju pobiena analiza zagadnie zwizanych z analiz zjawiska konwergencji gospodarczej wskazuje na szereg trudnoci zwizanych z t problematyk
(np. Monfort 2008):
x istnieje szereg, rónych definicji pojcia, które odwouj si do rónych
koncepcji teoretycznych;
x brak jest wska ników umoliwiajcych przechwycenie wszystkich aspektów procesów konwergencji gospodarczej.
W zwizku z powyszym konieczna jest precyzyjna wiedza dotyczca zarówno ogranicze danego ujcia teoretycznego jak i specyfiki wykorzystywanych wska ników. Std wskazuje si na aspekty metodologiczne w analizie
zjawiska konwergencji gospodarczej na rónych poziomach NUTS, na które
warto zwróci uwag (Monfort 2008):
x Im mniejsza jednostka terytorialna tym wikszy wpyw na poziom PKB
maj osoby przyjezdne, których wkad w poziom dochodu moe by znaczcy. Fakt ten naley mie na uwadze rozpatrujc zjawisko konwergencji
18

Jako dobro mona tu rozumie pewien towar wytwarzany przez pracownika, jednak w szerszym pojciu jest to pewien kapita, który pracownik otrzymuje w postaci pensji, a pracodawca
w postaci udziau w zyskach ze sprzeday, std w kolejnym zdaniu jest mowa o inwestycji.
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na poziomach NUTS-3 i wyszych. Empiryczny, obserwowany poziom
nierównoci moe w tym przypadku zalee od struktury wykorzystanych
danych. W konsekwencji porównywanie jednostek rónicych si liczb
regionów staje si problematyczna czy wrcz niemoliwe.
x Istotnym aspektem jest liczba obserwacji – dugo szeregów czasowych,
która nie powinna by zbyt maa, jako e niewielka ilo danych implikuje statystyczn nieistotno oblicze.
Analiza zjawiska konwergencji gospodarczej w ramach dostpnych studiów empirycznych, przeprowadzana w odniesieniu do 15 jak i 27 pastw Unii
Europejskiej umoliwia Monforotwi (2008) wysnucie nastpujcych wniosków:
x Zjawisko ߚ-konwergencji istnieje dla obu grup krajów czonkowskich.
x Prdko konwergencji nie jest wartoci sta: w latach 80 bya ona nisza, natomiast z pocztkiem XXI wieku ulega przyspieszeniu.
x Szacowana szybko konwergencji gospodarczej z wykorzystaniem ujcia
bezwarunkowego jest nisza w porównaniu z ujciem warunkowym.
Zjawisko moe wynika z faktu i pewne podobne kraje i regiony mog
mie wysz stop konwergencji w porównaniu do agregowatej analizy
caej UE.
x Istotn rol w analizie konwergencji odrywaj tzw. efekty przestrzenne
(nieobserwowalne zaburzenia stochastyczne), których uwzgldnienie w
modelach regresji podkrela tendencj biedniejszych krajów Europy do
szybszego wyrównywania poziomów ycia w porównaniu ze „star” Uni
Europejsk.
W analizach zjawiska regionalnej konwergencji gospodarczej znaczn
cz stanowi studia wykorzystujce rónego rodzaju metodyk jak i struktury
danych (dane panelowe czy szeregi czasowe). Zdarza si, e opracowania bazujce na rónych metodykach i wykorzystujce identyczne dane empiryczne dochodz do odmiennych wniosków. Jednak bardziej przekonujce wydaj si by
opracowania czerpice z tzw. procesów Markova, a take analizy oparte na metodach regresji wykorzystujcych szeregi czasowe w celu oddania dynamiki przestrzennej PKB per capita (np. Magrini 2002, Fisher i Stumper 2008, Rey 2013).
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2.2.

Metodyka

Do identyfikacji zachodzcych procesów wykorzystany zosta ekonometryczny model konwergencji19, który zosta zaadaptowany do poziomu gminy.
Podejcie to implikuje z kolei zastosowanie okrelonych wska ników oraz
struktur prowadzonej analizy. W analizie konwergencji regionów i krajów
przyjmuje si poziom PKB lub PKB na pracujcego jako miary poziomu rozwoju. Na poziomie lokalnym (gminy) takich miar niestety nie mona zastosowa.
Do oceny poziomu rozwoju gmin, a nastpnie procesów zrównywania si tych
poziomów wykorzystano wic poziom dochodów wasnych gminy w przeliczeniu na 1 mieszkaca w wieku produkcyjnym. Naley zaznaczy, e wielko tej
kategorii dochodów jest do czsto wykorzystywana w badaniach nad rozwojem lokalnym. Jest ona bowiem funkcj uzyskiwanych na terenie gminy dochodów, takich jak dochody osób fizycznych prawnych, czy z tytuu posiadanego
majtku lub ziemi. Dochody te s wic funkcj dochodów uzyskiwanych ze
wszystkich czynników produkcji zlokalizowanych w danej jednostce.
Pocztkowym etapem bada bya analiza opisowa i porównawcza stanu
i zmian dochodów wasnych gmin wiejskich w rónych ukadach determinowanych przez poziom tej kategorii dochodów oraz skal korzystania z instrumentów wspierania rozwoju przedsibiorczoci finansowanych z budetu Unii Europejskiej. W pierwszej kolejnoci badaniom poddano dochody wasne w przeliczeniu na 1 pracujcego we wszystkich gminach wiejskich oraz w grupach gmin
zrónicowanych pod wzgldem wielkoci tej kategorii. Jako kryterium podziau
na grupy przyjto wielko mediany. Kolejnym etapem prowadzonych bada
bya analiza wielkoci dochodów wasnych w zalenoci od wysokoci uzyskanych na terenie gminy rodków z budetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Rozwój Polski Wschodniej, w przeliczeniu
na jednego mieszkaca w wieku produkcyjnym. W ramach tych programów
wiele dziaa mona byo zaklasyfikowa jako bezporednie lub porednie instrumenty wspierania przedsibiorczoci na obszarach wiejskich. W tym przypadku wielko mediany zostaa równie wykorzystana jako kryterium podziau
na grupy. Analizie opisowej i porównawczej poddano równie zmiany dochodów wasnych w zalenoci od korzystania przez samorzd lokalny ze wsparcia
19

Zob. Bal-Domaska B., 2011, Ekonometryczna identyfikacja konwergencji regionów szczebla
NUTS-2 pastw Unii Europejskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 253,
ód , s. 9-21. Próchniak M., Rapacki R., 2009, Konwergencja typu beta ( ) i sigma ( ) w krajach
transformacji w latach 1990-2005, s. 146-151 [w:] Rapacki R., (red.) Wzrost gospodarczy w krajach transformacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 304. Kokociska M.,
2012, (red.), Etapy konwergencji w rozwiniĊtych krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Pozna, s. 44-48.
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Unii Europejskiej na inwestycje komunalne, jako poredniego instrumentu rozwoju przedsibiorczoci. Kryterium podziau gmin by w tym przypadku fakt
korzystania lub nie korzystania przez jednostk ze wsparcia.
Kolejnym etapem prowadzonych bada bya analiza wspóczynników Giniego i Theila, które wykorzystywane s do okrelania poziomu zrónicowania
obiektów danej populacji pod wzgldem okrelonych cech. Celem zastosowania
tych wspóczynników byo pogbienie wiedzy o zachodzcym procesie rozwoju
lokalnego oraz weryfikacja wyników analizy podstawowych statystyk charakteryzujcych zmiany dochodów wasnych w przeliczeniu na 1 mieszkaca w wieku produkcyjnym.
Do obliczenia wspóczynników Giniego wykorzystano wzór stosowany
w przypadku wystpowania uporzdkowanego w kolejnoci rosncej zbioru informacji20:
σୀଵሺʹ݅ െ ݊ െ ͳሻݕ
ܩሺݕሻ ൌ 
݊ଶ ݕ
gdzie:
ݕ െ ݐݎܽݓä©݅ െ ݆݅ܿܽݓݎ݁ݏܾ݆݁ݐǡ
  ݕെ ݐݎܽݓä©äݕݑݎܾ݃ݑ݈݆݈݅ܿܽݑ݈݆ܽ݀݅ܿܽݓݎ݁ݏܾܽ݅݊݀݁ݎǡ
݊ െ ݈݆݅ܿ݅ܿܽݓݎ݁ݏܾܾܽݖǤ
Wspóczynnik Theila21 obliczono natomiast przy pomocy wzoru:
ݕ
ͳ  ݕ
σ ሺ ή ݈݊  ሻ
݊ ୀଵ ݕ
ݕ
ܶሺݕሻ ൌ
ሺ݊ሻ
gdzie:
ݕ െ ݐݎܽݓä©݅ െ ݆݅ܿܽݓݎ݁ݏܾ݆݁ݐǡ
  ݕെ ݐݎܽݓä©äݕݑݎܾ݃ݑ݈݆݈݅ܿܽݑ݈݆ܽ݀݅ܿܽݓݎ݁ݏܾܽ݅݊݀݁ݎǡ
݊ െ ݈݆݅ܿ݅ܿܽݓݎ݁ݏܾܾܽݖǤ
Wspóczynniki Giniego i Theila obliczone wedug przedstawionych formu bd przyjmowa wartoci z przedziau <0:1>. Wyszy poziom zrónicowania bdzie wystpowa w przypadku, gdy wartoci wspóczynników bd
bardziej zblione do 1. Warto 0 osigana jest bowiem w przypadku takich samych wartoci wszystkich obserwacji. Wspóczynnik Theila bdzie jednak
20

Zob. Dixon P.M., Weiner J., Mitchell-Olds T. and Woodley R., 1988, Erratum to Bootstrapping the Gini Coefficient of Inequality, Ecology 69, p. 1307. Dixon P. M., Weiner J., MitchellOlds T. and Woodley R., 1987, Bootstrapping the Gini Coefficient of Inequality, Ecology 68, p.
1548-1551. Damgaard C. and Weiner J., 2000, Describing Inequality in Plant Size or Fecundity,
Ecology 81, p. 1139-1142.
21
Martinez-Camblor P., 2007, Central Limit Theorems for S-Gini and Theil Inequality Coefficients, Revista Colombiana de Estadistica, Vol. 30, no 2, p. 287-300.
26

przyjmowa znacznie nisze wartoci ni wspóczynnik Giniego dla analogicznych populacji. Jest to zwizane z wygadzajcym dziaaniem logarytmowania.
W prowadzonych analizach wykorzystano jednak indeksy, tj. wartoci wspóczynników wyraone w procentach. Oznacza to, e wartoci indeksów Giniego
i Theila bd si zawiera w przedziale od 0 do 100.
Kocow weryfikacj w zakresie zachodzcych procesów w rozwoju gmin
wiejskich przeprowadzono przy pomocy modelu konwergencji bezwarunkowej
typu beta, który zosta zaadaptowany do poziomu lokalnego. Dostosowywany
model oparty by natomiast na zaoeniu, e konwergencja typu beta (ang. beta
convergence) odnosi si do procesu, w ramach którego dynamika wzrostu gospodarczego regionów o relatywnie niszej zamonoci przekracza istotnie dynamik
rozwoju obszarów o wyszej zamonoci umoliwiajc realizacj strategii (efektu) doganiania (catching-up), tj. stopniowej redukcji nierównoci rozwojowych
i denie do stanu równowagi. Pojcie konwergencji wywodzi si z tzw. neoklasycznej teorii wzrostu R. Solowa (1958), której kluczowym zaoeniem jest to, e
rentowno czynników produkcji, w szczególnoci kapitau zmniejsza si. Zgodnie z tym proces wzrostu gospodarczego powinien doprowadzi pastwo (region,
obszar) do dugookresowego stanu równowagi (steady-state), w którym tempo
wzrostu gospodarczego zalene bdzie jedynie od (zewntrznych – egzogenicznych) czynników: postpu technologicznego i poday pracy. Konsekwencj redukcji rentownoci w gospodarkach bogatych jest zaoenie, e wysza stopa
wzrostu biednych gospodarek powinna doprowadzi do „dogonienia” wartoci
badanej cechy (np. dochodów i/lub PKB per capita) i wyrównania poziomu rozwoju w obu analizowanych grupach. Zgodnie z neoklasycystyczn teori wzrostu
kanaem wyrównywania rónic rozwojowych jest mobilno kapitau. Zakadajc, e funkcja produkcji ma posta dwuczynnikowej (kapita i praca) funkcji
Cobba-Douglasa ze staymi efektami skali i spadajc kracow produktywnoci
czynników, kracowy zwrot z kapitau powinien by tym wyszy czym nisza
jest relacja kapitau do czynnika pracy (K/L):
§K·
YK DA¨ ¸
©L¹

D 1

0D 1

Rónice w produktywnoci czynników produkcji (A) powoduj, e kapita powinienem odpywa z obszarów o wysokiej kapitalizacji do regionów
o niskim wyposaeniu kapitaowym (w poszukiwaniu dodatkowego zysku). Jeeli transgraniczne rónice w produktywnoci pracy byy pochodn rónic
w wyposaeniu kapitaowym, mona zakada, e mobilno kapitau doprowadzi do stopniowego wzrostu produktywnoci pracy oraz dochodu (lub PKB) na
gow w gospodarkach o niszym poziomie rozwoju. O tempie rozwoju decyduje pooenie danej gospodarki wzgldem jej stanu równowagi dugookresowej.
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Stopa rozwoju regionalnego bdzie wysoka, gdy wyjciowy poziom PKB per
capita bdzie niski w porównaniu do jego dugookresowego pooenia. Natomiast w sytuacji, gdy gospodarka charakteryzuje si niskim poziomem wyjciowym oraz niskim pooeniem w stanie równowagi dugookresowej, tempo
wzrostu gospodarczego równie bdzie niskie. Do weryfikacji istnienia procesu
konwergencji wykorzystywane s modele ekonometryczne, w których dynamika
zmiennej zalenej (badanej cechy np. dochodu) opisywana jest przy pomocy
opó nionych jej wartoci (tj. z okresów przeszych, najczciej z okresu poprzedzajcego). Konwergencja typu beta moe mie róne postacie. Jeeli zakadamy, e jedynym czynnikiem generujcym wzrost jest dynamika analizowanej
cechy mona mówi o tzw. konwergencji absolutnej bd bezwzgldnej. Osignicie stanu równowagi moe jednak by uwarunkowane dodatkowymi czynnikami takimi jak poziom wyposaenia w czynniki produkcji, uwarunkowania
instytucjonalne, które dugookresowo mog rónicowa analizowane gospodarki. Uwzgldnienie dodatkowych czynników powoduje, e testowana jest hipoteza o konwergencji typu beta w ujciu warunkowym. Metodologia wykorzystywana do pomiaru konwergencji typu beta wymaga w ujciu ogólnym estymacji
równania regresji w postaci:
ln('yit ) a  b ln yi ,t 1  JZ it  Xit

gdzie:
- yit oraz 'yit opisuj poziom oraz stop wzrostu PKB lub dochodu per capita dla
regionu i w okresie t,
- Z it to wektor czynników wpywajcych na poziom wzrostu dochodu lub PKB,
- Xit to reszta równania, za
- a, b, oraz J to wspóczynniki regresji, które naley oszacowa.
Kluczowe znaczenie ma w tym ujciu estymator b  (1  e ET ) , którego
ujemna (bd ) dodatnia, istotna statystycznie warto b<0 (b>0) oznacza wystpowanie zjawiska dywergencji bd konwergencji gospodarczej. Brak istotnoci parametru b oznacza, e nie mona stwierdzi wystpowania konwergencji ani dywergencji. Wspóczynnik regresji b wykorzystywany jest jako baza do
wyliczenia kluczowego dla konwergencji parametru E , zwanego wspóczynnikiem zbienoci, który wyliczany jest z tosamoci:
E  ln(1  b) / T

gdzie T jest czasem pomidzy pierwsz a ostatni obserwacj. Znak parametru E informuje o wystpowaniu konwergencji bd dywergencji, tj. jeeli
E  0 zachodzi proces dywergencji (rozbienoci) pomidzy regionami za
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w przypadku gdy E ! 0 mamy do czynienia z procesem konwergencji (zbienoci). Obliczona warto E okrela równie prdko z jak analizowane regiony
poruszaj si w kierunku swojego stanu równowagi, tj. mona z niej odczyta
procent o jaki w danej jednostce czasu zmniejszya si odlego od stanu równowagi. Wysza warto wspóczynnika oznacza szybsze tempo konwergencji
(dywergencji). Na bazie wartoci wspóczynnika E mona obliczy tzw. warto
half-life okrelajcy czas redukcji istniejcych rónic rozwojowych o poow:
hl



ln 2

E

Równanie regresji moe by estymowane przy uyciu danych przekrojowych lub panelowych, indeksowanych czasem. Do weryfikacji hipotezy konwergencji typu beta klasycznie wykorzystywane s modele dla danych panelowych
wraz z technikami estymacji opartymi na klasycznej metodzie najmniejszych
kwadratów oraz uogólnionej metodzie momentów (UMM). Podejcie to pozwala na identyfikacj czynników rozwoju regionalnego (wzrostu gospodarczego).
Poprawno oszacowa wymaga weryfikacji zasadnoci wprowadzenia dodatkowych instrumentów. W tym celu wykorzystywany jest test Sargana, który
zgodnie z hipotez zerow zakada brak korelacji midzy zmiennymi instrumentalnymi i reszt równania, a tym samym poprawno specyfikacji i zasadno
wprowadzenia instrumentów. Przy dynamicznych modelach panelowych dla
oceny zgodnoci estymatora wymagane jest take zweryfikowanie zaoenia
o braku autokorelacji skadnika losowego drugiego rzdu w równaniach dla
pierwszych rónic. Do weryfikacji tej hipotezy wykorzystuje si test Arellano
i Bonda (AR(2)). W trakcie dostosowywania modelu do poziomu lokalnego
przyjto e podstawow miar wykorzystywan do prowadzonej analizy bdzie
poziom dochodów wasnych gmin w przeliczeniu na 1 mieszkaca w wieku
produkcyjnym (DW).
Przedmiotem przeprowadzonej analizy empirycznej jest weryfikacja zaoenia dotyczcego szybkoci konwergencji bezwarunkowej w przypadku modeli
panelowych z efektami staymi (indywidualnymi i czasowymi). Analiza dotyczya caej populacji gmin wiejskich w Polsce, za okres badania obejmowa lata
2004–2011 (po wstpieniu do Unii Europejskiej). cznie zebrano dane dotyczce 1529 gmin na przestrzeni 7 lat. Dane o wartoci dochodów wasnych na
osob w wieku produkcyjnym (wykorzystane jako substytut wielkoci PKB)
w latach 2004–2011 wygenerowano z bazy danych GUS (Bank Danych Regionalnych). Dobór podmiotów (gmin) i lat oraz zdefiniowanie zmiennych wykorzystanych w niniejszym badaniu by uwarunkowany dostpnoci danych statystycznych w bazie GUS i odpowiednio dugim szeregiem czasowym dla duej
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liczby JST. W celu ustalenia czynników w zaoeniu majcych wpyw na tempo
konwergencji analizowan zbiorowo podzielono wg trzech kryteriów:
1. Wartoci dochodów wasnych na osob w wieku produkcyjnym – uredniono
wartoci za lata 2004–2011 a nastpnie przyjto warto mediany jako punkt
graniczny podziau zbiorowoci na dwie grupy.
2. Wartoci projektów finansowany ze rodków Unii Europejskiej realizowanych na terenie gminy – kryterium podziau tak jak w przypadku dochodów
wasnych – mediana wielkoci urednionych.
3. Fakt realizacji projektów finansowanych ze rodków UE na terenie gminy –
kryterium binarne (realizacja/brak realizacji).
Celem tak skonstruowanego badania bya w szczególnoci analiza wpywu rodków pomocowych z Unii Europejskiej na dynamik konwergencji bezwarunkowej w ujciu dochodów wasnych gmin. cznie wyestymowano kilkanacie modeli o rónej postaci strukturalnej. Wyboru najlepszego modelu
dokonano na podstawie bdu oszacowania, tj. wybrano specyfikacje charakteryzujce si najmniejszym bdem oszacowania. Stosowany model jest autoregresyjny, a wic wystpuje korelacja pomidzy opó nion w czasie zmienn
objanian a skadnikiem losowym. Powoduje to, e zastosowanie metody najmniejszych kwadratów moe prowadzi do uzyskania obcionych estymatorów
parametrów strukturalnych. Do estymacji tych parametrów zastosowano wic
podwójn metod najmniejszych kwadratów. Wyniki testu AR(2) wskazuj na
poprawno specyfikacji modeli konwergencji bezwarunkowej na poziomie
istotnoci 1% dla wszystkich analizowanych modeli.
Do przeprowadzenia powyszych analiz wykorzystano dane Banku Danych Lokalnych GUS za lata 2004–2011 dla 1 529 gmin wiejskich. Z populacji
tej grupy gmin usunito bowiem jednostki o dochodach wasnych przewyszajce redni warto dochodów o ponad 3 odchylenia standardowe. Byy to gównie gminy uzyskujce znaczne dochody z tytuu rekompensat za szkody górnicze oraz o typowo turystycznym profilu.
2.3.

Wspieranie przedsibiorczoci a rozwój lokalny

W przyjtym do bada okresie, tj. w latach 2004–2011, nominalne dochody wasne w przeliczeniu na 1 mieszkaca wykazyway tendencj wzrostow (rys. 2). Zaamanie tendencji wystpio jednie w 2009 roku, co byo powizane z pojawieniem si kryzysu finansowego w Europie. Niemniej w kolejnych
dwóch latach po zaamaniu odnotowano ponownie wzrost dochodów. W tym
kontekcie mona stwierdzi, e zarówno uwarunkowania rynkowe, jak i prowadzona przez pastwo polityka sprzyjay rozwojowi obszarów wiejskich oraz
przyczyniy si do do szybkiego przezwycienia negatywnych efektów kry-
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zysu finansowego. W podobny sposób przebiegay zmiany zarówno gminach
o niskich dochodach, jak i w gminach o dochodach wysokich22 (rys. 2). Szybsze
tempo wzrostu dochodów wasnych odnotowano jednak w gminach o dochodach wysokich. Z tego wzgldu znacznie zwikszya si rónica pomidzy rednimi dochodami w tych 2 grupach gmin. W 2004 roku przecitne dochody wasne w gminach o wysokich dochodach byy wysze o 70% ni w drugiej grupie,
podczas gdy w 2011 roku ju o 78%. Zaobserwowane tendencje oraz przebieg
zmian w zakresie poziomu uzyskiwanych przez gminy wiejskie dochodów wasnych stanowi wic przesank do stwierdzenia, e prowadzona polityka wspierania rozwoju przedsibiorczoci, w tym oparta na rónych instrumentach finansowanych z budetu Unii Europejskiej nie przyczynia si do zrównywania poziomu i tempa rozwoju na poziomie lokalnym. Naley jednak pamita, e
wspomniany proces zrównywania rozwoju w ukadzie lokalnym nie musi by
celem tej polityki. Ponadto wolniejsze tempo wzrostu dochodów gmin o niskich
dochodach mona tumaczy w kontekcie hipotezy Williamsona. Zgodzie z ni
nie osigny one jeszcze pewnego okrelonego poziomu rozwoju gospodarczego, aby znacznie przyspieszy tempo tego rozwoju.
Rysunek 2. Dochody wasne gmin wiejskich w latach 2004–2011
z na mieszkaca w wieku
produkcyjnym
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ródo: Obliczenia wasne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.

Gminy wiejskie nie s jednak grup jednorodn pod wzgldem wysokoci
osiganych dochodów wasnych. wiadczy o tym wystpujcy rozstp kwartylowy (rys. 3), tj. rónica pomidzy wysokoci dochodu wasnego, od którego
22

Kryterium podziau bya mediana dochodów wasnych w przeliczeniu na 1 mieszkaca
w wieku produkcyjnym.
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wysze dochody uzyskuje 25% gmin najbogatszych, a wysokoci dochodu, od
którego nisze dochody uzyskuje 25% gmin najbiedniejszych. O wystpujcym,
a zarazem narastajcym zrónicowaniu wiadczy natomiast fakt, e w badanych
gminach zaobserwowano sukcesywny wzrost rozstpu kwartylowego dochodów
wasnych w przeliczeniu na jednego mieszkaca w wieku produkcyjnych. Rozstp kwartylowy by jednak na znacznie wyszym poziomie w grupie gmin
o wysokich dochodach ni w pozostaych jednostkach. Dodatkowo w tej grupie
zaobserwowano szybsze tempo wzrostu rozstpu kwartylowego. Naley równie
zaznaczy, e zarówno poziom rozstpu kwartylowego, jak i tempo jego zmian
byo zblione w przypadku gmin o wysokich dochodach i caej populacji gmin
wiejskich. Oznacza to wystpowanie pewnej grupy gmin wiejskich o wysokich
dochodach, któr charakteryzuje znacznie wysze tempo rozwoju gospodarczego mierzone tempem wzrostu dochodów wasnych. Rónice w poziomie dochodów wasnych pogbiay si równie w przypadku gmin o niskich dochodach.
Rónicowanie przebiegao w tej grupie jednak znacznie wolniej. Szybszy wzrost
dochodów gmin najbogatszych potwierdzi si równie w grupie o niskich dochodach. Omawiane zrónicowanie dochodów wasnych oraz tendencje tego
dalszego rónicowania stanowi kolejn przesank do przyjcia twierdzenia
o zdecydowanie szybszym tempie rozwoju gmin uzyskujcych najwysze dochody. Na podstawie analizy podstawowych statystyk mona stwierdzi, e instrumenty polityki regionalnej i strukturalnej nie zdoay doprowadzi do zainicjowania procesu niwelowania rónic pomidzy gminami wiejskimi. Nie wyklucza to jednak tezy o ich pozytywnej roli w przeciwdziaaniu zbyt szybkiemu
narastaniu rónic w tempie rozwoju lokalnego.
O zrónicowaniu dochodów wasnych gmin wiejskich wiadcz równie
wspóczynniki zmiennoci23 (rys. 4). W skali wszystkich gmin wiejskich zmienno dochodów bya do dua. Wspóczynnik zmiennoci przekracza bowiem
40% prawie w caym analizowanym okresie. Znacznie wysz zmiennoci charakteryzowaa si jednak grupa gmin o wysokich dochodach. Potwierdza to
w pewnym stopniu wyniki analizy rozstpu kwartylowego. W przypadku wspóczynników zmiennoci zaobserwowano jednak nieco inne tendencje w dwóch
badanych grupach gmin. W grupie gmin o wysokich dochodach zrónicowanie
poziomu dochodów wasnych w przeliczeniu na 1 mieszkaca w wieku produkcyjnym byo na wzgldnie staym poziomie do 2007 roku. Na symptomy kryzysu finansowego grupa ta zareagowaa nieznacznym spadkiem zrónicowania
wewntrznego. Byo to jednak w znacznie wikszym stopniu skutkiem ograniczenia wzrostu dochodów w gminach najbogatszych ni przyspieszenia wzrostu
w gminach najbiedniejszych. W okresie 2008–2010 nastpi z kolei znaczny
23

Wyraony w procentach stosunek odchylenia standardowego do redniej arytmetycznej.
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wzrost zrónicowania dochodów wasnych, do poziomu przekraczajcego zrónicowanie sprzed kryzysu. Oznacza to, e najbogatsze gminy znacznie lepiej
poradziy sobie z kryzysem, ni te o niszych dochodach. W grupie gmin o niskich dochodach zrónicowanie wewntrzne zmniejszao si do 2007 roku.
Efektem kryzysu byo natomiast odwrócenie si tendencji i do szybki wzrost
zrónicowania dochodów. Naley zaznaczy, e wzrostowi zrónicowania dochodów wasnych w warunkach kryzysu nie zapobiego wprowadzenie w 2007
roku nowych instrumentów polityki Unii Europejskiej przewidzianych na lata
2007–2013. Mog one mie jednak pewien ograniczony wpyw na zmniejszenie
zrónicowania w obu grupach gmin, w 2011 roku. Na podstawie takiego przebiegu zmian zrónicowania dochodów wasnych mona równie postawi hipotez, e instrumenty polityki Unii Europejskiej, które s zorientowane na rozwój
przedsibiorczoci, mog wywiera pozytywny wpyw na zrównywanie si poziomu lub tempa rozwoju gospodarczego gmin, ale w warunkach stabilnego
wzrostu gospodarczego kraju. Stwierdzenie prawdziwoci tej hipotezy wymaga
co prawda dodatkowej weryfikacji, zwaszcza w kontekcie odmiennej reakcji
na symptomy kryzysu rónych typów gmin. Potwierdzenie tej zalenoci mogoby stanowi podstaw przygotowania instrumentów polityki regionalnej
i strukturalnej, które ograniczayby skutki kryzysu.
Rysunek 3. Rozstp kwartylowy dochodów wasnych gmin wiejskich
w latach 2004–2011
z na mieszkaca w wieku
produkcyjnym
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Rysunek 4. Wspóczynniki zmiennoci dochodów wasnych w przeliczeniu
na 1 mieszkaca w wieku produkcyjnym gmin wiejskich w latach 2004–2011
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ródo: Obliczenia wasne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.

Rozpatrujc oddziaywanie rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej na przebieg lokalnego rozwoju gospodarczego naley zwróci uwag na
zmiany dochodów wasnych gmin w grupach zrónicowanych pod wzgldem
poziomu absorpcji tych rodków przez lokaln spoeczno24 (rys. 5). Uruchomienie w 2007 roku nowych programów operacyjnych stworzyo bowiem ludnoci i przedsibiorstwom do szerokie moliwoci w zakresie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych oraz rozwoju dotychczas prowadzonej dziaalnoci. Komisja Europejska wprowadzia jednak konieczno zaangaowania kapitau wasnego jako warunek korzystania z pomocy. W efekcie wiksza skala
wykorzystania rodków pojawia si w gminach uzyskujcych wysze dochody
wasne w okresie 2004–2007 (rys. 5), a wic w jednostkach, w których ludno
i przedsibiorstwa uzyskiwali wysze dochody. Innymi sowy podmioty posiaday wiksze moliwoci zaangaowania wasnych rodków finansowych w podejmowane lub rozwijane przedsiwzicia gospodarcze. Niemniej do 2007 roku
dochody wasne obu grup gmin systematycznie wzrastay, a rónica w ujciu
nominalnym utrzymywaa si na staym poziomie. Od 2008 roku, a wic praktycznie od momentu uruchomienia programów, gminy o wikszym wykorzystaniu pomocy unijnej zaczy uzyskiwa coraz wiksz przewag pod wzgldem
24

Kryterium podziau bya mediana rodków uzyskiwanych w poszczególnych gminach z programów operacyjnych wymienionych w rozdziale metodycznym, w przeliczeniu na 1 mieszkaca
w wieku produkcyjnym.
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osiganych dochodów wasnych. Jednoczenie odnotowano w nich mniejszy
spadek dochodów w wyniku kryzysu finansowego. Mona w zwizku z tym
przyj zaoenie, e skala wsparcia unijnego miaa istotny dodatni wpyw na
osigane dochody wasne gmin wiejskich. Stosowanie rónych programów
wsparcia nie zainicjowao natomiast procesu niwelowania rónic w dochodach
gmin, a wrcz prowadzi do ich narastania na poziomie lokalnym. Zmiana kryteriów dystrybucji rodków wsparcia mogaby przeciwdziaa zwikszaniu rónic
w tempie rozwoju gospodarczego gmin. Podejmujc tego typu dziaania naley
jednak mie na uwadze inne bariery rozwoju gospodarczego. Administracyjne
zwikszenie alokacji rodków do jednostek o niszych dochodach moe z uwagi
na wystpowanie tych barier doprowadzi do znacznego zmniejszenia efektywnoci wsparcia. Na podstawie zachodzcych zmian w dochodach wasnych
mona równie wysnu wstpny wniosek, e moliwoci niwelowania rónic
w rozwoju lokalnym na obszarach wiejskich przy pomocy istniejcych instrumentów polityki wspierania przedsibiorczoci s w zasadzie bardzo ograniczone, czy wrcz adne. Nie podwaa to oczywicie wczeniejszych twierdze odnonie pozytywnego wpywu tych instrumentów na uzyskiwane dochody niezalenie od ich wyjciowego poziomu.

z na mieszkaca w wieku produkcyjnym

Rysunek 5. Dochody wasne gmin wiejskich w latach 2004–2011, w grupach
zrónicowanych pod wzgldem wykorzystania rodków UE w ramach
programów operacyjnych obejmujcych wspieranie rozwoju przedsibiorczoci
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35

Tempo wzrostu dochodów wasnych byo do zrónicowane zarówno
w populacji gmin o wysokiej, jak i o niskiej absorpcji rodków unijnych. wiadcz o tym zmiany rozstpu kwartylowego dochodów wasnych w przeliczeniu
na 1 mieszkaca w wieku produkcyjnym (rys. 6). Tendencja wzrostowa tej statystyki w obu grupach gmin wskazuje na wyodrbnianie si podgrup o wysokich
dochodach, a jednoczenie wyszym tempie ich wzrostu. Przewaga gmin o wysokich dochodach w zakresie rozwoju gospodarczego jest jednak wiksza oraz
szybciej wzrasta w grupie o wyszym poziomie wykorzystania pomocy unijnej
oferowanej w ramach rónych programów operacyjnych. Potwierdza to cise
zalenoci pomidzy poziomem lokalnego rozwoju gospodarczego a stopniem
wykorzystania funduszy unijnych. Wydaje si jednak, e wsparcie publiczne,
pomimo przypieszania rozwoju lokalnego, prowadzi raczej do dywergencji ni
konwergencji na obszarach wiejskich. Mona nawet oczekiwa powstawania
lokalnych orodków centralnych na obszarach wiejskich, które bd swego rodzaju liderami pod wzgldem rozwoju obszarów wiejskich. Zjawiska tego nie naley
jednak ocenia negatywnie poniewa moe by to jedna ze cieek osignicia
konwergencji regionalnej. Efektywno wsparcia w przypadku tego modelu rozwoju moe by bowiem wysza ni w modelu zrównywania tempa rozwoju.
Rysunek 6. Rozstp kwartylowy dochodów wasnych gmin wiejskich w latach
2004–2011, w grupach zrónicowanych pod wzgldem wykorzystania rodków
UE w ramach programów operacyjnych obejmujcych wspieranie
rozwoju przedsibiorczoci
z na mieszkaca w wieku
produkcyjnym
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Wspóczynniki zmiennoci dochodów wasnych gmin przyjmuj do due wartoci zarówno w grupie o niskiej absorpcji wsparcia, jak i w grupie o relatywnie wysokim wykorzystaniu funduszy unijnych (rys. 7). Wyszy poziom
zrónicowania wewntrznego charakteryzuje jednak grup o wysokim poziomie
wykorzystania tych rodków. Od 2005 roku zmiany zrónicowania gmin przebiegaj w obu grupach podobnie. Niemniej w ostatnich latach nastpi znacznie
wikszy wzrost zmiennoci dochodów w grupie gmin o wysokim poziomie wykorzystania funduszy unijnych. Z duym prawdopodobiestwem mona powiedzie, e byo to skutkiem wspomnianego wyodrbniania si grupy gmin o wysokich dochodach, w wyniku m.in. oddziaywania wsparcia unijnego. Analiza
zmiennoci gmin w zalenoci od poziomu tego wsparcia nie potwierdza jednak
procesu zrównywania tempa rozwoju lokalnego.
Rysunek 7. Wspóczynniki zmiennoci dochodów wasnych gmin wiejskich
w latach 2004–2011, w grupach zrónicowanych pod wzgldem wykorzystania
rodków UE w ramach programów operacyjnych obejmujcych wspieranie
rozwoju przedsibiorczoci
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Analizujc relacje zachodzce pomidzy rozwojem lokalnym, a polityk
wspierania przedsibiorczoci trzeba zwróci uwag na zmiany dochodów wasnych gmin w zalenoci od wykorzystania rodków Unii Europejskiej na inwestycje komunalne. Infrastruktura jest czynnikiem porednim rozwoju przedsi-
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biorczoci, a w zwizku z tym wsparcie to powinno, w warunkach ograniczonych rodków wasnych gmin, istotnie przyczyni si do rozwoju dziaalnoci
gospodarczej. Konsekwencj powinien by wzrost dochodów wasnych. Gminy
powinny wic by zmotywowane do powszechnego korzystania z tego instrumentu. Niemniej w latach 2006–200925 a 437 gmin badanej populacji, tj.
28,6%, nie wykorzystao moliwoci dofinansowania inwestycji. Dystrybucj
rodków na inwestycje komunalne naley oceni jednak jako wzgldnie racjonaln. Gminy, które skorzystay ze wsparcia osigay – przed jego pozyskaniem
– nieznacznie nisze dochody wasne w przeliczeniu na jednego mieszkaca
w wieku produkcyjnym (rys. 8). Ich moliwoci wykorzystania rodków wasnych na cele rozwoju infrastruktury byy wic nieco bardziej ograniczone.
Niemniej ju w 2008 roku zaczy one uzyskiwa dochody na poziomie wyszym ni pozostae gminy. Wsparcie rozwoju infrastruktury jest wic powizane
ze wzrostem dochodów wasnych – podobnie jak innych instrumentów polityki
wspierania przedsibiorczoci. Przeprowadzona analiza stanowi jednak przesank do stwierdzenia, e w przeciwiestwie do wczeniej omawianych instrumentów wsparcia finansowego jest ona w pewien sposób powizana z procesem
zrównywania gmin pod wzgldem tempa rozwoju gospodarczego. Pene potwierdzenie tego zaoenia jest jednak niemoliwe na obecnym etapie realizacji
polityki regionalnej i strukturalnej przez Uni Europejsk.

z na mieszkaca w wieku
produkcyjnym

Rysunek 8. Dochody wasne gmin wiejskich w latach 2004–2011, w grupach
zrónicowanych pod wzgldem wykorzystania rodków UE przeznaczonych
na inwestycje komunalne
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ródo: Obliczenia wasne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.
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Uzyskane wsparcie dla inwestycji komunalnych w tym okresie byo podstaw podziau na
2 grupy, tj. gmin korzystajcych i nie korzystajcych ze wsparcia. O wyborze okresu wsparcia
zadecydowaa dostpno danych w Banku Danych Lokalnych GUS.
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Niezalenie od podjtej przez gmin decyzji odnonie wspófinansowania
inwestycji komunalnych ze rodków unijnych zachodzi wspominany wczeniej
proces wyodrbniania si grupy gmin o wysokich dochodach i wyszym tempie
ich wzrostu. wiadczy o tym sukcesywne zwikszanie si rozstpu kwartylowego w obu grupach gmin (rys. 9). Niemniej przewaga tych gmin pod wzgldem
osiganych dochodów wasnych oraz tempa ich wzrostu bya nieco mniejsza
w grupie korzystajcej ze wsparcia unijnego – chocia w 2011 roku osigna
ten sam rozmiar. rodki finansowe na inwestycje komunalne mogy wic
w pewnym sensie pocztkowo spowalnia ten proces. Niemniej osignity przy
ich pomocy wzrost dochodów oraz inne instrumenty prowadzonej polityki zniweloway skutki pocztkowego spowolnienia w zakresie wyodrbniania si grupy gmin szybciej rozwijajcych si. Na podstawie prowadzonych analiz mona
potwierdzi wic tez, e poziom i tempo rozwoju lokalnego, a take procesy
konwergencji lokalnej s efektem dziaania rónych czynników. Poszczególne
instrumenty polityki wspierania rozwoju przedsibiorczoci mog natomiast
powodowa róne kierunki zmian i w pewnych obszarach oddziaywania redukowa osigane efekty.
Rysunek 9. Rozstp kwartylowy dochodów wasnych gmin wiejskich w latach
2004–2011, w grupach zrónicowanych pod wzgldem wykorzystania rodków
UE przeznaczonych na inwestycje komunalne
z na mieszkaca w wieku
produkcyjnym
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Zrónicowanie wewntrzne gmin pod wzgldem osiganych dochodów
w przeliczeniu na 1 mieszkaca w wieku produkcyjnym (rys. 10) byo na do
wysokim poziomie w obu grupach gmin badanego ukadu. Do 2008 roku nie
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odnotowano jednak znacznego wzrostu tego zrónicowania, a w okresie kryzysu
nastpio nawet jego zmniejszenie. Podobnie jak w przypadku grup zrónicowanych pod wzgldem wysokoci rodków unijnych pozyskanych z rónych programów operacyjnych, tak i w tym przypadku nastpi wyra ny wzrost zrónicowania w obu grupach, w ostatnich latach badanego okresu – w stosunku do
okresu 2004–2009. W przeciwiestwie do poprzedniego ukadu, w którym wyszy wzrost zmiennoci odnotowano w gminach o wysokim poziomie pozyskiwania rodków, tym razem wyszy przyrost tego wska nika odnotowano
w gminach nie korzystajcych ze wsparcia dla prowadzonych inwestycji komunalnych. Jest to wic kolejny symptom spowalniajcego oddziaywania inwestycji komunalnych na rónicowanie tempa rozwoju gmin.
Rysunek 10. Wspóczynniki zmiennoci dochodów wasnych gmin wiejskich
w latach 2004–2011, w grupach zrónicowanych pod wzgldem wykorzystania
rodków UE przeznaczonych na inwestycje komunalne
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ródo: Obliczenia wasne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.

Przeprowadzone analizy zrónicowania dochodów wasnych gmin nie daj penego obrazu zachodzcych zmian. Ich wyniki w wielu przypadkach prowadziy bowiem do wniosków o do znacznym lub do wysokim zrónicowaniu dochodów wasnych gmin w przeliczeniu na 1 mieszkaca. Pojcia te
w przypadku analizy statystyk podstawowych maj jednak charakter wzgldny
i subiektywny. W celu pewnego zobiektywizowania wyników wykorzystano
wic wspóczynniki Giniego do oceny zrónicowania dochodów wasnych gmin
w przeliczeniu na 1 mieszkaca w wieku produkcyjnym, jako miary lokalnego
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rozwoju gospodarczego oraz, zmian tego zrónicowania. Pozwoli to równie
dokona weryfikacji wczeniej uzyskanych wyników.
Z analizy uzyskanych indeksów Giniego dla gmin wiejskich (rys. 11) wynika, e zrónicowanie dochodów nie byo zbyt due ani w skali caej populacji,
ani w grupach rónicych si wielkoci uzyskiwanych dochodów. Niemniej
zachodzce zmiany potwierdziy wzrost zrónicowania niezalenie od poziomu
uzyskiwanych dochodów. Ponadto tendencje zmian indeksów Giniego w badanym okresie s zblione do tendencji charakterystycznych dla wspóczynnika
zmiennoci w analogicznym ukadzie. Potwierdzaj wic one wczeniej omawian reakcj gmin o wysokich dochodach na kryzys finansowy, a mianowicie
spadek zrónicowania oraz ponowny jego wzrost w kolejnych latach. Mona
wic podtrzyma tez o wyodrbnianiu si grupy o wysokich dochodach, która
dodatkowo uzyskuje wysze tempo ich wzrostu. Szybsze tempo wzrostu zrónicowania dochodów wasnych gmin w badanym okresie wystpio jednak
w przypadku grupy gmin o niskich dochodach. W 2004 roku indeks Giniego
w gminach o wysokich dochodach by bowiem wyszy o 4,7 punktu procentowego ni w pozostaych gminach, podczas gdy w 2011 roku ju tylko o 3,9
punktu procentowego. Analiza wspóczynników Giniego nie potwierdza jednak
procesu zrównywania si dochodów gmin wiejskich.
Rysunek 11. Indeksy Giniego dla dochodów wasnych w przeliczeniu
na 1 mieszkaca w wieku produkcyjnym gmin wiejskich w latach 2004–2011
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Zmiany i relacje indeksów Giniego w grupach gmin zrónicowanych pod
wzgldem poziomu wykorzystania funduszy unijnych przez lokaln spoeczno
(rys. 12) ksztatoway si podobnie jak w przypadku wspóczynników zmiennoci dla dochodów tych grup. Obie grupy wykazyway nieznaczn tendencj
wzrostow wspóczynnika, co oznacza pogbianie si rónic dochodowych niezalenie od poziomu wykorzystanego wsparcia. Niemniej gminy o wyszym
wykorzystaniu tych rodków charakteryzoway si równie wyszym poziomem
wspóczynnika Giniego w analogicznych latach, czyli byy bardziej zrónicowane pod wzgldem osiganych dochodów. Analiza zmian wspóczynnika Giniego potwierdza wic brak wpywu rodków z funduszy unijnych absorbowanych przez spoeczno lokaln na niwelowanie rónic w poziomie i tempie
rozwoju lokalnego. rodki te wpywaj raczej na pogbianie si rónic. Mona
równie powiedzie, e sprzyjaj one przede wszystkim rozwojowi gmin najbardziej rozwinitych. Niemniej biorc pod uwag do niski poziom wspóczynników Giniego oraz pogbianie si rónic naley potwierdzi sformuowan wczeniej tez, e znaczna cz sabo rozwinitych gmin wiejskich nie uzyskaa jeszcze odpowiedniego poziomu rozwoju aby efektywnie wykorzysta
wsparcie publiczne na wyra ne przyspieszenie tempa rozwoju.
Rysunek 12. Indeksy Giniego dla dochodów wasnych w przeliczeniu
na 1 mieszkaca w wieku produkcyjnym gmin wiejskich w latach 2004–2011,
w grupach zrónicowanych pod wzgldem wykorzystania rodków UE w ramach
programów operacyjnych obejmujcych wspieranie rozwoju przedsibiorczoci
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Z analizy zmian indeksów Giniego dla grup gmin zrónicowanych pod
wzgldem wykorzystania rodków UE na inwestycje komunale (rys. 13) wynika, e w caym badanym okresie, gminy finansujce inwestycje z tych rodków
wykazyway mniejsze zrónicowanie dochodów wasnych. W okresie 2004–
–2007 dywergencja dochodowa tej grupy pogbiaa si jednak znacznie szybciej ni w przypadku gmin nie korzystajcych z tej pomocy. W 2007 roku ta
tendencja si zaamaa i gminy korzystajce z pomocy unijnej w zakresie inwestycji komunalnych ponownie zaczy uzyskiwa nisze tempo rónicowania si
dochodów ni pozostae. Wsparcie UE w zakresie inwestycji komunalnych moe mie wic swego rodzaju dziaanie spowalniajce procesy rónicowania si
obszarów wiejskich pod wzgldem rozwoju gospodarczego. Powysze wnioski
z analizy wspóczynników Giniego s do zblione do wniosków z analizy
wspóczynnika zmiennoci w analogicznym ukadzie gmin, które równie potwierdzaj powysz zaleno.
Rysunek 13. Indeksy Giniego dla dochodów wasnych w przeliczeniu na
1 mieszkaca w wieku produkcyjnym gmin wiejskich w latach 2004–2011,
w grupach zrónicowanych pod wzgldem wykorzystania rodków UE
przeznaczonych na inwestycje komunalne
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Analiza podstawowych statystyk oraz indeksów Giniego dla dochodów
wasnych potwierdza wystpowanie zrónicowania gmin wiejskich oraz pogbianie si wystpujcych rónic, zwizane z wyodrbnianiem si grupy gmin
o wysokich dochodach i jednoczenie wyszym tempie rozwoju. Z do niskich
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wartoci wspóczynnika Giniego wynika jednak, e zrónicowanie to nie jest
zbyt due. Jeeli dodatkowo wzi pod uwag brak wyra nego przyspieszenia
tempa rozwoju w gminach najsabiej rozwinitych to mona wysnu wniosek,
e znaczna cz gmin nie osigna jeszcze krytycznego poziomu rozwoju, po
przekroczeniu którego znacznie wzronie jego tempo. Prowadzona polityka
strukturalna i regionalna, zorientowana na wykorzystanie instrumentów finansowych, nie ma pozytywnego wpywu na zmniejszanie nierównoci w rozwoju
lokalnym. Nie oznacza to jednak braku dodatniego wpywu na wzrost dochodów
i spowolnienie narastania rónic. Te zalenoci dodatkowo potwierdza przeprowadzona analiza zmian wspóczynnika Theila dla dochodów wasnych w przeliczeniu na 1 mieszkaca w wieku produkcyjnym (rys. 14, rys. 15). Trudno jednak wysnu dodatkowe wnioski ze zmian tej miary zrónicowania. Tendencje
zmian zrónicowania gmin wiejskich okrelone na podstawie indeksów Theila
byy bowiem prawie identyczne z tendencjami okrelonymi na podstawie
wspóczynników Giniego. Uzyskane wartoci indeksów Theila informuj jednak, e zrónicowanie gmin pod wzgldem uzyskiwanych dochodów jest w zasadzie znikome. To w pewnym sensie kwestionuje przydatno tej miary w analizie zrónicowania dochodów gmin26. Niemniej jej zastosowanie pozwolio
zweryfikowa prawdziwo zachodzcych tendencji uzyskanych na podstawie
wczeniejszych analiz.
Przeprowadzona analiza podstawowych statystyk oraz indeksów Giniego
i Theila nie daje penego obrazu procesu zrównywania si poziomu czy tempa
rozwoju gmin. Jest to raczej analiza zrónicowania, na podstawie której mona
definiowa pewne przesanki tego procesu. W celu zweryfikowania lub raczej
poszerzenia uzyskanych wyników wykorzystana zostaa wic metoda bezwarunkowej konwergencji typu beta. Metoda ta pozwala bowiem na faktyczne
okrelenie czy gminy o niskim poziomie dochodów doganiaj pod wzgldem
tempa ich wzrostu gminy o dochodach wyszych i jednoczenie okreli czas,
w jaki istniejce rónice zostan zredukowane o poow. Z analizy zmian dochodów wasnych, przeprowadzonej metod bezwarunkowej konwergencji typu
beta (tab. 1, tab. 2) wynika, e wród gmin zachodzi zjawisko swego rodzaju
konwergencji lokalnej – okrelanej na podstawie zmian dochodów wasnych.

26

Wartoci wspóczynnika s wraliwe na wartoci przyjtego wska nika dochodów. Jest to
zwizane z formu obliczania wspóczynnika, która obejmuje wygadzajce dziaanie logarytmowania.
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Rysunek 14. Indeksy Theila dla dochodów wasnych w przeliczeniu
na 1 mieszkaca w wieku produkcyjnym gmin wiejskich w latach 2004–2011,
w grupach zrónicowanych pod wzgldem wykorzystania rodków UE w ramach
programów operacyjnych obejmujcych wspieranie rozwoju przedsibiorczoci.
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Rysunek 15. Indeksy Theila dla dochodów wasnych w przeliczeniu
na 1 mieszkaca w wieku produkcyjnym gmin wiejskich w latach 2004–2011,
w grupach zrónicowanych pod wzgldem wykorzystania rodków UE
przeznaczonych na inwestycje komunalne
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Uzyskane z zastosowanego modelu wspóczynniki regresji uzyskuj bowiem wartoci dodatnie i s istotne na poziomie 0,01. Dzieje si tak pomimo
rosncego zrónicowania, które wynika z wczeniejszych analiz. Z oszacowanego na podstawie modelu tempa zmian wynika, e gminy wiejskie zmniejszaj
dystans do stanu dugookresowej równowagi w tempie okoo 4% rocznie.
Zmniejszenie dzielcej je od tego stanu rónicy o poow powinno nastpi po
upywie okoo 15 lat. Zaznaczy naley, e wysze tempo zbliania si do stanu
równowagi nastpuje w gminach o niskich dochodach (6% rocznie). Dystans do
stanu dugookresowej równowagi tej grupy, gminy o niszych dochodach powinny zmniejszy o poow w okresie okoo 11 lat. Z wczeniejszych analiz wynika
bowiem, e grupa ta jest mniej zrónicowana. W gminach o wyszym poziomie
dochodów tempo konwergencji wynosi natomiast 5% rocznie, a analogiczny
okres zredukowania dystansu do stanu równowagi w tej grupie wynosi 13 lat.
Proces zrównywania si gmin pod wzgldem rozwoju gospodarczego zachodzi
wic w warunkach rosncego zrónicowania. Skala i tempo wzrostu zrónicowania wpywaj jednak negatywnie na szybko konwergencji. Naley równie zauway, e procesy te zachodz w warunkach stosowania rónych instrumentów
polityki regionalnej i strukturalnej, zorientowanych na rozwój przedsibiorczoci.
Tabela 1. Wyniki analizy regresji dla bezwarunkowej konwergencji typu dla
dochodów wasnych w przeliczeniu na 1 mieszkaca w wieku produkcyjnym
gmin wiejskich w latach 2004–2011
Poziom
Warto
Bd
P-value
istotnoci
wspóczynnika regresji
standardowy
Caa populacja gmin
ln (DW)it-1
0,370951
0,055928
3,30E-11
0,01
# obserwacji
7645
AR(2)
-0,2485198
0,40187
Test Sargana
90,76079
2,73E-13
Gminy o niskich dochodach
ln (DW)it-1
0,549867
0,055631
2,20E-16
0,01
# obserwacji
3850
AR(2)
0,02546398
0,48984
Test Sargana
33,24531
0,002655
Gminy o wysokich dochodach
ln (DW)it-1
0,452623
0,073495
7,34E-10
0,01
# obserwacji
3795
AR(2)
0,7901386
0,21472
Test Sargana
75,33453
2,05E-10
ródo: Obliczenia wasne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.
Wyszczególnienie
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Tabela 2. Szybko bezwarunkowej konwergencji typu oraz okres
zredukowania do poowy rónic (half-life) dochodów wasnych w przeliczeniu
na 1 mieszkaca w wieku produkcyjnym gmin wiejskich w latach 2004–2011
Wspóczynnik
Wyszczególnienie
Half-life
beta-konwergencji
Caa populacja
0,0451
15,4
Gminy o niskich dochodach
0,0626
11,1
Gminy o wysokich dochodach
0,0533
13,0
ródo: Obliczenia wasne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.

Tabela 3. Wyniki analizy regresji dla bezwarunkowej konwergencji typu dla
dochodów wasnych w przeliczeniu na 1 mieszkaca w wieku produkcyjnym
(2004–2011) w grupach zrónicowanych pod wzgldem wykorzystania rodków
UE w ramach programów operacyjnych obejmujcych wspieranie rozwoju
przedsibiorczoci
Warto wspóBd
P-value Poziom istotnoci
czynnika regresji
standardowy
Gminy o niskim poziomie korzystania z Programów Operacyjnych
ln (DW)it-1
0,31782
0,070902
7,38E-06
0,01
# obserwacji
3825
AR(2)
-0,6956774
0,24332
Test Sargana
50,51734
5,00E-06
Gminy o wysokim poziomie korzystania z Programów Operacyjnych
ln (DW)it-1
0,416062
0,081761
3,61E-07
0,01
# obserwacji
3820
AR(2)
0,5279689
0,29876
Test Sargana
56,5419
4,70E-07
ródo: Obliczenia wasne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.
Wyszczególnienie

Oddziaywanie polityki regionalnej i strukturalnej na procesy zrównywania si gmin pod wzgldem rozwoju gospodarczego uwidaczniaj natomiast
wyniki uzyskane z modelu beta konwergencji bezwarunkowej dla grup gmin
zrónicowanych pod wzgldem poziomu absorpcji rodków z rónych funduszy
unijnych zorientowanych na rozwój przedsibiorczoci (tab. 3, tab. 4). Z przeprowadzonej analizy wynika, e proces konwergencji zachodzi niezalenie od
poziomu pozyskiwanych z budetu Unii Europejskiej rodków. Grupa gmin
o wysokim poziomie absorpcji uzyskaa tempo konwergencji na poziomie blisko
5% rocznie, które byo o 1 punkt procentowy wysze ni w gminach o maej
skali wykorzystania tych rodków. Ponadto w grupie tej, okres poowicznej redukcji dystansu do stanu dugookresowej równowagi wynosi niespena 14 lat
i by krótszy o ponad 3,5 roku ni w gminach o niskim poziomie absorpcji.
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Oznacza to, e wyszy poziom wsparcia finansowego w ramach prowadzonych
polityk wywiera istotny wpyw na tempo konwergencji, w warunkach rosncego
zrónicowania.
Tabela 4. Szybko bezwarunkowej konwergencji typu oraz okres
zredukowania do poowy rónic (half-life) dochodów wasnych w latach
2004–2011, w grupach zrónicowanych pod wzgldem wykorzystania rodków
UE w ramach programów operacyjnych obejmujcych wspieranie
rozwoju przedsibiorczoci
Wspóczynnik
Wyszczególnienie
Half-life
beta-konwergencji
Gminy o niskim poziomie korzystania
0,0394
17,6
z Programów Operacyjnych
Gminy o wysokim poziomie korzystania
0,0497
13,9
z Programów Operacyjnych
ródo: Obliczenia wasne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.

Tabela 5. Wyniki analizy regresji dla bezwarunkowej konwergencji typu
dla dochodów wasnych w przeliczeniu na 1 mieszkaca w wieku produkcyjnym
(2004–2011) w grupach zrónicowanych pod wzgldem wykorzystania rodków
UE przeznaczonych na inwestycje komunalne.
Warto wspóBd
Poziom
Wyszczególnienie
P-value
czynnika regresji standardowy
istotnoci
Gminy nie korzystajce ze rodków UE na inwestycje
ln (DW)it-1
0,17203
0,10683
0,1073
nie istotny
# obserwacji
2185
AR(2)
0,405344
0,34261
Test Sargana
25,44232
0,030444
Gminy korzystajce ze rodków UE na inwestycje
ln (DW)it-1
0,413154
0,062847 4,90E-11
0,01
# obserwacji
5460
AR(2)
-0,6863568
0,24624
Test Sargana
80,4922
2,29E-11
ródo: Obliczenia wasne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.

Analiza procesu rozwoju gmin wiejskich, dokonana przy pomocy modelu
bezwarunkowej konwergencji typu beta dla grup gmin wyodrbnionych na podstawie ich decyzji o wykorzystaniu wsparcia Unii Europejskiej dla inwestycji
komunalnych (tab. 5, tab. 6) równie potwierdza istotny wpyw polityki na tempo zbliania si jednostek do stanu dugookresowej równowagi. W gminach nie
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korzystajcych ze wsparcia roczne tempo zbliania si do powyszego stanu byo na poziomie 2%. Niemniej zostao ono oszacowane na podstawie wspóczynnika regresji, który nie by statystycznie istotny. Tempo procesu konwergencji
lokalnej, w tej grupie gmin, jest wic praktycznie znikome, a okres poowicznego zniwelowania istniejcych rónic wyniesie ponad 30 lat – o ile proces ten
bdzie w ogóle zachodzi z uwagi na brak istotnoci statystycznej. Powysza
zaleno jest jednak istotna w grupie gmin wiejskich, które korzystay z tego
rodzaju wsparcia. Roczne tempo zbliania si jednostek do stanu dugookresowej równowagi wynosio w tym przypadku blisko 5%. Okres redukcji wystpujcego dystansu do wspomnianego stanu równowagi wynosi natomiast 14 lat.
Tabela 6. Szybko bezwarunkowej konwergencji typu oraz okres
zredukowania do poowy rónic (half-life) dochodów wasnych
w latach 2004–2011, w grupach zrónicowanych pod wzgldem wykorzystania
rodków UE przeznaczonych na inwestycje komunalne
Wspóczynnik
Wyszczególnienie
Half-life
beta-konwergencji
Gminy nie korzystajce ze rodków
0,0227
30,6
UE na inwestycje
Gminy korzystajce ze rodków UE
0,0494
14,0
na inwestycje
ródo: Obliczenia wasne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.

3. Transfer wiedzy do sektora maych i rednich przedsibiorstw
Wiedza jest uznawana wspóczenie jako wana determinanta rozwoju
spoeczno-gospodarczego. Jednake, jej znaczenie w ekonomii dostrzegano ju
przez przedstawicieli szkoy klasycznej. Petty, przedstawiciel tej szkoy, przypisywa doniose znaczenie ksztaceniu, uznajc je za podstaw dobrobytu i postpu gospodarczego (Mroziewski 2008). Podobne pogldy gosili Smith i Say,
przyznajc zdobytym kwalifikacjom wan rol w procesie rozwoju gospodarczego. Wedug Smitha, pastwo powinno wspiera i organizowa na szczeblu
lokalnym edukacj osób z najniszych warstw spoecznych (Jarecki 2007). Podobne pogldy na temat znaczenia wiedzy dla rozwoju gospodarczego prezentowaa take szkoa neoklasyczna. Aczkolwiek, problematyka ta stanowi gównie przedmiot zainteresowania ekonomii instytucjonalnej, dla której gromadzenie wiedzy i jej wdraanie do gospodarki w postaci nowych technologii i postpu technicznego naley do gównych si dynamizujcych przemiany ekono-
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miczne i spoeczne. Zdaniem wielu badaczy, edukacja, wiedza i nauka stanowi
priorytetowe czynniki warunkujce rozwój spoeczno-gospodarczy na wielu
paszczyznach, tj. lokalnej, regionalnej i krajowej (Wikin 2003, Mi 2011). Pozwalaj one na lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów i do pewnego stopnia na substytuowanie ich wiedz (wprowadzanie nowych technologii, umiejtne wykorzystanie posiadanych informacji). Stwierdzono, e rola wiedzy w procesach gospodarowania we wszystkich sektorach gospodarki, zarówno w duych aglomeracjach miejskich, jak i na obszarach wiejskich ma ogromne znaczenie w skali wiatowej, regionalnej i lokalnej.
Wspieranie transferu wiedzy do sektora MSP jest szczególnie wane dla
podmiotów gospodarczych funkcjonujcych na obszarach wiejskich, które ze
wzgldu na nisz jako kapitau ludzkiego (niskie i mao zdywersyfikowane
kwalifikacje zawodowe ludnoci), ni na obszarach zurbanizowanych, posiadaj
ju na starcie mniejszy potencja rozwojowy. Ponadto, sabo rozwinita infrastruktura techniczna, spoeczna i ekonomiczna, oddalenie od rynków pracy, zbytu, zatem niewielki popyt lokalny i ograniczony dostp do informacji rynkowej sprawiaj, e wymagaj one szczególnego wsparcia finansowego w zakresie transferu do
nich wiedzy, co pozwoli im wzmocni pozycj konkurencyjn na rynku.
Uzasadnieniem dla wspierania transferu wiedzy do MSP na tych terenach
jest równie wzrost liczby gospodarstw rolnych, nie zapewniajcych dochodów
na utrzymanie gospodarstwa domowego, co powoduje odchodzenie ludnoci od
pracy w rolnictwie i poszukiwanie innych pozarolniczych róde zarobkowania,
przy czym ludno ta posiada niskie kwalifikacje zawodowe. Dlatego, podmioty
te wymagaj specjalnej uwagi i wsparcia poprzez udzielanie im pomocy z funduszy publicznych w ksztatowaniu zrónicowania dziaalnoci gospodarczej na
tych terenach, rozwijaniu sektorów nierolniczych, wspieraniu zatrudnienia, poprawie podstawowych usug, w tym z lokalnym dostpem do technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) oraz wprowadzaniu inwestycji uatrakcyjniajcych obszary wiejskie w celu odwrócenia trendów upadku gospodarczego
i spoecznego oraz wyludniania obszarów wiejskich (Roszkowska-Mdra
2013). Ograniczanie funkcji obszarów wiejskich jedynie do produkcyjnej (produkcja ywnoci i surowców dla przemysu) jest czsto niewystarczajce dla
zapewnienia godziwych dochodów i warunków ycia ludnoci rolniczej. Dlatego te wprowadzanie innych typów dziaalnoci spoeczno-gospodarczej
i odchodzenie od rolnictwa, jako dominujcej funkcji, jest dla tych obszarów
szczególnie wskazane.
Postpujce procesy globalizacji, które nie omijaj take obszarów wiejskich, wskazuj na potrzeb zwikszania ich konkurencyjnoci, która jest warunkowana wzrostem innowacyjnoci firm funkcjonujcych na tych terenach.
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Jednake, brak odpowiedniej wiedzy i umiejtnoci, niezbdnych do waciwego przeprowadzenia inwestycji innowacyjnych i zwizane z tym trudne do oszacowania ryzyko oraz wysokie koszty zwizane z uzyskaniem potrzebnej wiedzy
i niezbdnych kompetencji sprawia, e przedsibiorcy decyduj si na stosowanie zachowawczych strategii dziaania firmy. Niski poziom edukacji pocztkowej jest czsto wskazywan barier ograniczajc rozwój przedsibiorczoci na
obszarach wiejskich (Marciniak 2011). Zatem, inwestowanie w zdobywanie
kwalifikacji i wiedzy jest niezbdn koniecznoci dla osigania rozwoju gospodarczego.
W niniejszym rozdziale podjto prób okrelenia znaczenia transferu wiedzy do osób zarówno pozostajcych bez pracy (bezrobotnych i poszukujcych
pracy), jak i zatrudnionych dla rozwoju przedsibiorstw sektora MSP, oraz skutecznoci w tym zakresie instrumentów polityki regionalnej i strukturalnej. Zakres pracy obejmuje uzasadnienie potrzeby transferu wiedzy do podmiotów gospodarczych sektora MSP, ze szczególnym uwzgldnieniem, prowadzcych
swoj dziaalno na obszarach wiejskich; przedstawienie instrumentów polityki
regionalnej i strukturalnej wspierajcych transfer wiedzy do MSP oraz ocen
oddziaywania stosowanych instrumentów na rozwój przedsibiorczoci. Analiz objto Program Operacyjny Kapita Ludzki, na którego realizacj przeznaczono w Polsce 9,7 mld euro. Ocen skutecznoci realizowanych dziaa przeprowadzono w odniesieniu do Priorytetu VI PO KL.
3.1.

Polityka Unii Europejskiej w zakresie wspierania rozwoju
sektora MSP
Unia Europejska ma moliwoci kreowania polityki rozwoju sektora
MSP. Albowiem, uznaje ona ten sektor za ródo konkurencyjnoci europejskiej
gospodarki i ródo wzrostu gospodarczego, poniewa przyczynia si on do
rozwoju wizi midzynarodowych, poprawy sytuacji konsumentów w UE, powstawania i wdraania innowacji technologicznych, a co za tym idzie – do poprawy warunków ycia, zatrudnienia, wydajnoci i konkurencyjnoci (Huczek
2008, s.12). Prawo unijne tworzy ramy funkcjonowania przedsibiorstw, okrelajc priorytetowe kierunki ich rozwoju oraz wyznaczajc obszar, w których
moliwe jest wspieranie przedsibiorstw przez struktury UE lub rzdy pastw
czonkowskich. Podstawy prawne wspierania rozwoju sektora MSP w Unii Europejskiej wyznacza Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w którym
przyjte rozwizania maj istotne znaczenie dla rozwoju przedsibiorczoci
w krajach UE. Chocia wyznacza on jedynie ogólne ramy wspierania polityki
rozwoju sektora MSP na jej obszarze, to daje w ten sposób podstaw do kreowania tej polityki przez Uni Europejsk. Artyku 159 Traktatu dotyczy wymogu wspierania tych dziaa za porednictwem funduszy strukturalnych, Europej51

skiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz innych instrumentów finansowych.
Wsparcie dla maych przedsibiorstw wynika równie z postanowie zawartych
w Europejskiej Karcie Maych Przedsibiorstw, w której zawarte zalecenia s
nadal aktualne i stanowi w dalszym cigu wyznacznik polityki przedsibiorczoci Unii Europejskiej (Instrumenty polityki…s. 50).
Unia Europejska zapewnia wsparcie dla europejskich maych i rednich
przedsibiorstw. Pomoc dostpna jest w rónych formach, midzy innymi takich
jak granty, poyczki oraz, w niektórych przypadkach, zabezpieczenia. Dostpne
jest zarówno wsparcie bezporednie, jak równie za porednictwem programów
zarzdzanych na szczeblu krajowym i regionalnym, takich jak programy finansowane z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. MSP mog korzysta take z wielu rodków pomocy niefinansowej w formie programów i usug wsparcia biznesowego (Programy Unii Europejskiej…, 2012, s. 2).
Do funduszy strukturalnych zaangaowanych we wspieranie sektora MSP
w latach 2007–2013 i realizacj polityki regionalnej i strukturalnej zalicza si
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejski Fundusz Spoeczny (EFS). Polityka Unii Europejskiej realizowana w tym zakresie obejmuje
przede wszystkim pomoc w formie dotacji dla konkretnych regionów, realizowan w trzech najwaniejszych celach:
1. Konwergencja – wsparcie wzrostu oraz tworzenie nowych miejsc pracy
w pastwach, regionach sabiej rozwinitych, dostpna dla krajów Unijnych, których PKB na mieszkaca nie przekracza 75% unijnej redniej.
2. Konkurencyjno regionalna i zatrudnienie – wspieranie zmian strukturalnych w regionach nie kwalifikujcych si do uzyskania pomocy w ramach celu Konwergencja oraz wsparcie zmian na rynku pracy.
3. Europejska wspópraca terytorialna – wspieranie terytorialnej konkurencyjnoci, a take promowanie harmonijnego i zrównowaonego rozwoju
Unii Europejskiej.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) jest zaangaowany
w realizacj wszystkich trzech celów polityki regionalnej i strukturalnej. Dziaalno Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w szczególnoci dotyczy finansowania nastpujcych przedsiwzi:
x inwestycji przyczyniajcych si do tworzenia trwaych miejsc pracy;
x inwestycji w infrastruktur;
x dziaa wspierajcych rozwój regionalny i lokalny, obejmujcych wsparcie
i usugi dla przedsibiorstw, w szczególnoci maych i rednich przedsibiorstw (MSP);
x pomocy technicznej.
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Tabela 7. Obszary wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w latach 2007–2013 w ramach trzech celów polityki regionalnej
CELE
OBSZARY DZIA ANIA

Europejska wspópraca
terytorialna

Konkurencyjno
regionalna
i zatrudnienie

Konwergencja

Priorytet 1 – wspieranie bada i rozwoju technologicznego (BRT), innowacyjnoci i przedsibiorczoci;
Priorytet 2 – spoeczestwo informacyjne;
Priorytet 3 – inicjatywy lokalne w zakresie rozwoju oraz wsparcie dla struktur
wiadczcych usugi lokalne w tworzeniu nowych miejsc pracy;
Priorytet 4 – rodowisko; ukierunkowane na wspódziaanie pomidzy aspektami ochrony rodowiska oraz wzrostem gospodarczym;
Priorytet 5 – zapobieganie zagroeniom naturalnym i technologicznym;
Priorytet 6 – turystyka, midzy innymi ochrona i poprawa jakoci dziedzictwa
przyrodniczego, promowanie walorów przyrodniczych itp.;
Priorytet 7 – inwestowanie w kultur;
Priorytet 8 – inwestycje transportowe;
Priorytet 9 – inwestycje energetyczne;
Priorytet 10 – wspófinansuje inwestycje w edukacj;
Priorytet 11 – inwestycje w infrastruktur ochrony zdrowia i infrastruktur spoeczn, które przyczyniaj si do rozwoju regionalnego i lokalnego oraz do
podwyszenia jakoci ycia.
Priorytet 1 – zwikszanie regionalnych moliwoci w dziedzinie bada i rozwoju technologicznego, innowacyjnoci i przedsibiorczoci.
Priorytet 2 – ochrona rodowiska i zapobieganie ryzyku: rewitalizacja skaonych terenów, stymulowanie efektywnoci energetycznej, promowanie ekologicznych, publicznych rodków transportu;
Priorytet 3 – Dostp do usug transportowych i telekomunikacyjnych.
Priorytet 1 – transgraniczna dziaalno i jej rozwój spoeczno- gospodarczy, dziki
wspólnym strategiom zrównowaonego rozwoju o charakterze terytorialnym;
wsparcie dla przedsibiorczoci, rozwój w ramach wspópracy i wspólnej eksploatacji infrastruktury, prewencja zasobów naturalnych oraz kulturalnych oraz proces
ich gospodarowania;
Priorytet 2 – wspópraca transnarodowa (jej ustanawianie oraz rozwój) – gównie kooperacja pomidzy strefami nadmorskimi. Cele te nastawiane s na rodowisko, innowacyjno, polepszenie przystpnoci oraz rozwój zrównowaony
obszarów miejskich;
Priorytet 3 – intensyfikacja rezultatów polityki prowadzonej regionalnie (rekomendacja stwarzania sieci, a take wymiana dowiadcze wadzy regionalnej
wraz z wadz lokaln).
ródo: L. OlĊziak, Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2009, s. 180.

Zakres ingerencji EFRR oraz jego zada w ramach polityki regionalnej na
lata 2007–2013 zawiera Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu
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Rozwoju Regionalnego. Rozporzdzenie to okrela i wyjania szereg zada oraz
procesów interwencyjnych nalecych do kompetencji Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, który obejmuje pomoc przy realizacji trzech celów polityki spójnoci, tj. 1) konwergencji, 2) konkurencyjnoci regionalnej i zatrudnienia oraz 3) europejskiej wspópracy terytorialnej.
Fundusz ten w ramach celu 1 (konwergencja) kieruje wsparcie w celu poszerzenia zrównowaonego i skoncentrowanego rozwoju gospodarczego i tworzenia
nowych i pewnych miejsc pracy. Wprowadzane w krajach Unii Europejskiej programy operacyjne kieruj si ide modernizacji oraz rozbienoci struktur gospodarczych na poziomie regionalnym (lokalnym). Skupiaj one swoje wsparcie
w nastpujcych obszarach polityki spójnoci, które przedstawiono w tabeli 7. Obszary wsparcia EFRR w obrbie poszczególnych celów s bardzo zrónicowane.
Cel konwergencja koncentruje si przede wszystkim na zrównowaonym rozwoju
gospodarki oraz ma za zadanie tworzy i chroni trwae miejsca pracy. Cel 2 (konkurencyjno regionalna i zatrudnienie) skupia si na ochronie rodowiska, dostpie do usug transportowych, na podnoszeniu regionalnych moliwoci bada technologicznych oraz na zwikszaniu szans rozwoju innowacyjnoci i przedsibiorczoci. Cel 3 (europejska wspópraca terytorialna) koncentruje si za na rozwoju transgranicznych dziaa o charakterze ekonomicznym i spoecznym, tworzeniu warunków wspópracy ponadnarodowej oraz midzyregionalnej.
EFRR przywizuje du wag do szczególnych uwarunkowa terytorialnych. Dotyczy to przede wszystkim obszarów miejskich i wiejskich, obszarów
o niekorzystnym pooeniu geograficznym i warunkach przyrodniczych, a take
obszarów najbardziej oddalonych. Interwencja EFRR skupia si m.in. na: rozwijaniu infrastruktury poprawiajcej dostpno oraz tworzeniu sieci i usug telekomunikacyjnych na obszarach wiejskich, opracowywaniu nowych dziaa gospodarczych, wzmacnianiu wizi pomidzy obszarami miejskimi i wiejskimi,
rozwoju turystyki i wprowadzaniu usprawnie na obszarach wiejskich. W przypadku obszarów o niekorzystnych warunkach przyrodniczych EFRR przyczynia
si do finansowania inwestycji, których celem jest poprawa dostpnoci, promowanie i rozwój dziaalnoci gospodarczej zwizanej z dziedzictwem kulturowym, promowanie zrównowaonego wykorzystania zasobów naturalnych i pobudzanie sektora turystyki. Poza tym EFRR ma równie swój wkad w finansowanie dodatkowych kosztów wynikajcych z pooenia geograficznego regionów najbardziej oddalonych. Wspiera midzy innymi operacje zwizane z niedostatkiem kapitau ludzkiego na lokalnym rynku pracy.
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Tabela 8. Obszary wsparcia Europejskiego Funduszu Spoecznego w latach
2007–2013 w ramach celów polityki regionalnej
CELE
OBSZARY DZIA ANIA
Priorytet 1– powikszanie oraz usprawnianie inwestowania w kapita
ludzki;
KonwergenPriorytet 2 – intensyfikacja predyspozycji instytucjonalnych i efekcja
tywnoci administracji oraz sub publicznych.
Priorytet 1 – zwikszenie zdolnoci adaptacyjnych pracowników oraz
przedsibiorstw i przedsibiorców w celu lepszego przewidywania
zmian gospodarczych i pozytywnego zarzdzania nimi;
Priorytet 2 – zwikszenie dostpu do zatrudnienia oraz trwaa integracja na rynku pracy osób poszukujcych pracy i nieaktywnych zawodowo, zapobieganie bezrobociu (zwaszcza bezrobociu dugoterminoKonkurenwemu oraz bezrobociu wród modziey), zachcanie do aktywnoci
cyjno
w starszym wieku i duszej aktywnoci zawodowej oraz zwikszanie
regionalna
uczestnictwa w rynku pracy;
i zatrudnienie
Priorytet 3 –zwikszanie integracji spoecznej osób znajdujcych si
w niekorzystnej sytuacji w celu ich trwaej integracji na rynku pracy
oraz zwalczanie wszelkich form dyskryminacji na rynku pracy;
Priorytet 4 – wzmacnianie kapitau ludzkiego;
Priorytet 5 – wspieranie partnerstwa, paktów i inicjatyw na poziomie
transnarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym.”
ródo: Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Europejski Fundusz Spoeczny (EFS) jest gównym instrumentem finansowym UE umoliwiajcym wspieranie zatrudnienia, popraw warunków pracy
i wyrównanie szans dla wszystkich obywateli UE poszukujcych pracy. Jego
dziaalno polega na inwestowaniu w zasoby ludzkie w Europie – pracowników, modzie i wszystkich ludzi szukajcych pracy.
EFS zajmuje si nastpujcymi dziedzinami:
x przeciwdziaaniem zjawisku wykluczenia spoecznego,
x ksztaceniem ustawicznym,
x doskonaleniem kadr gospodarki,
x rozwojem przedsibiorczoci,
x zwikszaniem dostpu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy.
Obecny okres programowania EFS, obejmujcy lata 2007–2013, przebiega pod hasem „Inwestycje w kapita ludzki’. EFS zainwestuje w tym okresie
okoo 75 miliardów euro – czyli blisko 10% budetu UE – w projekty majce na
celu zwikszenie zatrudnienia. rodki finansowe s przyznawane zgodnie
z szecioma priorytetami:
x poprawa jakoci kapitau ludzkiego (34% wszystkich rodków);
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poprawa dostpu do zatrudnienia i równowaga (30%);
x poprawa zdolnoci adaptacyjnych pracowników i firm, przedsibiorstw
i przedsibiorców (18%);
x poprawa integracji spoecznej osób mniej uprzywilejowanych (14%);
x wzmocnienie zdolnoci instytucjonalnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym (3%);
x mobilizacja na rzecz reform w obszarze zatrudnienia i integracji (1%).
Realny podzia rodków w kadym regionie bdzie ulega zmianom w zalenoci od lokalnych i regionalnych priorytetów. Wszystkie sze priorytetów
odnosi si zarówno do celu konwergencji, jak i do celu konkurencyjnoci regionalnej i zatrudnienia, przy czym regiony konwergencji kad zwykle wikszy
nacisk na priorytet „poprawa kapitau ludzkiego”.
x

3.2.

Realizacja Polityki Unii Europejskiej w Polsce w zakresie wspierania
rozwoju sektora MSP

Kierunki wsparcia Polski ze rodków finansowych UE w latach 2007–
–2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Spoecznego (EFS) oraz Funduszu Spójnoci (FS) zostay
okrelone przez Polsk w dokumencie Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) 2007–2013 wspierajce wzrost gospodarczy (Narodowe Strategiczne Ramy…., 2007). Wymóg przygotowania NSRO wynika z Rozporzdzenia
Rady WE nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. Dokument NSRO prezentuje
strategi rozwoju spoeczno-gospodarczego kraju, w tym cele polityki spójnoci
w Polsce w latach 2007–2013 oraz okrela system wdraania funduszy unijnych
w ramach budetu Wspólnoty na lata 2007–2013. Dokument zosta przygotowany w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i zaakceptowany przez Komisj Europejsk 9 maja 2007 r. Celem gównym NSRO jest tworzenie warunków dla
wzrostu konkurencyjnoci gospodarki polskiej opartej na wiedzy
i przedsibiorczoci zapewniajcej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu
spójnoci spoecznej, gospodarczej i przestrzennej. Do realizacji tego przyczynia si ma 6 celów szczegóowych:
1. Poprawa jakoci funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa
mechanizmów partnerstwa.
2. Poprawa jakoci kapitau ludzkiego i zwikszenie spójnoci spoecznej.
3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i spoecznej majcej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjnoci Polski.
4. Podniesienie konkurencyjnoci i innowacyjnoci przedsibiorstw, w tym
szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartoci dodanej oraz rozwój
sektora usug.
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5. Wzrost konkurencyjnoci polskich regionów i przeciwdziaanie ich marginalizacji spoecznej, gospodarczej i przestrzennej.
6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na
obszarach wiejskich.
Cele zawarte w NSRO realizowane s na szczeblu krajowym i regionalnym za pomoc rónego rodzaju programów, wskazanych w tabeli 9.
Tabela 9. Alokacja rodków polityki regionalnej i strukturalnej w Polsce
w latach 2007–2013
Udzia
Kwota
ródo finansowania
Program operacyjny
rodków w rodkach
(mld euro) ogóem (%)
Infrastuktura
27,9
41,9
EFRR, FS
i rodowisko
Regionalne Programy
16,6
24,9
EFRR
Operacyjne
Kapita Ludzki
9,7
14,6
EFS
Innowacyjna Gospodarka
8,3
12,4
EFRR
Rozwój Polski
2,3
3,4
EFRR (w tym dodatkoWschodniej
wo 992 mln euro przyznane przez Rad Europejsk)
Pomoc Techniczna
0,5
0,8
EFRR
ródo: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Narodowa Strategia Spójnoci, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Warszawa 2007.

Wszystkie programy poza RPO s zarzdzane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, co oznacza, e jedynie 24,7% rodków polityki regionalnej UE
w Polsce w latach 2007–2013 jest zarzdzane faktycznie regionalnie, a ponad
75% centralnie. Ich wdraanie w Polsce ma niewtpliwie pozytywny wpyw na
rozwój przedsibiorczoci. W niniejszym opracowaniu skupiono si na ocenie
dziaa zorientowanych na podnoszeniu jakoci kapitau ludzkiego i transferu
wiedzy do sektora MSP. Szczegóow analiz objto wybrane dziaania wdraane w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL), na realizacj
którego przeznaczono w Polsce 9,7 mld euro. Program ten stanowi odpowied
na wyzwania, jakie przed pastwami czonkowskimi UE, w tym równie Polsk,
stawia odnowiona Strategia Lizboska. Do wyzwa tych nale: uczynienie
z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie wikszej liczby trwa-
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ych miejsc pracy. Podstawowym celem Programu jest wzrost zatrudnienia
i spójnoci spoecznej, realizowany poprzez nastpujce cele strategiczne:
x podniesienie poziomu aktywnoci zawodowej oraz zdolnoci do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo,
x zmniejszenie obszarów wykluczenia spoecznego,
x poprawa zdolnoci adaptacyjnych pracowników i przedsibiorstw w zakresie
zmian zachodzcych w gospodarce,
x upowszechnienie edukacji spoeczestwa na kadym etapie ksztacenia przy
równoczenie lepszej jakoci usug edukacyjnych i ich silniejszym powizaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy,
x zwikszenie potencjau administracji publicznej w zakresie opracowywania
polityk i wiadczenia usug wysokiej jakoci oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa,
x wzrost spójnoci terytorialnej.
Cele PO KL s realizowane równie przez inne programy operacyjne oraz
dziaania regulacyjne (Krajowy Program Reform). Instytucj zarzdzajc PO
KL jest Departament Zarzdzania Europejskim Funduszem Spoecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Program Kapita Ludzki jest wdraany na poziomie centralnym (Priorytety I-V) oraz na poziomie regionalnym (Priorytety
VI-IX). Oprócz Instytucji zarzdzajcej PO KL s równie instytucje, które porednicz w realizacji Programu. Do instytucji poredniczcych na poziomie
centralnym nale: Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej, Departament
Wdraania EFS – Priorytet I-II; Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament
Funduszy Strukturalnych – Priorytet III; Narodowe Centrum Bada i Rozwoju –
Priorytet IV. Na poziomie regionalnym rol t peni najczciej Urzdy Marszakowskie lub wojewódzkie Urzdy Pracy.
3.3.

Ocena skutecznoci wsparcia realizowanego w ramach POKL
2007–2013

Program Operacyjny Kapita Ludzki (POKL) jest jednym z wiodcych
programów wspierajcych przedsibiorczo i jednym z programów sucych
realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013. Obejmuje
on cao interwencji Europejskiego Funduszu Spoecznego (EFS) w Polsce. 28
wrzenia 2007 r. Komisja Europejska wydaa decyzj w sprawie przyjcia jego
do realizacji. rodki tego Programu su finansowaniu dziaa szczegóowych,
pogrupowanych w dziesi obszarów wsparcia (priorytetów):
I. zatrudnienie i integracja spoeczna;
II. rozwój zasobów ludzkich i potencjau adaptacyjnego przedsibiorstw
oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujcych;
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III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

wysoka jako systemu owiaty;
szkolnictwo wysze i nauka;
dobre rzdzenie;
rynek pracy otwarty dla wszystkich;
promocja integracji spoecznej;
regionalne kadry gospodarki;
rozwój wyksztacenia i kompetencji w regionach;
pomoc techniczna.
Badanie skutecznoci wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007–2013”, przeprowadzono w 2013 roku, a jego wyniki
przedstawiono w raporcie kocowym z I fali badania ewaluacyjnego w 2013 roku. W raporcie zawarto ocen skutecznoci zrealizowanego wsparcia, rozumianego jako znalezienie pracy lub samozatrudnienie w przypadku osób dotychczas
niepracujcych oraz podwyszenie jakoci zatrudnienia doszkalajcych si w projektach osób pracujcych.
Wyniki przeprowadzanych analiz wykazay, e w cigu pó roku po zakoczeniu swojego udziau w projekcie 30% bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo wspieranych w projektach komponentu regionalnego PO KL podjo
prac, dodatkowo 8% uczestników samych stworzyo dla siebie miejsce pracy.
W najmodszej (15-24 lat) grupie wspieranej w PO KL prac znalazo 38% badanych. Udzia osób pracujcych (skuteczno zatrudnieniowa) w poszczególnych województwach jest rónicowana i waha si od 56-58% w lubuskim i pomorskim do 28% w województwie witokrzyskim (Badanie skutecznoci…
2013). Wydaje si, e obserwowana wysoka skuteczno zatrudnieniowa ogólna
w poszczególnych województwach w duej mierze wynika z duej liczby osób
w nich samozatrudnionych, na co maj wpyw przede wszystkim przyznane
rodki na rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej.
Ocena wsparcia w zakresie podwyszenia jakoci zatrudnienia doszkalajcych si w projektach osób pracujcych, wykazaa, e pó roku po projekcie
PO KL 92% z nich pracuje nadal u tego samego pracodawcy, co przed projektem. Okazao si, e poszczególne instrumenty wsparcia (np. stae, szkolenia)
powoduj wzrost dochodów u osób z nich korzystajcych (np. 32% uczestników
szkole). Przeprowadzona ocena skutecznoci wsparcia w ramach PO KL wykazaa, e 91% uczestników projektów uzyskao wiksz motywacj do pracy
zawodowej, 75% nauczyo si pracowa w zespole, 96% uczestników jest bardziej pewna siebie i swoich umiejtnoci, a 94% stao si bardziej cennym pracownikiem dla pracodawcy. Wikszo uczestników projektów (90%) stwierdzia, e w swojej pracy wykorzystuje wiedz lub umiejtnoci zdobyte w trakcie
udziau w projekcie (Badanie skutecznoci… 2013).
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Rysunek 16. Cel gówny oraz cele szczegóowe PO Kapita Ludzki i ich realizacja
Cel drugi Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia:
Poprawa jakoci kapitau ludzkiego i zwikszenie spójnoci spoecznej

Cel gówny PO Kapita Ludzki
Wzrost poziomu zatrudnienia i spójnoci spoecznej

Cel pierwszy:
Podniesienie
poziomu
aktywnoci
zawodowej
oraz zdolnoci
do zatrudnienia osób
bezrobotnych
i biernych
zawodowo

Cel
drugi:
Zmniejszenie
obszarów
wykluczenia
spoecznego

Cel trzeci:
Poprawa
zdolnoci
adaptacyjnych
pracowników
i przedsibiorstw do
zmian zachodzcych
w gospodarce

Cel czwarty:
Upowszechnianie
edukacji spoeczestwa na kadym
etapie ksztacenia
przy równoczesnym
zwikszeniu jakoci
usug edukacyjnych
i ich silniejszym
powizaniu z potrzebami gospodarki
opartej na wiedzy

Priorytet I

Priorytet I

Priorytet II

Priorytet III

Cel pity:
Zwikszenie potencjau administracji publicznej
w zakresie opracowywania prawa
i polityk, wiadczenia usug wysokiej jakoci oraz
wzmocnienie
mechanizmów
partnerstwa

Cel szósty:
Wzrost
spójnoci
terytorialnej

Priorytet V

Priorytet IV

Priorytet
VI

Priorytet
VII

Priorytet
VIII

Priorytet IX

Priorytet VI
Priorytet VII

Priorytet VIII

Priorytet IX

Diagnoza spoeczno-ekonomiczna

ródo: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007, s. 156.
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Pod wzgldem efektywnoci zatrudnieniowej, najwysze wartoci wska ników zarejestrowano w Priorytecie VI POKL, gdzie ponad poowa osób bezrobotnych i poszukujcych pracy, podjo prac w okresie 6 miesicy po zakoczeniu udziau w projekcie. Ponadto wyniki przeprowadzonych analiz wykazay,
e im wiksze jest powizanie projektu z pracodawcami tym czciej maj one
pozytywny wpyw na zmian sytuacji zawodowej osób bezrobotnych. 3/4 badanych, którzy utrzymali swoje zatrudnienie pó roku po zakoczeniu w projekcie
uznao, e udzielone wsparcie miao wpyw na znalezienie pracy (Badanie skutecznoci… 2013).
W ramach Priorytetu VI – „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, wdraane dziaania oddziauj na aktywizacj zawodow osób bezrobotnych i biernych zawodowo na poziomie regionów, które charakteryzuje odmienna specyfika wystpujcych problemów (np. obszary popegeerowskie). Wanym elementem wsparcia w ramach tego Priorytetu jest tworzenie warunków sprzyjajcych
podnoszeniu zdolnoci do zatrudnienia osób bezrobotnych, obejmujce m.in.
dziaania na rzecz dalszego doskonalenia, bd zmiany kwalifikacji zawodowych w formie szkole, kursów i praktyk oraz moliwoci zdobycia dowiadcze zawodowych w miejscu pracy. Pomoc koncentruje si równie na rozwoju
przedsibiorczoci i samozatrudnienia, obejmujc m.in. doradztwo, szkolenia
oraz usugi finansowo prawne adresowane do osób pragncych rozpocz wasn dziaalno gospodarcz. Dziaanie 6.1., 6.2 i 6.3. realizowane w ramach
Priorytetu VI maj doniose znaczenie dla rozwoju przedsibiorstw sektora
MSP, s to jednoczenie dziaania zgodne z Osi 3 PROW 2007–2013, dziaaniami ,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw” oraz ,,Rónicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej”.
Celami szczegóowymi realizowanymi w ramach Priorytetu VI jest:
x zwikszenie zasigu oddziaywania Aktywnej Polityki Rynku Pracy;
x zwikszenie poziomu zatrudnienia wród osób modych;
x zmniejszanie bezrobocia wród osób znajdujcych si w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy (kobiet, osób dugotrwale bezrobotnych, osób niepenosprawnych, osób bezrobotnych zamieszkujcych na obszarach wiejskich);
x zwikszenie poziomu zatrudnienia wród osób starszych.
Projekty realizowane w ramach dziaa Priorytetu VI powinny przyczynia si do osignicia efektów realizacji okrelonych dla Priorytetu VI:
1. Objcia wsparciem 45% zarejestrowanych osób bezrobotnych i poszukujcych pracy.
2. Objcia 100% kluczowych pracowników PSZ szkoleniami realizowanymi
w systemie pozaszkolnym, istotnymi z punktu widzenia regionalnego rynku pracy.
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3. Objcia wsparciem 50% modych osób bezrobotnych i poszukujcych pracy
(15-24 lata).
4. Objcia 50% bezrobotnych kobiet instrumentami rynku pracy oraz usug
szkoleniow.
5. Objcia 35% bezrobotnych osób niepenosprawnych instrumentami rynku
pracy oraz usug szkoleniow.
6. Objcia 50% osób bezrobotnych zamieszkujcych na obszarach wiejskich
instrumentami rynku pracy oraz usug szkoleniow.
7. Objcia 40% starszych osób bezrobotnych (50-64 lata) instrumentami rynku
pracy oraz usug szkoleniow.
Badania przeprowadzone w 2010 roku, na grupie osób bezrobotnych –
uczestników projektów w ramach Poddziaania 6.1.1. w województwie dolnolskim, wykazay 52% skuteczno zrealizowanych projektów po 6 miesicach
od ich zakoczenia (Ocena trafnoci doboru…2010). Podobne wyniki uzyskano
w województwie wielkopolskim, w którym wykonano szczegóow analiz
Poddziaania 6.1.1.; 6.1.3.; i 6.2. Przeprowadzone badania wykazay 53% skuteczno realizowanych projektów (Analiza postpów wdraania…2011).
Rysunek 17 przedstawia w ukadzie województw w 2013 roku, udzia
osób bezrobotnych i poszukujcych pracy, które podjy prac w okresie do
6 miesicy po zakoczeniu udziau w projekcie, w cznej liczbie osób, które
zakoczyy udzia w projektach.
Wyniki przeprowadzanych analiz wykazay, e w udzia bezrobotnych
i nieaktywnych zawodowo wspieranych w ramach Priorytetu VI PO KL w 2013
roku, które podjy prac w okresie do 6 miesicy po zakoczeniu udziau
w projekcie, w cznej liczbie osób, które zakoczyy udzia w projektach jest
zrónicowany w skali midzyregionalnej (poszczególnych województw) i waha
si od 42% w województwie lubelskim do 63% w województwie wielkopolskim.
Projekty realizowane w ramach Priorytetu VI POKL wykazay, w odniesieniu do
osób 15-24 lata, skuteczno wynoszc 52% przy oczekiwanej 58%, aczkolwiek
poziom skutecznoci realizowanych projektów sukcesywnie wzrasta w kolejnych
latach ich wdraania. W roku 2010 wska nik ten ksztatowa si na poziomie
40%, a w 2012 roku wzrós w stosunku do 2010 roku o 8 punktów procentowych.
Realizowane projekty okazay si skuteczne równie w odniesieniu do grupy osób
bezrobotnych i poszukujcych pracy w wieku 50-64 lata, aczkolwiek wiksz
skuteczno wykazuj w stosunku do mczyzn (43%), ni kobiet (35%), przy
oczekiwanym wska niku skutecznoci 35%. Wysok skutecznoci w ramach
Priorytetu VI PO KL odznaczaj si równie projekty kierowane do osób niepenosprawnych (39% skutecznoci), przy oczekiwanym wska niku 35%.
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Rysunek 17. Udzia osób bezrobotnych i pozostajcych bez pracy, które podjy
prac w okresie do 6 miesicy po zakoczeniu udziau w projekcie, w cznej
liczbie osób, które zakoczyy udzia w projektach, wedug województw
w 2013 roku

ródo: Badanie skutecznoci wsparcia…2013.

Ocena skutecznoci realizowanych projektów w ramach Priorytetu VI
POKL bya równie przedmiotem szczegóowych analiz w stosunku do osób
zamieszkujcych na obszarach wiejskich.
Rysunek 18. Udzia osób bezrobotnych i pozostajcych bez pracy z obszarów
wiejskich, które podjy prac w okresie do 6 miesicy po zakoczeniu udziau
w projekcie, w cznej liczbie osób, które zakoczyy udzia w projektach
w 2010, 2012 i 2013 roku, wedug pci
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ródo: Badanie skutecznoci wsparcia…2013.
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2013

Projekty realizowane w ramach Priorytetu VI PO KL w odniesieniu do
osób bezrobotnych i poszukujcych pracy z obszarów wiejskich charakteryzuje
wysoka skuteczno wsparcia w analizowanych latach, odnosi si to zarówno do
kobiet, jak i do mczyzn, aczkolwiek wiksz skuteczno wykazuj projekty
kierowane do mczyzn (o 15 pkt. procentowych w 2013 roku).
Tabela 10. Udzia osób bezrobotnych i poszukujcych pracy, które podjy
samozatrudnienie w okresie do 6 miesicy po zakoczeniu udziau
w cznej liczbie osób, które zakoczyy udzia w projektach w 2012 roku
Grupa
objta
Cel (%)
Ogóem
Mczyni
Kobiety
wsparciem
Ogóem (%)
20,0
29,0
38,0
22,0
15-24 lata
10,0
13,9
17,6
11,0
50-64 lata
10,0
25,2
37,6
12,6
ródo: Badanie osiągniĊtych wartoci…2012.

Wysoka skuteczno udzielonego wsparcia, obserwowana jest take
w zakresie podejmowania samozatrudnienia przez osoby bezrobotne i poszukujce pracy. Wysoka skuteczno wsparcia odnosi si zarówno do grupy osób
modych (15-24 lata), jak i do grupy w wieku 50-64 lata. W 2012 roku udzia
osób bezrobotnych i poszukujcych pracy, które podjy samozatrudnienie
w okresie do 6 miesicy po zakoczeniu udziau w projektach wynosi 29% i by
wyszy o 9 pkt. procentowych od oczekiwanego. Wsparcie kierowane do mczyzn wykazywao si wiksz skutecznoci wsparcia anieli do kobiet.
4. Tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w wyniku
subsydiowania dziaalnoci przedsibiorstw
Wsparcie w postaci subsydiowania obszarów wiejskich zwizane z poprawianiem warunków ycia i prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, moe
przybra form bezporedniego wsparcia tworzenia i funkcjonowania przedsibiorstw, jak i poprawy ogólnych warunków dla prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Oba komponenty uzupeniaj si, trudno bowiem liczy na znaczne
efekty gospodarcze w samych wspartych przedsibiorstwach (takie jak wzrost
przychodów i zysków firmy, wzrost zatrudnienia, internacjonalizacji i innowacyjnoci przedsibiorstw itd.), jeli bd one operowa w niesprzyjajcych warunkach gospodarczych (np. braku rozwinitej sieci telekomunikacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej itd.). O ile identyfikacja i pomiar bezporednich efektów oddziaywujcych na konkretne parametry ekonomiczne funkcjonowania
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pojedynczego przedsibiorstwa, zwizanych z ulepszeniem infrastruktury otaczajcej przedsibiorstwo jest trudna (aczkolwiek nie niemoliwa), o tyle efekty
bezporedniej interwencji w samym przedsibiorstwie atwiej jest zdiagnozowa
i oceni. Przykadem na powysze moe by udzielenie dotacji inwestycyjnej
ale naley zaznaczy, i szacunki dotyczce oceny jej efektów mog by obarczone pewnym poziomem bdu.
Dokonujc oceny poszczególnych komponentów wsparcia obszarów
wiejskich w Polsce, trzeba postawi pytanie, które zadaa prof. K. Duczkowska-Maysz: Czy s szanse na dobr polityk rozwoju obszarów wiejskich, przynoszc efekty nie dlatego, e wpompowano w regiony wiejskie unijne miliardy,
ale dlatego, e zosta – dziki kryteriom i warunkom – stworzony samoczynny
mechanizm modernizacji i przyspieszenia wzrostu, który wykorzystaj samorzdy, przedsibiorstwa, gospodarstwa rolne, organizacje pozarzdowe, aby zapewni rozwój27. Pytanie to jest szczególnie uzasadnione w przypadku bezporedniego wspierania dziaalnoci przedsibiorstw i przedsibiorczoci na obszarach wiejskich – wsparcie to nie ma bowiem charakteru socjalnego, a nakierowane jest na efekt prorozwojowy, wykorzystujc zwikszon motywacj ludzi
otrzymujcych wsparcie do dziaania. Niemniej jednak, aby na tak skomplikowane pytanie odpowiedzie, trzeba dokonywa staego monitoringu dziaa
i rodków przeznaczanych na rozwój obszarów wiejskich. W przypadku subsydiowania dziaalnoci przedsibiorstw funkcjonujcych na obszarach wiejskich
w pierwszej kolejnoci naley rozpatrywa, czy i na ile udao si osign zakadane cele i rezultaty stawiane przed interwencj pastwow, a w drugiej kolejnoci stara si jak najrzetelniej oceni caociowe efekty (ekonomiczne
i spoeczne) wynikajce z teje interwencji.
W dalszym cigu wystpuj w Polsce, a nawet narastaj, dysproporcje
w wyposaeniu infrastrukturalnym pomidzy obszarami wiejskimi a miastami.
W wyniku poprawy wydajnoci pracy w rolnictwie pojawia si problem zagospodarowania powstaych nadwyek siy roboczej przez nierolnicze sektory gospodarki. Niezagospodarowane zasoby pracy na obszarach wiejskich oraz ich
maa mobilno powoduj konieczno stymulowania rozwoju dziaalnoci gospodarczej. Stosowane w ramach polityki strukturalnej, polityki spójnoci oraz
polityki regionalnej instrumenty maj odegra rol stymulant rozwoju tej dziaalnoci28. Wiele bada oraz danych statystycznych wskazuje na fakt, i bezro27

Duczkowska-Maysz K., 2008, Ekspertyza Przyszo polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Mo liwe scenariusze. Dylematy i wyzwania, Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich, Szkoa
Gówna Handlowa, Warszawa, s. 3.
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Wasilewski A., (red. nauk.), 2011, Instrumenty polityki regionalnej i strukturalnej wspierające rozwój przedsiĊbiorczoci na obszarach wiejskich, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej – Pastwowy Instytut Badawczy, Warszawa, s. 7.
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bocie jest szczególnie dotkliwie odczuwalne na obszarach wiejskich. Fakt ten
nie jest czsto podkrelany w oficjalnych statystykach ze wzgldu na powszechno wystpowania na obszarach wiejskich tzw. bezrobocia ukrytego. Zjawiska
tego nie mona jednak dokadnie okreli z uwagi na to, i cz ludnoci wiejskiej, mimo e stanowi niewykorzystan si robocz, nie spenia jednego z kryteriów niezbdnych do uzyskania statusu bezrobotnego, okrelonego w ustawie
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy29. Mowa tu o kryterium wielkoci gospodarstwa rolnego (std w statystykach wykazywane s jedynie osoby
posiadajce gospodarstwo rolne o powierzchni nieprzekraczajcej 2 ha przeliczeniowych). Wedug stanu na koniec 2012 r. zarejestrowanych byo 53,5 tys.
bezrobotnych posiadajcych takie gospodarstwo. Na przestrzeni roku ich liczba
wzrosa o 4,3 tys. osób, tj. o 8,8%30. Nawet nie biorc pod uwag zjawiska bezrobocia ukrytego, to i tak obszary wiejskie naley uzna za szczególnie dotknite problemem bezrobocia. Na wsi mieszka ok. 39% ludnoci Polski, natomiast
wród bezrobotnych mieszkacy wsi stanowi ok. 43-45%. W kocu stycznia
2013 r. w urzdach pracy zarejestrowanych byo 1 010,2 tys. bezrobotnych zamieszkaych na wsi. W porównaniu do stanu ze stycznia 2012 r., liczba bezrobotnych zamieszkaych na wsi zwikszya si o 8,1%31.
Istotny jest nie tylko problem bezrobocia na obszarach wiejskich, ale take jego przestrzenne zrónicowanie. Procentowy udzia mieszkaców wsi
w ogólnej liczbie bezrobotnych oscylowa od 22,0% do 62,8% w zalenoci od
regionu, przy czym a w 9 województwach przekracza redni dla kraju32. Poza
tym, due przestrzenne zrónicowanie problemu bezrobocia na obszarach wiejskich nie ogranicza si tylko do rónicy pomidzy poszczególnymi województwami. Równie wewntrz regionów wystpuje silna polaryzacja (naley zauway, e zrónicowanie stóp bezrobocia w Polsce pomidzy województwami
jest znacznie nisze ni zrónicowanie stóp bezrobocia pomidzy gospodarkami
Unii Europejskiej i pastw strefy euro, przy zejciu na poziom podregionów
wspóczynnik zmiennoci stóp bezrobocia w Polsce wzrasta z 0,23 do 0,36;
jeszcze wiksze jest zrónicowanie stóp bezrobocia na poziomie powiatów –
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Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U.
2004 Nr 99 poz. 1001, z pó n. zm.
30
Stan i struktura rejestrowanego bezrobocia na wsi w 2012 roku, 2013, Ministerstwo Pracy
i Polityki Spoecznej Departament Rynku Pracy, Warszawa, s. 6-7.
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Bezrobocie rejestrowane w Polsce, Raport miesiczny – stycze 2013, Ministerstwo Pracy
i Polityki Spoecznej Departament Rynku Pracy, Warszawa, s. 3.
32
Stan i struktura rejestrowanego bezrobocia na wsi w 2012 roku, 2013, Ministerstwo Pracy
i Polityki Spoecznej Departament Rynku Pracy, Warszawa s. 5.
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0,39)33. Problem ten zosta dostrzeony przez ekspertów zajmujcych si problematyk rozwoju obszarów wiejskich, dlatego te w jednym z dziaa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nakierowanych na subsydiowanie dziaalnoci przedsibiorstw (a mianowicie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw”), wprowadzono rozwizania premiujce projekty z obszarów wiejskich, szczególnie dotknitych problem bezrobocia – o czym bdzie mowa
w dalszej czci niniejszego opracowania.
Majc na uwadze powysze dane mona powiedzie, e sytuacja ludnoci
zamieszkaej na wsi pozostaje trudna. Zoyo si na to szereg przyczyn. Generalnie do najwaniejszych przyczyn utrzymujcego si wysokiego bezrobocia
ludnoci zamieszkaej na obszarach wiejskich zaliczy mona:
x niewystarczajc liczb miejsc pracy zarówno na wsi, jak i w miastach dla
ludnoci nie zwizanej z gospodarstwami rolnymi, widoczn zwaszcza
w okresie ujemnego wpywu kryzysu gospodarczego na rynek pracy (nietworzenie nowych, bd likwidacja istniejcych miejsc zatrudnienia, w tym
zwikszone zwolnienia grupowe);
x mniejsz w omawianym roku, w odniesieniu do lat poprzednich (np. w porównaniu do 2010 r.), pul rodków Funduszu Pracy na aktywne programy
walki z bezrobociem, co spowodowao ograniczenie liczby osób objtych
tymi programami (praca subsydiowana, szkolenia, stae, przygotowanie zawodowe dorosych, prace spoecznie uyteczne);
x utrzymywanie si na rynku pracy ukrytego bezrobocia w rolnictwie34.
Zwaajc na powysze fakty w niniejszym opracowaniu skupiono si na
szacowaniu efektów subsydiowania dziaalnoci przedsibiorstw na obszarach
wiejskich w aspekcie ich wpywu na tworzenie nowych miejsc pracy. Nie ma
bowiem innego rozwizania problemu bezrobocia na wsi (jeli chcemy unikn
tzw. „opustoszenia wsi”), jak tworzenie nowych miejsc pracy (w tym tych, nie
zwizanych z rolnictwem).
4.1.

Subsydiowanie dziaalnoci przedsibiorstw na obszarach wiejskich

W obecnej perspektywie finansowej gównymi ródami subsydiowania
dziaalnoci gospodarczej przedsibiorstw na obszarach wiejskich jest:

33

Broniatowska P., Gajewski P., Rogut A., Rynek pracy w makroregionie wschodnim, 2011,
Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby aktualizacji Strategii rozwoju spoeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 11.
34
Stan i struktura rejestrowanego bezrobocia na wsi w 2012 roku, 2013, Ministerstwo Pracy
i Polityki Spoecznej Departament Rynku Pracy, Warszawa, s. 7.
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x dziaanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) zatytuowane „Rónicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej”;
x dziaanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) zatytuowane „Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw”.
Nie s to wszystkie moliwoci, polegajce na subsydiowaniu funkcjonujcych lub powstajcych przedsibiorstw na obszarach wiejskich. Alternatyw dla tych programów by bowiem Program Operacyjny Kapita Ludzki
(dziaanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia) lub dziaania w ramach poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych. Niemniej jednak, wsparcie to nie byo ograniczone jedynie do obszarów wiejskich (aczkolwiek byy pewne preferencje dla mieszkaców obszarów
wiejskich, w postaci dodatkowych punktów w procesie aplikowania o te rodki
(np. wspomniane dziaanie 6.2. POKL). Podobnie w przypadku dotacji przyznawanych w ramach Programów Operacyjnych – gdzie gównymi beneficjentami (odbiorcami dotacji) byy firmy miejskie.
Jeszcze inn form subsydiowania przedsibiorstw (nie zwizan z programami pomocowymi Unii Europejskiej), z której mieszkacy wsi mog skorzysta s dotacje przeznaczane z Funduszu Pracy na podjcie dziaalnoci gospodarczej. Podobnie jak w przypadku Programu Operacyjnego Kapita Ludzki
oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, mieszkacy obszarów wiejskich
nie s jednak jedyn grup docelow, do której kierowane s te rodki.
Jeli chodzi o wspomniane dziaania realizowane w ramach PROW, czyli:
„Rónicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw” – rónica pomidzy tymi dziaaniami polega na tym, i s
one adresowane do odmiennych grup beneficjentów.
W przypadku pierwszego z wymienionych dziaa pomoc skierowana jest
do rolników, domowników i maonków rolników, którzy pragn podj lub
rozwin nierolnicz dziaalno gospodarcz (dozwolone rodzaje dziaalnoci
okrelono przy wykorzystaniu Polskiej Klasyfikacji Dziaalnoci – jest to okoo
400 pozycji, rodzaje te wchodz w zakres usug dla gospodarstw rolnych lub
lenictwa; usug dla ludnoci; sprzeday hurtowej i detalicznej; rzemiosa lub
rkodzielnictwa; robót i usug budowlanych oraz instalacyjnych; usug turystycznych oraz zwizanych ze sportem, rekreacj i wypoczynkiem; usug transportowych; usug komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych
produktów lenych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowoci, doradztwa lub usug
informatycznych). Wymóg ten jest zwizany z potrzeb zapewnienia czci ludnoci z obszarów wiejskich miejsc pracy i dochodów niezwizanych z rolnictwem (zgodnie z celem dziaania, który brzmi: Rónicowanie dziaalnoci rolni68

czej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników
i maonków rolników, dziaalnoci nierolniczej lub zwizanej z rolnictwem, co
wpynie na tworzenie pozarolniczych róde dochodów, promocj zatrudnienia
poza rolnictwem na obszarach wiejskich)35.
Zagadnienie to zajmuje wane miejsce w obecnej wizji rozwoju obszarów
wiejskich. Paradoksalnie jeli chcemy zachowa obszary wiejskie w jak najmniej zmienionej formie (przy czym nie chodzi tu o funkcj dostarczyciela
ywnoci, ale elementy socjologiczne i kulturowe zwizane z obszarami wiejskimi), to w pewnym stopniu konieczne jest odchodzenie od rolnictwa na rzecz
dziaalnoci pozarolniczej. Jak zauway A. Haasiewicz czynnikiem decydujcym o miejscu obszarów wiejskich w rozwoju kraju jest dalszy wzrost poziomu aktywnoci zawodowej mieszkaców wsi i maych miast bez koniecznoci
emigracji. By tak si dziao potrzebny jest rozwój lokalnych i regionalnych
orodków, rozwój pozarolniczej przedsibiorczoci, ale take poprawa dostpnoci komunikacyjnych lokalnych i regionalnych rynków pracy36. Poziom pomocy finansowej w ramach PROW 2007–2013 wynosi maksymalnie 50%
kosztów kwalifikowalnych operacji. Pomoc ma form zwrotu czci kosztów
kwalifikowalnych operacji. Pomoc przyznaje si i wypaca do wysokoci limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 100 tys. z na
jednego Beneficjenta37.
W drugim z omawianych dziaa, zatytuowanym „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsibiorstw”, beneficjentami mog by zarówno osoby fizyczne, jak
i prawne podejmujce lub prowadzce dziaalno gospodarcz. Aplikowa
o rodki mog równie spóki handlowe nieposiadajce osobowoci prawnej
(czyli spóki jawne, partnerskie, komandytowe oraz komandytowo-akcyjne),
a take wspólnicy spóek cywilnych (którzy po zmianach dotyczcych funkcjonowania spóek cywilnych w polskich przepisach prawnych, s de facto traktowani jako oddzielne osoby fizyczne prowadzce dziaalno gospodarcz).
Niemniej jednak, zgodnie z nazw dziaania, wymienione podmioty musz by
zakwalifikowane do mikroprzedsibiorstw. Przy czym, kategoria ta zostaa zdefiniowana zgodnie z artykuem 104 ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodar-
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czej, a mianowicie za mikroprzedsibiorc uwaa si przedsibiorc, który w co
najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1. zatrudnia redniorocznie mniej ni 10 pracowników oraz
2. osign roczny obrót netto ze sprzeday towarów, wyrobów i usug oraz
operacji finansowych nieprzekraczajcy równowartoci w zotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporzdzonego na koniec jednego
z tych lat nie przekroczyy równowartoci w zotych 2 milionów euro38.
Pomoc w ramach tego dziaania moe by przyznana w formie dotacji na
operacje obejmujce wycznie inwestycje zwizane z podejmowaniem lub wykonywaniem dziaalnoci gospodarczej. Wachlarz inwestycji, których mona
dokona w ramach tego dziaania jest szeroki, mona bowiem otrzyma wsparcie na sprzt biurowy i komputerowy, a nawet rodki transportu (które w wielu
dziaaniach s wykluczane). Mona równie otrzyma wsparcie na zakup i instalacj maszyn, zakup lub przystosowanie budynków na potrzeby przedsibiorstwa. Co ciekawe z listy tej nie s wykluczone rodki na doradztwo, a nawet na
reklam i promocj produktu czy usugi (dozwolone rodzaje dziaalnoci okrelono podobnie jak w poprzednim dziaaniu „Rónicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej”, wykorzystujc Polsk Klasyfikacj Dziaalnoci).
Maksymalny poziom pomocy finansowej moe wynosi 50% kosztów
kwalifikowanych, natomiast limit pomocy uzaleniony jest od liczby tworzonych miejsc pracy. Przy czym, wartoci progowe w procesie wydatkowania
rodków finansowych ulegay zmianom. Pocztkowo, aby uzyska refundacj
w wysokoci 300 tys. z, naleao utworzy co najmniej pi nowych miejsc
pracy – obecnie wystarcz 3 miejsca pracy. Generalne zasady, co do moliwej
maksymalnej kwoty wsparcia s nastpujce:
x 100 tys. z – jeli ekonomiczny plan operacji (biznesplan) przewiduje
utworzenie co najmniej 1 i mniej ni 2 miejsca pracy,
x 200 tys. z – jeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co
najmniej 2 i mniej ni 3 miejsca pracy,
x 300 tys. z – jeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co
najmniej 3 miejsca pracy39.
Oprócz nacisku pooonego w tym dziaaniu na tworzenie miejsc pracy,
uwzgldniono równie fakt, gdzie te miejsca pracy bd tworzone. To znaczy
oprócz punktów przyznawanych za tworzenie miejsc pracy (przy czym utworzenie jednego miejsca pracy jest w tym dziaaniu obligatoryjne), wane jest
38
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równie czy tworzone miejsca pracy bd dotyczy obszarów wiejskich, na których problem bezrobocia jest szczególnie dotkliwy. Ustalono to w ten sposób, e
jeli bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest pooona gmina, w której
jest planowana realizacja subsydiowanej operacji, byo najwysze w województwie – to wtedy przyznawao si maksymaln liczb punktów (tj. 5 pkt). W dalszej kolejnoci liczba punktów bya proporcjonalnie zmniejszana, w zalenoci
od wyników bezrobocia w powiecie, w którym miaa by realizowana dana inwestycja. Kolejnym kryterium, które promowao tworzenie miejsc pracy na obszarach najbiedniejszych byo kryterium podstawowego dochodu podatkowego
gminy. To znaczy, jeeli podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest
planowana realizacja operacji, w przeliczeniu na 1 mieszkaca by najniszy
w województwie – to wtedy przyznawao si maksymaln liczb punktów (tj. 5
pkt). W dalszej kolejnoci liczba punktów bya proporcjonalnie zmniejszana,
w zalenoci od dochodu podatkowego gminy, w której miaa by realizowana
dana inwestycja. Kryteria takie powodoway, i wiele projektów, które otrzymyway maksymaln liczb punktów za tworzenie miejsc pracy (tzn. projekty
o wysokim potencjale tworzenia miejsc pracy), nie otrzymyway wsparcia z powodu dobrej kondycji powiatu i gminy, w której funkcjonoway. Niemniej jednak, jak ju zostao wspomniane, sytuacje takie miay miejsce, bowiem postawiono nie tylko na ilociowy wymiar tworzenia nowych miejsc pracy, ale zadbano równie o to, aby pienidze te trafiay do faktycznie najbiedniejszych obszarów wiejskich, starajc si tym samym wyrównywa dysproporcje w rozwoju
spoeczno-gospodarczym w ramach województw.
4.2.

Efekty subsydiowania dziaalnoci gospodarczej na obszarach
wiejskich w aspekcie tworzenia nowych miejsc pracy

Jak wynika z tytuu Osi 3 PROW (Jako ycia na obszarach wiejskich
i rónicowanie gospodarki wiejskiej) ogólny efekt interwencji w tym obszarze
powinien wiza si z rozwojem obszarów wiejskich poprzez wpyw ekonomiczny i spoeczny, zarówno dziki tworzeniu nowych mikroprzedsibiorstw
oraz dziki rónicowaniu dziaalnoci w kierunku zaj pozarolniczych40. Niemniej jednak jednym z bezporednich efektów, jaki powinien wiza si ze
wspieraniem przedsibiorstw i przedsibiorczoci jest tworzenie nowych miejsc
pracy. Jest to wpisane w bezporedni cel dziaania 311 – „Rónicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej” realizowanego w ramach Osi 3, który brzmi:
Rónicowanie dziaalnoci rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania
40

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2011, Warszawa, s. 168.
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przez rolników, domowników i maonków rolników, dziaalnoci nierolniczej
lub zwizanej z rolnictwem, co wpynie na tworzenie pozarolniczych róde dochodów, promocj zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich41.
Oczekuje si wic, e dziaania w ramach caej Osi 3 zapewni nowe miejsca
pracy i nowe moliwoci dochodu na obszarach wiejskich. Podobny nacisk na
tworzenie nowych miejsc pracy, jako gówny wyznacznik poprawy jakoci ycia
na obszarach wiejskich pooono formuujc kolejny cel bezporedni dziaania
realizowanego w ramach Osi 3 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw”. Cel
ten brzmi: „Wzrost konkurencyjnoci gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój
przedsibiorczoci i rynku pracy, a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na
obszarach wiejskich”42. Jak wynika z podanych przykadów jeden z gównych
nacisków caej polityki wspierania przedsibiorstw na obszarach wiejskich pooony zosta na bezporedni efekt tworzenia nowych miejsc pracy. Dlatego te
pomoc w postaci subsydiowania, która zostaa przyznana funkcjonujcemu lub
tworzcemu si przedsibiorstwu obwarowana jest najczciej warunkiem tworzenia nowych miejsc pracy (np. jednym z rezultatów wspominanego dziaania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw” jest utworzenie 28 670 miejsc pracy, natomiast w przypadku dziaania „Rónicowanie w kierunku dziaalnoci
nierolniczej” jest to 15 421 miejsc).
Dziaanie „Rónicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej” uruchomione zostao w czerwcu 2008 roku. Do koca 2012 roku przeprowadzono
pi naborów wniosków. Tak wic przez 5 lat funkcjonowania dziaania zoono
28 999 wniosków o przyznanie pomocy na kwot 2 626,1 mln z, (w tym w naborach: 2008 r. zoono 4 050 wniosków na kwot 331,3 mln z, 2009 r. – 3 837
wniosków na kwot 306,7 mln z, w naborze 2010 r. – 8 816 wniosków na kwot 784,7 mln z, a w obu naborach przeprowadzonych w 2011 r. 12 296 wniosków na kwot 1 203,4 mln z); zawarto 14 120 umów na kwot 1 242,2 mln z;
ARiMR wypacia dla 9 424 beneficjentów kwot 816,6 mln z43.
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Ibidem, s. 293.
Ibidem, s. 298.
43
Sprawozdanie z dziaalnoci Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2012
rok, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 2013, Warszawa, s. 51-52.
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Rysunek 19. Kwota zrealizowanych patnoci (mln z) i liczba beneficjentów
w Dziaaniu 311 – Rónicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej,
narastajco, stanu na 31.12.2012
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ródo: Sprawozdanie z dziaalnoci Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za
2012 rok, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa 2013, s. 52.

Jeli chodzi o efekty w postaci utworzonych miejsc pracy – penej analizy
bdzie mona dokona po zamkniciu i rozliczeniu ostatnich dofinansowa.
Jednak pewne pozytywne dane i sygnay z poszczególnych województw trafiay
do prasy fachowej, jak i rodków masowego przekazu ju w ubiegym roku.
Przykadowo w województwie pomorskim szacowana liczba stworzonych
miejsc pracy wynosia w tamtym okresie okoo 350 (gównie w usugach dla
gospodarstw rolnych lub lenictwa, usugach dla ludnoci, robotach i usugach
budowlanych lub instalacyjnych, usugach turystycznych oraz zwizanych ze
sportem, rekreacj i wypoczynkiem oraz usugach transportowych)44. Niemniej
jednak na peniejsze efekty zwizane z nowymi miejscami pracy, utworzonymi
w ramach tego dziaania trzeba bdzie poczeka do 2014, bowiem w samym
2013 roku przewiduje si przekazanie znacznych kwot dofinansujcych tworzenie przedsibiorstw na obszarach wiejskich (w okresie 2007–2013 przewidziano
przekazanie przedsibiorstwom kwoty w wysokoci 1,47 mld z w ramach
omawianego dziaania).
44

Bujanowicz S., Wpyw wsparcia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rozwój wsi
w województwie pomorskim, Pomorski Oddzia Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –
.
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Jak dotd w ramach dziaania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw” (wg danych na 31 grudnia 2012 r.), w ramach trzech naborów zoono
31 252 wnioski o przyznanie pomocy na kwot 6 052,6 mln z (w tym w naborze 2009 r. – 4 983 wnioski na kwot 803,2 mln z, w naborze 2010 r. – 10 540
wniosków na kwot 2 019,8 mln z, a w naborze 2011 r. – 15 729 wniosków na
kwot 3 229,6 mln z). Ponadto zawarto 10 351 umów na kwot 1 874,8 mln z,
za Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wypacia dla
4853 beneficjentów kwot 760,2 mln z45.
Rysunek 20. Kwota zrealizowanych patnoci (mln z) i liczba beneficjentów
w Dziaaniu 312 – Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw, narastajco
wg stanu na 31.12.2012
723

kwotapomocy(wmlnz)

77,3

123,8

Wielkopolskie

71,1

514

Podkarpackie

73,9

486

Maopolskie

75

467

Mazowieckie

Lubelskie

witokrzyskie

Warmi sko Mazurskie

Pomorskie

Podlaskie

ódzkie

Kujawsko Pomorskie

Zachodniopomorskie

Lubuskie

Dolnolskie

236 238 240
198 222
161 169
108 111 122
40,8 33,3 60,7
37
14,6 16,8 19,8 24,3 24,8 31,7 35,3

442

lskie

416

Opolskie

800
700
600
500
400
300
200
100
0

liczbabeneficjentów

ródo: Sprawozdanie z dziaalnoci Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za
2012 rok, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa 2013, s. 53.

Podobnie jak w dziaaniu poprzednim („Rónicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej”), za wczenie jeszcze, aby podsumowa cakowity efekt
wynikajcy z dziaania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw”. W wielu województwach jeszcze w tym roku ogaszane byy kolejne nabory wniosków, w których mikroprzedsibiorcy deklaruj kolejne tworzenie miejsc pracy.
Przykadowo w województwie mazowieckim w ramach dziaania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw” PROW 2007–2013 do pocztków 2012 roku
powstao ok. 250 miejsc pracy, natomiast wedug zawartych ju umów w 2012
45

Sprawozdanie z dziaalnoci Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2012
rok, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 2013, Warszawa, s. 53.
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roku planowane byo utworzenie jeszcze ok. 1 980 miejsc pracy46. W województwie ódzkim za oddzia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
podaje liczb 3 450 miejsc pracy (tyle miejsc zadeklarowali do koca roku 2012
utworzy przedsibiorcy, korzystajcy ze wsparcia). Oddzia ARiMR w Gdyni
podaje, i w 2012 roku stworzono ok. 220 miejsc pracy, natomiast szacunki na
uwzgldniajce nastpne 3 lata opiewaj na 2,2 tys. miejsc pracy47.
Rysunek 21. Liczba miejsc pracy utworzonych z pomoc rodków z Dziaania
312 PROW 2007–2013
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ródo: Dane monitoringowe ARiMR, na podstawie podpisanych umów wedug stanu na
05.06.2012.

Przykadowo w naborze z samego 2010 roku, wnioskodawcy zaplanowali
utworzenie okoo 20 tys. nowych miejsc pracy48. W poowie 2012 roku szacowano, i w zwizku z realizacj dziaania 312, w skali kraju powstao okoo 15
tys. nowych miejsc pracy (dane z rozbiciem na poszczególne województwa
46

Tysice miejsc pracy w Polsce dziki funduszom unijnym – http://biznes.onet.pl/tysiacemiejsc-pracy-w-polsce-dzieki-funduszom-uni,18490,5320139,news-detal – 1 grudzie 2012.
47
Rozwój na terenach wiejskich – http://www.farmer.pl – 1 grudzie 2012.
48
Fory K., 2010, Wnioski o pomoc na ponad 2 miliardy zotych, [w:] PROWieci – Miesicznik dotyczcy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, s.11.
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przedstawiono na rysunku 21) . Daje to ponad 50% zrealizowanie zakadanego
w ramach dziaania rezultatu odnonie tworzenia nowych miejsc pracy, a dane te
nie uwzgldniaj tysicy nastpnych wniosków, które zostay ocenione w 2012
i 2013 roku.
Oprócz oficjalnych statystyk Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach oceny wpywu subsydiowania przedsibiorstw na powstawanie
nowych miejsc pracy w ramach dziaania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw”, przeprowadzia badania na dobranych losowo próbach badawczych.
Rysunek 22. Ocena moliwoci utrzymania stanowisk pracy utworzonych
w ramach PROW
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ródo: yciuk-Bzdyra M., Wieteska E., Czemerajda D., Mazurek I., Wiatrak T., Wyniki
badania – mikroprzedsiĊbiorczo na wsi – efekty dziaania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiĊbiorstw”, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 2012, s. 13.

Przykadowo poda tu mona badania przeprowadzone przez Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2012 roku przez zespó badawczy
Wydziau Analiz i Strategii w Departamencie Programowania i Sprawozdawczoci ARiMR. Z bada tych wynika, i okoo 68% respondentów deklaruje, e
utrzyma stanowiska pracy po okresie zwizania z celem, a prawie 26% ocenia,
e nie tylko utrzyma te stanowiska ale równie zatrudni kolejne osoby49. Jest to
bardzo dobra informacja, bo o ile wanym jest tworzenie nowych miejsc pracy,
to jeszcze waniejsz kwesti jest utworzenie trwaych miejsc pracy. Interwencja publiczna zwizana z subsydiowaniem przedsibiorstw na terenach wiejskich, powinna bowiem stanowi „koo zamachowe” nastawione na tworzenie
49

yciuk-Bzdyra M., Wieteska E., Czemerajda D., Mazurek I., Wiatrak T., Wyniki badania –
mikroprzedsiĊbiorczo na wsi – efekty dziaania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiĊbiorstw”, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 2012, s. 13.
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trwaych miejsc pracy i kreacj dalszych miejsc – tworzonych w wyniku oddziaywania konkretnych programów, ale nie bdcych ju efektem bezporedniego
subsydiowania przedsibiorstwa. Jeli okres zatrudnienia w wikszoci przypadków byby skorelowany z wymaganym okresem trwaoci projektu, to przypuszcza mona, i wiele z tych miejsc zostao stworzonych „sztucznie”, a uzyskana dotacja bya celem samym w sobie, a nie rodkiem do uzyskania celu. Nie
wiemy obecnie na ile owe deklaracje oka si prawdziwe, jednake nawet nieco gorsze efekty (z bada wynika, i 93,4% wspartych przedsibiorstw utrzyma
lub nawet zwikszy zatrudnienie po okresie trwania projektu), byyby satysfakcjonujce. Ponadto, z danych zebranych przez ARiMR wynika, e prawie 60%
pracowników zatrudnionych w tych przedsibiorstwach to osoby z innych miejscowoci ni ta, w której prowadzona jest dziaalno firmy, a prawie 90% pracowników jest zatrudniona na stae50 (przy czym najwicej nowych miejsc pracy
powstao w usugach dla gospodarstw rolnych oraz dla ludnoci. S to zakady
fryzjerskie, warsztaty samochodowe, sklepy, usugi geodezyjne, pensjonaty,
a take usugi budowlane i instalacyjne).
4.3.

Wspieranie rozwoju dziaalnoci gospodarczej
w woj. warmisko-mazurskim

Wspieranie rozwoju pozarolniczej dziaalnoci gospodarcze w woj. warmisko-mazurskim odgrywa obecnie wan rol w rozwoju regionu. Poziom
rozwoju przedsibiorczoci na obszarach wiejskich Warmii i Mazur utrzymywa
si bowiem poniej redniej krajowej przez ostatnie kilkanacie lat. wiadcz
o tym nastpujce dane:
x liczba podmiotów gospodarki narodowej na obszarach wiejskich województwa warmisko-mazurskiego w 2000 r. wynosia 23 075, czyli 22,5% ich
ogólnej liczby w województwie. Pomidzy 2000 a 2009 rokiem ich liczba
wzrosa do 29 599 (28,3%) i stanowia 25,8% ich ogólnej liczby w województwie;
x na obszarach wiejskich Warmii i Mazur wska nik podmiotów gospodarczych na 10 tys. ludnoci w 2000 r. wyniós rednio 407 a do 2009 roku
wzrós do 517. Jednak mimo, jego wzrostu jest on duo mniejszy ni rednio

50

Tysice miejsc pracy na wsi dziki funduszom UE –
http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/645971, Tysice miejsc pracy na wsi dziki funduszom UE – artyku z 16.07.2012.
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w województwie w badanym okresie, co wiadczy o niskim nasyceniu funkcjami pozarolniczymi obszarów wiejskich51.
Tabela 11. Liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys. ludnoci
– porównanie sytuacji Polski z województwem warmisko-mazurskim
w 2012 roku
Liczba podmiotów wpisanych do
rejestru REGON na 10 tys. ludnoci
1032
1257
686
827
1010
559

Jednostka terytorialna
Polska
Polska – miasto
Polska – wie
Warmisko-mazurskie
Warmisko-mazurskie – miasto
Warmisko-mazurskie – wie

ródo: Bank Danych Lokalnych – http://www.stat.gov.pl/bdl

Tabela 12. Podmioty wg klas wielkoci na 10 tys. mieszkaców w wieku
produkcyjnym
Liczba podmiotów wg klas wielkoci
Jednostka terytorialna
50250 i
ogóem
0-9
10-49
249
wicej
Polska
1615,6 1542,1
59,5
12,1
1,9
Polska – miasto
1958,6 1867,7
71,4
16,7
2,8
Polska – wie
1082,2 1035,6
41,1
5,0
0,0
Warmisko-mazurskie
1271,8 1210,6
49,0
10,9
1,3
Warmisko-mazurskie – miasto 1546,6 1472,3
57,2
15,3
1,8
Warmisko-mazurskie – wie
866,6 824,8
37,0
4,4
0,0
ródo: Bank Danych Lokalnych – http://www.stat.gov.pl/bdl

W 2012 roku poziom przedsibiorczoci obszarów wiejskich województwa warmisko-mazurskiego (rozumiany jako liczba podmiotów gospodarczych
przypadajca na 10 tys. mieszkaców) równie by niszy od redniej krajowej
(559 podmiotów na obszarach wiejskich Warmii i Mazur wobec 686 podmiotów
na obszarach wiejskich w Polsce). Równie biorc pod uwag liczb przedsibiorstw liczon w relacji do mieszkaców aktywnych zawodowo – obszary
wiejskie Warmii i Mazur wypadaj gorzej od redniej ogólnopolskiej (ogóem
866,6 podmiotu na Warmii i Mazurach wobec redniej dla Polski wynoszcej
51

Goraj S., Gwia dziska-Goraj M., Rozwój przedsiĊbiorczoci na obszarach wiejskich województwa warmisko-mazurskiego, [w:] Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich,
Nr 2/2011, Polska Akademia Nauk, Oddziaw Krakowie, Kraków, s. 175-176
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1082,2). Przy czym liczba wiejskich podmiotów na Warmii i Mazurach bya
nisza od liczby przedsibiorstw na obszarach wiejskich w Polsce w kadej
z grup wielkociowych przedsibiorstw, tzn. niezalenie od tego czy mamy do
czynienia z przedsibiorstwami mikro, maymi czy rednimi (tab. 11).
Relacje pomidzy poziomem rozwoju przedsibiorczoci w województwie, a poziomem w skali caego kraju s wic wanym argumentem stosowania
aktywnej polityki gospodarczej w odniesieniu do obszarów wiejskich województwa warmisko-mazurskiego. W szczególnoci dotyczy to wsparcia skierowanego bezporednio na rozwój przedsibiorczoci warmisko-mazurskich
obszarów wiejskich, tj. w postaci bezporedniej pomocy finansowej skierowanej
na tworzenie i rozwój MSP.
4.3.1. Subsydiowanie dziaalnoci przedsibiorstw na obszarach wiejskich
Warmii i Mazur
W obecnej perspektywie finansowej gównymi ródami subsydiowania
dziaalnoci gospodarczej przedsibiorstw na obszarach wiejskich Warmii i Mazur jest:
x dziaania w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, zatytuowanej „Przedsibiorczo”;
x dziaania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).
W Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury wystpoway
4 poddziaania, w ramach których warmisko-mazurscy przedsibiorcy mogli
uzyska pomoc w postaci dotacji inwestycyjnej. Jakkolwiek dziania te nie byy
skierowane wycznie to przedsibiorców funkcjonujcych na obszarach wiejskich, to jednak wielu przedsibiorcom z tych obszarów udao si uzyska dofinansowanie. W zakresie pozyskiwania pomocy publicznej skutecznie konkurowali wic oni z przedsibiorcami z obszarów miejskich. Dziaania w ramach,
których warmisko-mazurscy przedsibiorcy pozyskiwali wspomniane dotacje
inwestycyjne to:
x poddziaanie 1.1.5. Wsparcie MP – promocja produktów i procesów przyjaznych dla rodowiska,
x poddziaanie 1.1.6. Wsparcie na nowe inwestycje dla duych przedsibiorstw,
x poddziaanie 1.1.7. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsibiorstw i sektora
MP w zakresie innowacji i nowych technologii,
x poddziaanie 1.1.9. Inne inwestycje w przedsibiorstwa.
Celem poddziaania 1.1.5. „Wsparcie MP – promocja produktów i procesów przyjaznych dla rodowiska” by wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw poprzez promocj produktów i procesów przyjaznych dla rodowiska,
79

dziaania przyczyniajce si do podniesienia zdolnoci inwestycyjnych istniejcych podmiotów gospodarczych poprzez systemy dotacji inwestycyjnych sucych rozwojowi a nie biecemu utrzymaniu dziaalnoci. Dotacje inwestycyjne
dla mikroprzedsibiorstw oraz maych i rednich przedsibiorstw obejmoway:
x dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub
zmian w zakresie wiadczenia usug w zakresie ochrony rodowiska,
x zakup urzdze niezbdnych do unowoczenienia i rozwoju dziaalnoci
przedsibiorstwa w zakresie ochrony rodowiska52.
W przypadku poddziaania 1.1.6. „Wsparcie na nowe inwestycje dla duych przedsibiorstw”, celem byo wsparcie nowych inwestycji dla duych
przedsibiorstw na nie stosowane dotychczas w regionie metody produkcji (innowacja procesowa), dostarczanie nowych lub znaczco ulepszonych towarów
i usug (innowacja produktowa) lub zmiany dotyczce organizacji firmy (innowacja organizacyjna)53. Z kolei poddziaanie 1.1.7. „Dotacje inwestycyjne dla
mikroprzedsibiorstw i sektora MP w zakresie innowacji i nowych technologii” byo zorientowane na wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, który bdzie realizowany poprzez zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych istniejcych
podmiotów gospodarczych, w zakresie wdroenia innowacji procesowych, produktowych i organizacyjnych. Tak wic o dotacje na nowe inwestycje mogy si
stara mikro, mae i rednie przedsibiorstwa ukierunkowane na zwikszenie
wasnej konkurencyjnoci poprzez budow lub rozbudow ich infrastruktury,
wyposaenia w nowoczesny sprzt i technologie oraz:
x zmiany organizacyjne i procesowe;
x zmiany organizacyjne i produktowe;
x zmiany procesowe;
x zmiany produktowe54.
Celem ostatniego poddziaania 1.1.9. „Inne inwestycje w przedsibiorstwa”, w ramach którego warmisko-mazurscy przedsibiorcy mogli uzyska
dofinansowanie, by wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw. Poprawa konkurencyjnoci, zgodnie z zaoeniami programu, powinna by realizowana poprzez
dziaania przyczyniajce si do podniesienia zdolnoci inwestycyjnych istniejcych podmiotów gospodarczych w wyniku zastosowania systemu dotacji inwestycyjnych sucych rozwojowi, a nie biecemu utrzymaniu dziaalnoci. Do-
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Szczegóowy opis osi priorytetowej „Przedsibiorczo” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013, Zarzd Województwa Warmisko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 28-29.
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Ibidem, s. 32.
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Ibidem, s. 36.
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tacje inwestycyjne dla mikroprzedsibiorstw oraz maych i rednich przedsibiorstw mona byo w zwizku z tym uzyska na:
x rozbudow lub rozszerzenie zakresu dziaalnoci gospodarczej przedsibiorstwa,
x dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub
zmian w zakresie wiadczenia usug,
x zakup urzdze niezbdnych do unowoczenienia i rozwoju dziaalnoci
przedsibiorstwa55.
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) realizowane
byy natomiast dwa dziaania skierowane bezporednio na subsydiowanie tworzenia i rozwoju przedsibiorstw na obszarach wiejskich, a mianowicie:
x dziaanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) zatytuowane „Rónicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej”,
x dziaanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) zatytuowane „Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw”.
W przypadku pierwszego z wymienionych dziaa pomoc skierowana jest
do rolników, domowników i maonków rolników, którzy pragn podj lub
rozwin nierolnicz dziaalno gospodarcz. Drugie dzianie nakierowane jest
na wzrost konkurencyjnoci gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsibiorczoci i rynku pracy, a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach
wiejskich56. Dziaania te w przeciwiestwie do RPO Warmia i Mazury maj zasig ogólnopolski, niemniej wielu przedsibiorców z Warmii i Mazur stao si
odbiorcami rodków finansowych z tych dziaa.
4.3.2. Skala pomocy oraz efekty w postaci tworzenia nowych miejsc pracy
subsydiowania dziaalnoci gospodarczej na obszarach wiejskich
województwa warmisko-mazurskiego
W ramach poddziaania 1.1.5. RPO Warmia i Mazury do przedsibiorców
z obszarów wiejskich napyno prawie 8 mln z. I cho dziaanie to nakierowane byo gównie na wsparcie finansowane we wprowadzaniu innowacji promujcych produkty i procesy przyjazne dla rodowisku, tj. projekty charakteryzujce si wartoci dodan w ochronie rodowiska, np. inwestycje pozwalajce zaoszczdzi zuywan energi, wykorzystywan w trakcie produkcji i/lub
wiadczenia usug, to jednak w ramach tego dziaania utworzono 58 miejsc pracy o okresie trwaoci wynoszcym 3 lata. W przeliczeniu na warto dofinan-
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Ibidem, s. 43.
PROW 3.1.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw – http://www.pi.gov.pl.
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sowania, któr mali i redni przedsibiorcy z Warmii i Mazur otrzymali w ramach tego dziaania daje to 136 582 na 1 miejsce pracy.
Tabela 13. Skala pomocy oraz efekty w postaci tworzenia nowych miejsc pracy
w ramach poddziaania 1.1.5. RPO Warmia i Mazury – obszary wiejskie
(stan na 30.11.2013 r.)
Liczba
Powiat
projektów
ecki
1
iawski
2
ktrzyski
1
nowomiejski
1
olsztyski
5
Razem
10

Warto
projektu

Koszty kwalifikowane

Warto dofinasowania

744 200,00
610 000,00
3 627 507,63 2 836 000,00
1 221 216,42
999 740,00
5 034 801,35 4 543 944,80
9 345 745,30 7 470 020,15
19 973 470,7 16 459 704,95

279 990,00
1 417 999,99
499 870,00
1 988 884,62
3 735 010,06
7 921 754,67

Liczba
miejsc
pracy
4
6
4
18
26
58

ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych Warmisko-Mazurskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. w Olsztynie.

Tabela 14. Skala pomocy oraz efekty w postaci tworzenia nowych miejsc pracy
w ramach poddziaania 1.1.6. RPO Warmia i Mazury – obszary wiejskie (stan
na 30.11.2013 r.)
Powiat
braniewski
elblski
olsztyski
ostródzki
szczycieski
Razem

Liczba
projektów
1
1
4
1
1
8

Warto
projektu
697 840,00
7 511 748,18
24 336 718,46
8 503 000,00
1 250 646,31
42 299 952,95

Liczba
Koszty
Warto
miejsc
kwalifikowane dofinasowania
pracy
572 000,00
286 000,00
0
7 423 023,05 3 711 511,52
20
20 825 009,10 9 845 277,41
51
7 971 600,00 3 985 800,00
20
1 025 119,93
358 279,41
3
37 816 752,08 18 186 868,34
94

ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych Warmisko-Mazurskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. w Olsztynie.

Dziaanie 1.1.6 byo jedyn formy pomocy w postaci dotowania inwestycji w duych przedsibiorstwach (zatrudniajcych powyej 250 i wicej osób).
Dotowane inwestycje musiay wykaza si okrelonym poziomem innowacyjnoci. Najbardziej premiowane byy projekty zakadajce wdroenie cakowicie
nowej technologii – nie znanej i nie stosowanej w regionie warmisko-mazurskim lub znanej i stosowanej, ale poniej 1 roku. Niemniej w ramach
tego dziaania premiowane byy take projekty, charakteryzujce si wartoci
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dodan w postaci utworzenia nowych miejsc pracy. Maksymalna liczba punktów przyznawana bya za utworzenie co najmniej 20 miejsc pracy. W ramach
tego poddziaania dofinansowano cznie 8 projektów przedsibiorstw z obszarów wiejskich, wyonionych w ramach tylko jednego konkursu. W efekcie utworzone zostay 94 miejsca pracy. Ze wzgldu na fakt, i wsparcie udzielone zostao duym przedsibiorstwom – okres trwaoci utworzonych miejsc pracy wynosi minimalnie 5 lat. W przeliczeniu na warto dofinansowania otrzymujemy
wynik 193 477 z na jedno miejsce pracy.
Tabela 15. Skala pomocy oraz efekty w postaci tworzenia nowych miejsc pracy
w ramach poddzialania 1.1.7. RPO Warmia i Mazury – obszary wiejskie (stan
na 30.11.2013 r.)
Liczba
Liczba
Warto
Koszty
Warto
Powiat
promiejsc
projektu
kwalifikowane dofinasowania
jektów
pracy
bartoszycki
1
1 504 566,34 1 222 071,95
611 035,97
5
dziadowski
3
11 073 193,68 9 127 356,37
4 032 950,27
10
elblski
1
519 789,54
426 057,00
199 991,16
4
ecki
2
8 532 748,00 8 395 462,70
3 497 731,35
14
giycki
3
6 936 553,12 5 854 892,02
2 913 472,64
23
iawski
5
11 325 460,83 9 674 639,77
4 837 319,84
46
mrgowski
3
3 255 185,45 2 713 125,42
1 322 794,31
17
nidzicki
1
1 151 837,82
880 000,00
440 000,00
3
nowomiejski
1
1 027 240,00
836 864,43
418 432,21
3
olsztyski
11
24 769 897,42 20 926 663,98 10 414 201,92
80
ostródzki
1
1 654 674,00 1 354 700,00
677 350,00
3
szczycieski
2
8 630 235,74 7 686 401,78
3 670 361,73
78
Razem
34
80 381 381,94 69 098 235,42 33 035 641,40
286
ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych Warmisko-Mazurskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. w Olsztynie.

Kolejnym poddziaaniem skierowanym na promowanie innowacyjnoci
wród maych i rednich przedsibiorstw Warmii i Mazur byo poddziaanie
1.1.7. Podobnie jak w poddziaaniu poprzednim (czyli 1.1.6.), dotowane inwestycje musiay wykaza si okrelonym poziomem innowacyjnoci. Najwysz
punktacj otrzymyway bowiem projekty zakadajce wdroenie cakowicie nowej technologii – nie znanej i nie stosowanej w regionie warmisko-mazurskim
lub znanej i stosowanej, ale poniej 1 roku. Niemniej jednym z punktowanych
obszarów byo równie tworzenie nowych miejsc pracy w dotowanym przedsibiorstwie. Ze wzgldu, i poddziaanie 1.1.7. dotyczyo mikro, maych i red83

nich przedsibiorstw minimalny okres utrzymania miejsc pracy wynosi w tym
przypadku 3 lata. W poddziaaniu tym dofinansowane zostay 34 projekty z obszarów wiejskich57, w ramach których utworzono cznie 286 miejsc pracy. Daje
to redni wynik 115 509 z na jedno miejsce pracy. Naley podkreli, e jest to
najnisza warto dofinansowania na 1 utworzone stanowisko pracy sporód
wszystkich dziaa w ramach RPO Warmia i Mazury polegajcych na subsydiowaniu przedsibiorstw.
Tabela 16. Skala pomocy oraz efekty w postaci tworzenia nowych miejsc pracy
w ramach poddziaania 1.1.9. RPO Warmia i Mazury – obszary wiejskie
(stan na 30.11.2013 r.)
Liczba
Warto
Koszty
Warto
projekprojektu
kwalifikowane
dofinasowania
tów
bartoszycki
5
17 673 311,26
13 436 509,75
5 192 389,23
braniewski
4
15 144 840,88
11 851 584,23
4 884 371,09
dziadowski
7
20 133 737,17
16 414 576,35
6 522 841,72
elblski
18
36 705 773,75
29 001 698,86
12 592 768,32
ecki
7
19 989 455,54
16 555 762,07
7 101 452,62
giycki
10
12 313 200,35
10 100 051,88
4 318 030,63
godapski
2
3 165 961,20
2 563 745,91
897 054,67
iawski
19
27 334 243,60
22 278 573,52
10 577 527,58
ktrzyski
2
3 562 539,50
2 969 183,18
1 484 591,54
lidzbarski
2
2 302 213,77
1 460 445,84
730 222,89
mrgowski
10
24 044 805,88
18 679 419,91
8 067 882,14
nowomiejski
4
2 927 119,36
2 384 453,81
1 192 226,90
olecki
4
5 089 347,43
4 195 214,40
1 862 713,07
olsztyski
47
89 430 167,56
69 165 503,92
31 283 241,47
ostródzki
17
24 483 929,19
19 452 905,31
9 244 860,22
piski
5
11 126 344,42
8 001 554,51
3 764 094,52
szczycieski
8
20 033 055,55
16 397 501,99
7 644 950,65
171
335 460 046,4
264 908 685,4
117 361 219,3
Razem
ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych Warmisko-Mazurskiej Agencji
Regionalnego S.A. w Olsztynie.
Powiat

Liczba
miejsc
pracy
24
22
23
114
37
30
8
91
8
6
30
7,5
33
221
71,25
22,00
32,00
781,95
Rozwoju

Ostatnim poddziaaniem polegajcym na subsydiowaniu sektora mikro,
maych i rednich przedsibiorstw w województwie warmisko-mazurskim byo
poddziaanie 1.1.9. Na dziaanie to przeznaczono najwicej rodków finansowych wród wszystkich dziaa polegajcych na dotowaniu warmisko-mazurskich przedsibiorstw. cznie w ramach 3 konkursów przyznano dofi57

Podobnie jak w omawianych poprzednich dziaaniach, wyselekcjonowano jedynie te projekty,
które zakaday inwestycje na obszarach wiejskich.
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nansowanie 171 podmiotom funkcjonujcym na terenach wiejskich. Podobnie
jak w poprzednim dziaaniu trwao nowych miejsc pracy wynosia minimum
3 lata. cznie utworzono prawie 782 etaty, co daje redni warto dofinansowania na 1 miejsce pracy w kwocie 150 088 z.
Inn moliwoci uzyskania pomocy przez warmisko-mazurskie przedsibiorstwa z obszarów wiejskich w postaci dotacji inwestycyjnej by Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Jak zostao wspomniane powyej mowa tu o dwóch dziaaniach, tj. „Rónicowanie w kierunku dziaalnoci
nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw”.
Tabela 17. Skala pomocy w województwie warmisko-mazurskim w ramach
dziaania 311 – Rónicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej PROW na
lata 2007–2013 – (stan na 30.11.2013 r.)
Powiat

Liczba
Kwota dofinansowania
Warto projektu
beneficjentów
bartoszycki
19
1 623 555,00
4 820 740,00
braniewski
23
2 279 920,50
6 357 614,00
dziadowski
51
4 501 927,00
14 061 601,00
elblski
22
1 569 667,50
5 600 973,00
ecki
20
1 725 555,50
4 834 580,00
giycki
15
891 696,00
3 157 739,00
godapski
20
1 917 844,00
5 892 413,00
iawski
69
6 171 188,00
18 040 687,00
ktrzyski
14
1 266 239,00
3 641 055,00
lidzbarski
28
2 566 825,50
7 390 187,00
mrgowski
19
728 507,00
3 276 260,00
nidzicki
71
6 693 825,00
19 409 687,00
nowomiejski
80
6 851 459,75
20 543 141,00
olecki
14
1 316 949,50
3 930 011,00
olsztyski
41
3 270 082,00
10 405 091,00
ostródzki
88
7 409 457,00
21 359 454,00
piski
14
1 225 537,00
3 721 776,00
szczycieski
10
563 967,50
1 859 883,00
wgorzewski
16
1 346 500,00
4 136 790,00
Razem
634
53 920 702,75
162 439 682,00
ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa – Warmisko-Mazurski Oddzia Regionalny.

W ramach dziaania 311 „Rónicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej” udzielono dotychczas 634 dotacje na czn kwot wynoszca prawie 54
mln z – przy cznej wartoci projektów ponad 162 mln z. Niestety Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Warmisko-Mazurski Oddzia Re-
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gionalny nie dysponuje obecnie danymi pozwalajcymi na zdiagnozowanie dokadnej liczby miejsc pracy, które powstay w wyniku udzielonego wsparcia.
Dominujcymi rodzajami dziaalnoci, które maj na celu zrónicowanie dochodów rolników byy m.in. roboty i usugi budowlane lub instalacyjne, usugi
dla gospodarstw rolnych lub lenictwa, usugi dla ludnoci, usugi turystyczne
oraz zwizane ze sportem, rekreacj i wypoczynkiem, sprzeda detaliczna i hurtowa, a take usugi komunalne i wytwarzanie materiaów energetycznych
z biomasy (patrz: aneks).
Tabela 18. Skala pomocy oraz efekty w postaci tworzenia nowych miejsc pracy
w województwie warmisko-mazurskim w ramach dziaania 312 – Tworzenie
i rozwój mikroprzedsibiorstw PROW na lata 2007–2013
– (stan na 30.11.2013 r.)
Liczba
Kwota
Warto
Liczba
beneficjentów dofinansowania
projektu
miejsc pracy
bartoszycki
22
4 595 430,50
15 231 932,00
57
braniewski
26
4 108 308,50
14 695 240,00
56,75
dziadowski
26
5 049 355,00
22 072 951,00
63,16
elblski
24
4 587 287,50
16 607 843,00
59,00
ecki
7
1 035 744,50
3 428 352,00
14,00
giycki
22
3 301 555,00
9 352 773,00
40,00
godapski
3
369 506,50
1 311 362,00
5,00
iawski
7
1 381 047,00
3 958 611,00
16,00
ktrzyski
16
2 590 444,00
7 881 364,00
35,50
lidzbarski
17
2 572 056,00
7 370 998,00
32,00
mrgowski
13
2 060 569,50
5 456 294,00
28,5
nidzicki
18
2 405 560,50
7 733 049,00
32,00
nowomiejski
34
4 407 147,00
15 282 859,00
60,00
olecki
7
1 299 622,00
3 867 413,00
14,00
Olsztyn
1
95 000,00
233 700,00
1,00
olsztyski
61
10 339 711,00
32 952 133,00
143,25
ostródzki
36
6 412 215,00
19 110 311,00
78
piski
25
4 425 824,00 511 111 312,00
54,00
szczycieski
12
1 353 282,50
4 278 250,00
24,00
wgorzewski
14
3 066 766,50
9 979 642,00
39,00
65 456 432,50 711 916 389,00
Razem
391
852,16
ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa – Warmisko-Mazurski Oddzia Regionalny.
Powiat

Drugim dziaaniem, z którego mogli korzysta przedsibiorcy z obszarów
wiejskich województwa warmisko-mazurskiego byo dziaanie 312 „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsibiorstw”. Pomoc w postaci dotacji inwestycyjnej dla
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przedsibiorstw bya uruchamiana pod warunkiem utworzenia miejsc pracy.
W zwizku z tym s dostpne dane identyfikujce dokadn liczb miejsc pracy,
utworzonych w ramach poszczególnych projektów. Zasady, co do udzielonego
wsparcia powizane byy z tworzeniem miejsc pracy w nastpujcy sposób:
x 100 tys. z – jeli ekonomiczny plan operacji (biznesplan) przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej ni 2 miejsca pracy,
x 200 tys. z – jeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej ni 3 miejsca pracy,
x 300 tys. z – jeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsca pracy58.
W ramach dziaania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw, w województwie warmisko-mazurskim powstay cznie 852 etaty. Utworzenie tych
miejsc pracy wymagao dofinansowania w kwocie 65 mln z, przy cznej wartoci inwestycji na poziomie blisko 712 mln z. Daje to kwot 76 812 z na kade utworzone miejsce pracy, a wic zdecydowanie mniej ni w przypadku
4 powyej opisanych dziaa realizowanych w Ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury.
5. Podsumowanie i wnioski
Jednym z wymiarów oceny instrumentów polityki spoecznej i regionalnej, majcych wpyw na rozwój przedsibiorczoci na obszarach wiejskich, jest
ocena ich skutecznoci. Skuteczno wyraa si natomiast stopniem osignicia
postawionego przed dan polityk celu. Zasadniczym celem obu polityk, a wic
i instrumentów finansowych oferowanych w ich ramach przez Uni Europejsk,
jest konwergencja. Definicja tego terminu w rozporzdzeniach Komisji Europejskiej jest jednak nieco inna ni w literaturze ekonomicznej. W pierwszym przypadku w zasadzie zawa si ona do poprawy sytuacji w zakresie wzrostu i rozwoju gospodarczego. W drugim natomiast, poprawie powinien towarzyszy
proces niwelowania nierównoci – w zasadzie zarówno na poziomie krajów, jak
i regionów – w poziomie rozwoju i wzrostu lub tempie zachodzcych zmian.
Z prowadzonych bada wynika, e Polska zmniejsza dystans do bardziej
rozwinitych krajów Unii Europejskiej pod wzgldem osiganego PKB. Uczestniczy wic w procesie konwergencji zewntrznej, co w znacznym stopniu warunkowane jest unijn polityk regionaln i strukturaln. W praktyce trudno jest
jednak wyodrbni wpyw tych polityk od wpywu innych czynników, w tym
rynku. Literatura przedmiotu obrazuje jednak wystpowanie statystycznie istot-
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Dziaanie 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw”, 2010, Poradnik dla beneficjentów,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa, s. 13.
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nych zalenoci pozytywnych pomidzy tymi politykami a konwergencj na poziomie Unii.
Konwergencja zewntrzna nie jest jednak skutkiem konwergencji wewntrznej, tj. regionalnej. Przeprowadzone studia literatury przedmiotu potwierdzaj wystpowanie wrcz procesów dywergencji, a nie konwergencji. Procesy
te zachodz jednak w warunkach permanentnego wzrostu i rozwoju gospodarczego. Mona w zwizku z tym stwierdzi, e cele polityki regionalnej i strukturalnej wynikajce z rozporzdze unijnych s osigane. Niemniej przebieg procesów rozwoju gospodarczego potwierdza wspominan hipotez Williamsona,
z której wynika, e cz województw nie osigno jeszcze krytycznego poziomu rozwoju gospodarczego, od którego moe znacznie przyspieszy tempo
tego rozwoju.
Faktyczny rozwój gospodarczy zachodzi jednak na poziomie lokalnym.
W celu analizy jego przebiegu czsto wykorzystywane s wska niki budowane
na bazie dochodów wasnych gmin. Takie podejcie zastosowano równie
w niniejszy opracowaniu, w celu okrelenia skutków polityki regionalnej i strukturalnej na obszarach wiejskich w ujciu lokalnym. Poziom dochodów wasnych
w przeliczeniu na jednego mieszkaca w wieku produkcyjny przyjto jako miar, wykorzystywan w ocenie tych skutków. Przeprowadzone analizy tej miary
potwierdzaj generalnie skuteczno stosowanych instrumentów finansowych,
przy zaoeniu celu wynikajcego z rozporzdze unijnych. Wzrost poziomu
dochodów wasnych gmin wiejskich zachodzi bowiem w caym okresie. Ponadto w gminach o wyszy poziomie absorpcji rodków unijnych odnotowano nieco
szybszy wzrost tych dochodów.
Prowadzona polityka strukturalna i regionalna, zorientowana na wykorzystanie instrumentów finansowych, nie ma jednak pozytywnego wpywu na
zmniejszanie nierównoci w rozwoju lokalnym. Taki wniosek wynika z przeprowadzonej analizy podstawowych statystyk oraz indeksów Giniego i Theila.
Potwierdza ona bowiem wzrost zrónicowania gmin pod wzgldem poziomu
rozwoju gospodarczego niezalenie od stosowanych instrumentów. Badania do
pewnego stopnia potwierdziy jednak nieco odmienny wpyw poszczególnych
instrumentów na rónicowanie si tempa rozwoju. Uzyskane wyniki stanowi
przesanki do postawienia tezy, e rodki finansowe transferowane w ramach
programów obejmujcych bezporednie wsparcie dla przedsibiorstw przyczyniaj si do przyspieszenia procesu pogbiania si rónic w rozwoju lokalnym.
Porednie instrumenty wsparcia rozwoju przedsibiorczoci, jaki stanowi
wsparcie inwestycji infrastrukturalnych, mog natomiast nieco spowalnia proces rónicowania si rozwoju lokalnego.
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Braku efektu polityki regionalnej i strukturalnej w postaci niwelowania
rónic w poziomie i tempie rozwoju lokalnego nie naley jednak przypisywa
zawodnoci instrumentów stosowanych w ramach wspomnianych polityk. Duy
wpyw na proces pogbiania si rónic lokalnych ma bowiem stan wyjciowy.
Wysze tempo rozwoju gospodarczego uzyskuj bowiem gminy o wyszych
dochodach. Do znaczna grupa gmin nie osigna wic jeszcze takiego poziomu rozwoju, który umoliwiby im wyra ne przyspieszenie tempa tego rozwoju. Jest to swego rodzaju potwierdzenie hipotezy Williamsona na poziomie
lokalnym. Uzasadnione wydaje si w zwizku z tym stwierdzenie, e efektywne
wykorzystanie rodków na niwelowanie rónic w rozwoju lokalnym moe si
odbywa jedynie po spenieniu tego kryterium.
Powysze stwierdzenie nie podwaa jednak dotychczasowych kryteriów
dystrybucji wsparcia. Transferowane rodki mog mie bowiem dziaanie indukcyjne, tj. wzbudzajce rozwój przedsibiorczoci o charakterze punktowym.
W konsekwencji moe równie wystpi zjawisko dyfuzji – powodujce rozwój
przedsibiorczoci w jednostkach ssiednich. Empiryczne potwierdzenie tego
zjawiska na obecnym etapie realizacji wspomnianych polityk nie jest moliwe.
Efekty takie mog bowiem pojawi si dopiero w nastpnych latach. Sam proces
rónicowania si gmin w wyniku transferu wsparcia moe by równie oceniany
pozytywnie. Z bada wynika bowiem wyodrbnianie si grupy gmin o wysokich
dochodach wykazujcych wysoki poziom absorpcji rodków unijnych i w konsekwencji wyszym tempie wzrostu dochodów. Tworz si w zwizku z tym
swego rodzaju „centra rozwoju” na obszarach wiejskich, które bd mogy i potrafiy bardziej efektywnie wykorzystywa wsparcie publiczne na rozwój przedsibiorczoci. Przyczyni si powinien do tego wyszy popyt na rodki publiczne, w tego rodzaju jednostkach oraz zwizana z nim konkurencja, prowadzca
do podejmowania bardziej efektywnych przedsiwzi. Takie rozwizanie stanowi jedynie inn ciek rozwoju obszarów wiejskich – nie koniecznie gorsz.
Rosnce zrónicowanie gmin pod wzgldem poziomu i tempa rozwoju,
okrelone na podstawie analizy statystyk podstawowych raz wspóczynników
Giniego i Theila, nie oznacza jednak braku procesu dochodzenia gmin o niszym poziomie rozwoju do stanu dugookresowej równowagi. W ten sposób
proces zrównywania si jednostek terytorialnych pod wzgldem tempa rozwoju
lub wzrostu gospodarczego jest ujmowany w modelach statystycznych bezwarunkowej konwergencji typu beta. Z analiz przeprowadzonych t metod wynika
z kolei, e wród gmin wiejskich zachodzi proces swego rodzaju konwergencji
lokalnej, mierzonej dochodami wasnymi gmin w przeliczeniu na 1 mieszkaca
w wieku produkcyjnym. Tempo tego procesu jest powizane ze stosowaniem
rónego rodzaju finansowych instrumentów polityki regionalnej i strukturalnej,
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które w bezporedni lub poredni sposób oddziauj na rozwój przedsibiorczoci. Gminy, w których wykorzystywano tego rodzaju instrumenty, zwaszcza na
wiksz skal, osigay bowiem szybsze tempo zbliania si do stanu dugookresowej równowagi. Powinny one ponadto w znacznie krótszym czasie zredukowa poow dystansu dzielcego je od tego stanu.
Skuteczno instrumentów polityki regionalnej i strukturalnej, zorientowanych na rozwój przedsibiorczoci na obszarach wiejskich, naley w kontekcie przeprowadzonej analizy oceni pozytywnie. Prowadz one bowiem
nie tylko do poprawy jakoci ycia mieszkaców, poprawy poziomu rozwoju
gospodarczego gmin wiejskich, czy punktowego wzbudzania przedsibiorczoci, ale przyczyniaj si do procesu konwergencji na poziomie lokalnym. Stosowane instrumenty maj bowiem istotny wpyw na jej tempo. Innymi sowy
gówny cel stosowania tych instrumentów jest osigany na poziomie lokalnym.
Naley zaznaczy, e konwergencja w skali gmin wiejskich zachodzi niezalenie od przejtej definicji tego terminu, tj. wynikajcej z rozporzdzenia Komisji Europejskiej lub literatury przedmiotu. Procesu konwergencji nie naley
jednak identyfikowa z efektywnoci tych rodków, która nie bya analizowana na tym etapie bada.
Wyniki przeprowadzonych analiz potwierdzaj suszno twierdzenia
wielu badaczy, a mianowicie, e wiedza i edukacja kierowana do osób pozostajcych bez zatrudnienia, w tym biernych zawodowo stanowi wany czynnik
oywienia rozwoju spoeczno-gospodarczego. Ze wzgldu na terytorialne zrónicowanie poziomu bezrobocia, a take lepsz moliwo rozpoznania specyficznych problemów wystpujcych w wymiarze lokalnym i regionalnym, wydaje si by suszne wdraanie poszczególnych projektów w ramach Priorytetu
VI PO KL na poziomie regionalnym, przy jednoczesnej wspópracy i zaangaowaniu szerokiego grona podmiotów dziaajcych na rzecz aktywizacji zawodowej w skali regionalnej.
Wsparcie w ramach Priorytetu VI POKL koncentruje si przede wszystkim na wybranych grupach docelowych, które dowiadczaj najwikszych trudnoci zwizanych z wejciem i utrzymaniem si na rynku pracy. Grupy te obejmuj m.in. osoby mode (do dwudziestego pitego roku ycia), które nie posiadaj dowiadcze zawodowych oraz kwalifikacji koniecznych do znalezienia
zatrudnienia, kobiet, osób starszych (po czterdziestym pitym roku ycia), majcych trudnoci z dostosowaniem si do wymogów modernizujcej si gospodarki, a take osób niepenosprawnych oraz dugotrwale bezrobotnych. Wsparcie
w ramach tego Priorytetu kierowane jest równie do mieszkaców obszarów
wiejskich, których w najwikszym stopniu dotyka wystpowanie zjawiska bezrobocia ukrytego, a jego przezwycianie odbywa si poprzez tworzenie warun-
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ków dla zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, a take dostarczanie zacht dla
poszukiwania pracy poza rolnictwem.
Projekty realizowane w ramach dziaa Priorytetu VI PO przyczyniaj
si do osignicia celów realizacji okrelonych dla Priorytetu VI PO KL i realizacji podstawowego celu PO KL, jakim jest wzrost zatrudnienia i spójnoci
spoecznej. Dziaania w ramach tego Priorytetu s szczególnie istotne w kontekcie sytuacji spoeczno-ekonomicznej na obszarach wiejskich, gdzie poziom
wyksztacenia jest niszy ni w miastach, a bezrobocie ma czsto charakter
strukturalny i ukryty. Dlatego dziaania realizowane w ramach tego Priorytetu
daj du nadzieje na popraw funkcjonowania wiejskiego rynku pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych mieszkaców wsi i zdywersyfikowanie ich
dochodów, co w konsekwencji prowadzi bdzie do rozwoju istniejcych
i powstawania nowych podmiotów gospodarczych w sektorze MSP. W nowej
perspektywie budetowej, wydaje si by uzasadnione, kontynuowanie realizowanych projektów, co pozwoli na skuteczne stymulowanie rozwoju wsi
i podmiotów sektora MSP. Aczkolwiek wdraane dziaania powinny by bardziej dostosowane do specyfiki poszczególnych regionów, co skutkowaoby
w konsekwencji wyszymi i w mniejszym stopniu zrónicowanymi regionalnie
wska nikami skutecznoci wsparcia.
Na podstawie szczegóowych analiz poszczególnych instrumentów finansowych mona natomiast stwierdzi, e rodki skierowane w postaci dotacji inwestycyjnych do podmiotów gospodarczych funkcjonujcych na obszarach wiejskich maj za zadanie pobudzi przedsibiorczo lokaln. Jednym
z wymiernych efektów promowania rozwoju maych przedsibiorstw jest tworzenie nowych miejsc pracy. Zwizane jest to z faktem wystpowania wysokiego poziomu bezrobocia na obszarach wiejskich i faktu, i w wyniku postpu
technologicznego, nie wystarczy pracy w rolnictwie dla wszystkich mieszkaców obszarów wiejskich. W tym kontekcie programy wsparcia speniaj swoj rol. Jednak o trwaoci tworzonych miejsc pracy nie przesdza jedynie wysoko dotacji udzielonych sektorowi MSP na obszarach wiejskich. Stabilne
miejsca pracy (rozumiane jako utworzone miejsca pracy w ramach wsparcia
ale o duszym horyzoncie czasu ni zobowizania wynikajce z otrzymanego
wsparcia) s w stanie zapewni jedynie rentowne przedsiwzicia, potrafice
sprosta wymaganiom rynkowym. Dokadne okrelenie efektywnoci udzielanego wsparcia wiejski podmiotom gospodarczym (równie pod wzgldem nowych, trwaych miejsc pracy) bdzie wymagao odrbnych, szczegóowych
bada naukowych.
Jednym z gównych celów subsydiowania przedsibiorstw w okresie programowania 2007–2013 byo tworzenie nowych miejsc pracy. Jeli chodzi
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o województwo warmisko-mazurskie – dziaanie 312 w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich – Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw, byo
jednym ze skuteczniejszych instrumentów. Warto dofinansowania przypadajca na jedno utworzone miejsce pracy wyniosa bowiem 76 812 z, przy analogicznych wartociach: 136 582 na 1 miejsce pracy w przypadku poddziaania
11.5. RPO Warmia i Mazury; 193 477 z w przypadku poddziaania 11.6.;
136 582 z w przypadku poddziaania 1.1.7. oraz 150 088 z w przypadku poddziaania 1.1.9. Oczywicie w przypadku dziaa w ramach RPO Warmia i Mazury – miejsca pracy byy uwzgldnianie jedynie jako jeden z wielu innych
efektów (m.in. premiowane równie byy takie elementy jak innowacyjno projektu, dowiadczenie firmy, czy rentowno przedsibiorstwa i realizowanego
przedsiwzicia). Niemniej jednak biorc pod uwag czn redni arytmetyczn 4 dziaa polegajcych na wspieraniu przedsibiorstw w formie dotacji
w ramach RPO Warmia i Mazury, wsparcie przypadajce na jedno miejsce pracy utworzone w ramach dziaania 312 PROW byo prawie dwukrotnie tasze
(rednia 148 914 z dla wszystkich czterech poddziaa RPO Warmia i Mazury
wobec 76 812 z dla dziaania Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw PROW
2007–2013).
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Aneks

Projekty wspieraj ce rozwój dziaalnoci gospodarczej
na obszarach wiejskich woj. warmisko-mazurskiego



Rodzaj podmiotu

Dziaanie

Liczba
osoba
z
Liczba
s.c. jawna komandytowa/sa spódzielnia mikro mae rednie due zatrudnionych
projektów fizyczna o.o
1.5
11
4
3 2
2
0
0
3
5
3
0
61
1.6
11
0
7 0
1
1
0
0
0
0
11
94
1.7
44
15
19 2
7
1
0
4
21
16
0
286
1.9
176
94
38 13 27
18
1
91
65
20
1
778,95
ródo: Dane Warmisko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.

Forma prawna

Tabela 1. Przyznana pomoc w ramach poddziaa 11.5; 1.16; 1.1.7 oraz 1.1.9 RPO Warmia i Mazury z podziaem na formy
prawne oraz wielko podmiotu, któremu udzielono wsparcia (dotyczy obszarów wiejskich)



bartoszycki
1.5
1.6
1.7
1.9
braniewski
1.5
1.6
1.7
1.9
dziadowski
1.5
1.6
1.7
1.9
elblski
1.5
1.6
1.7
1.9
ecki
1.5
1.6
1.7
1.9
giycki
1.5
1.6

Powiat

0
0

1
0
2
7

0
2
1
16

1
0
3
7

0
1
0
3

Liczba
projektów
razem
0
0
1
4

0
2
4
4
0
0

0
1
5
1
0
0
4
10
0
0
1
9
6

osoba fizyczna
1
0
0
0
1
1
0

0
3
1
3
0
0
0
3
4
1
0
0
3
4
0
0

0
0
1
3
0
0
0
3
0
0
0
0
0
2
0
0

0
0
1
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
3
0
0

Forma prawna
z o.o s.c. jawna
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1
0
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
4
1
1
komandytowa/sa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

spódzielnia
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
1
0
0
0
0
3
5
0
0
0
5
1
0
0
0
1
6
0
0

mikro
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
3

rodzaj podmiotu
mae
rednie
3
0
0
0
0
0
1
0
2
0
2
1
0
0
0
0
0
0
2
1
4
4
1
0
0
0
3
3
0
8
4
0
0
0
0
0
1
8
3
5
4
1
0
0
0
0
5
2
6
2
0
0
0
0
due
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabela 2. Przyznana pomoc w ramach poddziaa 11.5; 1.16; 1.1.7 oraz 1.1.9 RPO Warmia i Mazury z podziaem na formy
prawne oraz wielko podmiotu, któremu udzielono wsparcia w rozbiciu na powiaty (dotyczy obszarów wiejskich)



1.7
1.9
godapski
1.5
1.6
1.7
1.9
iawski
1.5
1.6
1.7
1.9
ktrzyski
1.5
1.6
1.7
1.9
lidzbarski
1.5
1.6
1.7
1.9
mrgowski
1.5
1.6
1.7
1.9
nidzicki
1.5
1.6
1.7
1.9

0
0
2
1

0
0
3
12

0
0
0
2

1
0
0
4

2
0
6
19

0
0
0
3

3
11

0
4
2
0
0
0
2
18
1
0
3
14
2
0
0
0
2
2
0
0
0
2
9
0
0
2
7
0
0
0
0
0

3
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
1
2
3
0
0
2
1

0
3
1
0
0
0
1
7
1
0
3
3
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
3
0
0
3
0
0
0
0
0

0
2
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
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
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
6
3
0
0
0
3
9
0
0
1
8
4
1
0
0
3
2
0
0
0
2
5
0
0
0
5
0
0
0
0
0

1
5
0
0
0
0
0
13
0
0
4
9
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
9
0
0
2
7
2
0
0
1
1

2
0
0
0
0
0
0
5
2
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0

cd. tabeli 2
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



1
0
1
4
0
0
0
1
5
5
5
4
15
47
0
0
2
1
16
0
0
0
1
6
0
0
2
4
9

5
1
0
1
3
1
0
0
0
1
25
1
0
3
22
13
0
0
1
12
2
0
0
0
2
6
0
0
2
4

0
0
0
0
0
3
0
0
1
2
21
1
3
6
11
4
0
1
0
3
3
0
0
1
2
8
0
2
2
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
2
0
1
4
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0

1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
12
1
0
4
7
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1

0
0
0
0
0
1
0
0
0
13
6
0
1
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ródo: Dane Warmisko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.

nowomiejski
1.5
1.6
1.7
1.9
olecki
1.5
1.6
1.7
1.9
olsztyski
1.5
1.6
1.7
1.9
ostródzki
1.5
1.6
1.7
1.9
Powiat piski
1.5
1.6
1.7
1.9
szczycieski
1.5
1.6
1.7
1.9
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

4
0
0
0
4
0
0
0
0
0
37
2
0
2
33
11
0
0
1
10
4
0
0
0
4
2
0
0
0
2

1
0
0
1
0
4
0
0
1
3
17
3
0
8
6
5
0
0
0
5
2
0
0
0
1
9
0
0
2
7

1
1
0
0
0
2
0
0
0
2
13
0
0
5
7
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
4
0
4
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
1
2
0
2
0
0

cd. tabeli 2
0
0
0



Powiat

warto projektu

koszty
warto
kwalifikowane
dofinasowania
Powiat dziadowski
572 790,00
469 000,00
234 500,00
Powiat ecki
744 200,00
610 000,00
279 990,00
Powiat iawski
402 014,66
255 000,00
127 500,00
Powiat iawski
3 225 492,97
2 581 000,00
1 290 499,99
Powiat ktrzyski
1 221 216,42
999 740,00
499 870,00
Powiat nowomiejski
5 034 801,35
4 543 944,80
1 988 884,62
Powiat olsztyski
4 176 786,59
3 416 595,57
1 708 297,78
Powiat olsztyski
1 038 530,14
847 533,57
423 766,78
Powiat olsztyski
1 719 841,52
1 230 000,00
615 000,00
Powiat olsztyski
1 946 987,05
1 595 891,01
797 945,50
Powiat olsztyski
463 600,00
380 000,00
190 000,00
ródo: Dane Warmisko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.
3
4
0
6
4
18
8
8
8
2
0

miejsca pracy

Tabela 3. Projekty realizowane w ramach poddziaania 1.1.5 RPO Warmia i Mazury – obszary wiejskie



Powiat

Warto
Koszty
Warto
projektu
kwalifikowane dofinasowania
697 840,00
572 000,00
286 000,00
7 511 748,18 7 423 023,05 3 711 511,52
9 816 759,82 7 970 665,59 3 985 332,79
3 161 006,54 2 514 642,00 1 129 074,25
8 542 251,40 7 981 460,99 3 551 750,12
2 816 700,70 2 358 240,52 1 179 120,25

braniewski
elblski
olsztyski
olsztyski
olsztyski
olsztyski
Powiat
RPWM.01.01.06-28-011/09-00
8 503 000,00 7 971 600,00 3 985 800,00
ostródzki
RPWM.01.01.06-28-005/09-02 szczycieski 1 250 646,31 1 025 119,93
358 279,41
ródo: Dane Warmisko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.

RPWM.01.01.06-28-016/09-03
RPWM.01.01.06-28-013/09-00
RPWM.01.01.06-28-002/09-03
RPWM.01.01.06-28-003/09-02
RPWM.01.01.06-28-004/09-05
RPWM.01.01.06-28-009/09-04

Numer projektu

3

20

0
20
15
5
20
11

Miejsca pracy

Tabela 4. Projekty realizowane w ramach poddziaania 1.1.6 RPO Warmia i Mazury – obszary wiejskie



Powiat
Powiat bartoszycki
Powiat dziadowski
Powiat dziadowski
Powiat dziadowski
Powiat elblski
Powiat ecki
Powiat ecki
Powiat giycki
Powiat giycki
Powiat giycki
Powiat iawski
Powiat iawski
Powiat iawski
Powiat iawski
Powiat iawski
Powiat mrgowski
Powiat mrgowski
Powiat mrgowski
Powiat nidzicki
Powiat nowomiejski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski

Warto projektu
1 504 566,34
3 310 597,53
1 108 932,95
6 653 663,20
519 789,54
5 511 660,00
3 021 088,00
1 586 208,42
1 830 911,95
3 519 432,75
3 213 994,84
418 974,81
1 220 000,00
4 592 078,08
1 880 413,10
752 965,45
1 427 400,00
1 074 820,00
1 151 837,82
1 027 240,00
1 674 272,50
1 534 216,50
1 587 310,10
1 179 675,04

Koszty kwalifikowane
1 222 071,95
3 300 000,00
940 359,26
4 886 997,11
426 057,00
5 400 000,00
2 995 462,70
1 397 336,40
1 500 747,50
2 956 808,12
2 634 422,00
332 200,00
1 000 000,00
4 000 000,00
1 708 017,77
662 125,42
1 170 000,00
881 000,00
880 000,00
836 864,43
1 674 272,50
1 297 093,20
1 301 073,85
963 334,40

Warto dofinasowania
611 035,97
1 650 000,00
470 179,62
1 912 770,65
199 991,16
2 000 000,00
1 497 731,35
684 694,83
750 373,75
1 478 404,06
1 317 211,00
166 100,00
500 000,00
2 000 000,00
854 008,84
297 294,31
585 000,00
440 500,00
440 000,00
418 432,21
837 136,25
648 546,60
650 536,92
432 537,14

Miejsca pracy
5
1
2
7
4
8
6
7
6
10
8
12
3
18
5
5
6
6
3
3
9
1
3
12

Tabela 5. Projekty realizowane w ramach poddziaania 1.1.7 RPO Warmia i Mazury – obszary wiejskie



Powiat olsztyski
1 696 747,15
1 329 477,35
Powiat olsztyski
1 386 771,84
1 250 000,00
Powiat olsztyski
517 676,03
416 134,62
Powiat olsztyski
4 902 960,40
4 000 000,00
Powiat olsztyski
4 880 000,00
4 000 000,00
Powiat olsztyski
2 610 252,04
2 098 200,00
Powiat olsztyski
2 800 015,82
2 597 078,06
Powiat ostródzki
1 654 674,00
1 354 700,00
Powiat szczycieski
4 756 443,99
3 963 951,50
Powiat szczycieski
3 873 791,75
3 722 450,28
ródo: Dane Warmisko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.

664 738,67
625 000,00
208 067,31
2 000 000,00
2 000 000,00
1 049 100,00
1 298 539,03
677 350,00
1 918 948,89
1 751 412,84

cd. tabeli 5
31
2
3
4
4
0
11
3
39
39



Powiat
Powiat bartoszycki
Powiat bartoszycki
Powiat bartoszycki
Powiat bartoszycki
Powiat bartoszycki
Powiat braniewski
Powiat braniewski
Powiat braniewski
Powiat braniewski
Powiat dziadowski
Powiat dziadowski
Powiat dziadowski
Powiat dziadowski
Powiat dziadowski
Powiat dziadowski
Powiat dziadowski
Powiat elblski
Powiat elblski
Powiat elblski
Powiat elblski
Powiat elblski
Powiat elblski
Powiat elblski
Powiat elblski

Warto projektu
4 929 102,00
4 929 102,00
653 028,48
1 594 205,27
5 567 873,51
3 253 330,23
4 047 787,55
4 047 787,55
3 795 935,55
4 682 226,29
3 489 493,58
1 579 672,59
2 351 032,40
1 192 760,07
5 872 377,00
966 175,24
116 266,00
3 113 490,00
1 118 740,00
217 755,47
491 540,00
1 500 476,53
1 500 476,53
4 084 003,15

Koszty kwalifikowane
4 005 000,00
4 005 000,00
595 877,75
1 195 432,00
3 635 200,00
2 411 562,77
3 196 510,73
3 196 510,73
3 047 000,00
3 711 168,39
2 860 240,63
1 400 000,00
1 658 405,77
969 723,61
5 000 000,00
815 037,95
95 300,00
2 692 500,00
916 000,00
174 895,57
317 029,98
1 060 000,00
1 060 000,00
3 198 000,00

Warto dofinasowania
1 499 872,50
1 499 872,50
297 938,87
476 977,36
1 417 728,00
1 205 781,38
1 230 656,61
1 230 656,61
1 217 276,49
1 484 096,21
1 284 248,02
616 000,00
746 116,73
484 861,80
1 500 000,00
407 518,96
47 650,00
1 184 700,00
403 040,00
76 954,05
126 780,28
466 399,99
466 399,99
1 407 119,99

Miejsca pracy
3
3
4
11
3
4
4
4
10
0,8
1
1
2
2
5
12
1
1
2
2
3
3
3
3

Tabela 6. Projekty realizowane w ramach poddziaania 1.1.9 RPO Warmia i Mazury – obszary wiejskie



Powiat elblski
Powiat elblski
Powiat elblski
Powiat elblski
Powiat elblski
Powiat elblski
Powiat elblski
Powiat elblski
Powiat elblski
Powiat elblski
Powiat ecki
Powiat ecki
Powiat ecki
Powiat ecki
Powiat ecki
Powiat ecki
Powiat ecki
Powiat giycki
Powiat giycki
Powiat giycki
Powiat giycki
Powiat giycki
Powiat giycki
Powiat giycki
Powiat giycki
Powiat giycki
Powiat giycki
Powiat godapski
Powiat godapski

2 473 132,18
2 952 438,80
880 337,16
1 374 965,87
604 343,78
4 110 180,00
2 315 560,00
2 315 560,00
2 777 310,04
4 759 198,24
1 097 390,00
3 659 717,52
3 450 206,32
5 843 330,00
229 826,15
3 802 176,00
1 906 809,55
361 262,74
1 072 086,93
366 000,00
1 451 007,00
2 902 800,00
841 260,70
1 356 480,96
663 713,87
2 383 588,15
915 000,00
1 539 264,43
1 626 696,77

1 911 976,76
2 354 755,72
706 500,00
980 000,00
493 257,20
3 369 000,00
1 798 000,00
1 798 000,00
2 276 483,63
3 800 000,00
899 500,00
2 996 888,46
2 761 522,53
4 800 000,00
217 214,13
3 000 000,00
1 880 636,95
296 117,00
800 366,31
300 000,00
1 189 349,99
2 360 000,00
648 000,00
1 111 869,65
543 858,36
2 100 490,57
750 000,00
1 230 387,90
1 333 358,01

955 988,38
1 057 285,29
353 250,00
490 000,00
197 253,55
1 499 205,00
611 320,00
611 320,00
1 138 241,80
1 499 860,00
449 750,00
1 498 444,23
1 104 332,85
1 500 000,00
108 607,07
1 500 000,00
940 318,47
148 058,50
400 183,15
150 000,00
594 674,98
802 400,00
290 951,96
444 636,66
271 929,17
840 196,21
375 000,00
430 512,71
466 541,96

cd. tabeli 6
4
4
5
6
6
7
10
10
19
25
3
3
3
4
4
7
13
1
2
2
2
2
3
3
4
4
7
4
4



Powiat iawski
Powiat iawski
Powiat iawski
Powiat iawski
Powiat iawski
Powiat iawski
Powiat iawski
Powiat iawski
Powiat iawski
Powiat iawski
Powiat iawski
Powiat iawski
Powiat iawski
Powiat iawski
Powiat iawski
Powiat iawski
Powiat iawski
Powiat iawski
Powiat iawski
Powiat ktrzyski
Powiat ktrzyski
Powiat lidzbarski
Powiat lidzbarski
Powiat mrgowski
Powiat mrgowski
Powiat mrgowski
Powiat mrgowski
Powiat mrgowski
Powiat mrgowski

750 300,00
902 800,00
284 939,49
676 643,05
666 448,75
716 716,08
1 159 094,14
2 173 501,62
563 773,86
463 318,47
1 789 983,99
1 032 526,37
903 913,62
903 913,62
3 782 390,54
3 836 028,69
1 324 134,43
4 112 241,80
1 291 575,08
2 928 574,49
633 965,01
1 496 952,77
805 261,00
4 322 357,61
2 245 331,35
1 464 000,00
688 510,24
688 510,24
4 022 550,00

615 000,00
740 000,00
209 790,00
526 107,22
551 470,38
570 920,00
948 034,78
1 925 821,00
563 773,86
379 769,24
1 467 200,00
749 279,88
733 056,96
733 056,96
3 000 000,00
3 137 419,00
1 086 184,24
3 370 690,00
971 000,00
2 390 894,63
578 288,55
800 445,84
660 000,00
3 093 082,71
1 768 570,20
1 200 000,00
559 764,42
559 764,42
2 995 000,00

307 500,00
370 000,00
104 894,97
263 053,61
275 735,18
251 204,80
474 017,37
962 910,50
281 886,93
189 884,62
733 599,98
374 639,89
329 802,31
329 802,31
1 349 700,00
1 456 076,15
543 092,11
1 494 226,85
485 500,00
1 195 447,27
289 144,27
400 222,89
330 000,00
1 388 794,13
843 989,44
539 880,00
246 296,34
246 296,34
1 317 800,00

cd. tabeli 6
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
6
6
19
20
4
4,25
2,5
4
0,5
1
2
2
2
3,5



Powiat mrgowski
Powiat mrgowski
Powiat mrgowski
Powiat mrgowski
Powiat nowomiejski
Powiat nowomiejski
Powiat nowomiejski
Powiat nowomiejski
Powiat olecki
Powiat olecki
Powiat olecki
Powiat olecki
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski

1 793 264,51
1 972 852,85
1 479 429,08
5 368 000,00
94 044,92
1 119 309,33
1 103 765,11
610 000,00
503 091,14
1 114 149,71
1 677 538,23
1 794 568,35
79 719,22
5 582 762,00
95 550,61
301 350,00
893 040,00
103 472,84
2 105 738,07
165 244,79
127 648,60
1 306 849,51
1 306 849,51
787 302,18
1 184 959,00
996 200,35
835 272,19
553 322,48
4 902 478,72

1 445 630,33
1 611 055,00
1 046 552,83
4 400 000,00
74 535,00
916 468,24
893 450,57
500 000,00
403 692,50
879 672,71
1 407 849,19
1 504 000,00
65 308,00
3 308 488,88
93 509,47
245 000,00
668 183,61
66 813,80
1 640 000,00
132 405,42
96 500,00
1 071 188,12
1 071 188,12
636 810,55
968 294,00
793 043,94
684 649,34
423 009,78
3 698 624,43

722 815,16
805 527,50
460 483,23
1 496 000,00
37 267,50
458 234,12
446 725,28
250 000,00
157 440,07
395 764,73
557 508,27
752 000,00
29 323,29
1 488 819,99
46 754,72
122 500,00
334 091,80
29 398,06
674 696,00
66 202,71
48 250,00
480 963,46
480 963,46
318 405,27
484 146,97
396 521,97
342 324,67
211 504,89
1 479 079,90

cd. tabeli 6
4
6
7
2
1,5
2
2
2
1
1
5
26
0,8
1
1
1
1
1
1
1
1
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2



Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski
Powiat olsztyski

3 434 631,54
3 434 631,54
485 682,00
1 215 992,00
926 502,29
523 183,94
744 452,60
956 692,13
3 629 728,91
3 140 051,92
3 140 051,92
4 336 672,23
3 680 517,96
2 803 307,74
755 298,95
1 270 241,15
3 704 122,55
4 457 805,09
3 783 228,54
1 749 793,38
1 749 793,38
1 840 218,72
1 105 410,17
1 228 784,00
391 574,05
1 853 665,06
4 470 511,51
3 144 180,22
485 682,00

2 803 298,00
2 803 298,00
397 925,00
989 400,00
741 186,51
428 339,30
605 246,02
705 520,00
2 986 599,70
2 552 887,74
2 552 887,74
3 056 313,09
3 016 818,00
2 128 611,26
603 775,00
902 893,01
2 896 902,79
3 645 438,60
3 099 637,00
1 358 176,21
1 358 176,21
1 508 376,00
875 588,57
1 007 200,00
318 004,53
1 366 500,00
2 991 319,97
2 406 243,21
397 925,00

1 118 515,90
1 118 515,90
198 962,50
445 131,05
370 593,25
214 169,65
302 623,01
352 760,00
1 489 715,90
1 146 246,57
1 146 246,57
1 372 284,57
1 354 551,28
956 810,73
301 887,50
451 446,50
1 155 864,19
1 499 733,42
1 499 914,34
543 134,65
543 134,65
754 188,00
350 147,85
503 600,00
159 002,26
683 250,00
1 495 659,97
1 203 121,60
198 962,50

cd. tabeli 6
2
2
2
2,25
3
3
3
3
3
3
3
3
3,9
4,2
5
5
6
6,5
7
8
8
10
12
14
14
15
15
27
1



3 660 000,00
434 830,00
778 853,59
174 895,87
1 037 726,57
1 214 754,00
363 233,87
374 781,00
624 600,00
791 427,62
2 268 912,91
2 268 912,91
1 671 860,88
2 738 717,19
1 645 736,91
3 657 547,80
2 331 400,00
2 105 738,07
1 610 400,00
830 526,64
2 914 452,00
825 489,60
4 945 476,18
247 214,22
778 588,07
3 211 560,79
1 945 621,49
1 945 621,49
3 602 248,60
4 544 625,03
3 757 575,86

2 998 000,00
357 000,00
637 701,59
142 011,99
485 875,41
995 700,00
296 200,17
263 400,00
510 000,00
639 349,56
1 859 764,68
1 859 764,68
1 319 912,43
2 316 892,25
1 345 695,55
2 997 990,00
1 785 647,00
1 640 000,00
1 320 000,00
669 933,29
2 364 462,62
759 489,60
2 887 669,00
202 634,61
634 600,00
2 739 582,82
1 580 000,00
1 580 000,00
2 999 949,96
3 655 134,60
3 005 600,00

1 319 120,00
178 500,00
318 850,79
71 005,98
242 937,70
497 850,00
148 100,08
131 700,00
255 000,00
255 100,46
835 034,33
835 034,33
659 956,18
1 076 428,11
672 847,76
1 498 995,00
892 823,50
674 696,00
660 000,00
334 966,62
945 548,60
379 744,80
1 443 834,50
80 851,21
317 300,00
1 369 791,41
709 419,99
709 419,99
1 499 974,97
1 458 398,68
1 499 794,40

ródo: Dane Warmisko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.

Powiat olsztyski
Powiat ostródzki
Powiat ostródzki
Powiat ostródzki
Powiat ostródzki
Powiat ostródzki
Powiat ostródzki
Powiat ostródzki
Powiat ostródzki
Powiat ostródzki
Powiat ostródzki
Powiat ostródzki
Powiat ostródzki
Powiat ostródzki
Powiat ostródzki
Powiat ostródzki
Powiat ostródzki
Powiat ostródzki
Powiat piski
Powiat piski
Powiat piski
Powiat piski
Powiat piski
Powiat szczycieski
Powiat szczycieski
Powiat szczycieski
Powiat szczycieski
Powiat szczycieski
Powiat szczycieski
Powiat szczycieski
Powiat szczycieski

cd. tabeli 6
4
1
1
2
2
2
3
4
4,25
5
5
5
6
7
7
8
8
1
4
4
5
8
1
1
2
3
4
4
4
7
7



23

51

DZIA DOWSKI

19

BARTOSZYCKI

BRANIEWSKI

LICZBA
BENEFICJENTÓW

POWIAT/
DZIA ANIE

4 501 927,00

2 279 920,50

14 061 601,00

6 357 614,00

Roboty i usugi budowlane lub instalacyjne – 1;
Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 48;
Usugi turystyczne oraz zwizane ze sportem, rekreacj i wypoczynkiem – 2

Roboty i usugi budowlane lub instalacyjne – 2;
Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 18;
Usugi dla ludnoci – 2;
Usugi turystyczne oraz zwizane ze sportem, rekreacj i wypoczynkiem – 1

RÓ NICOWANIE W KIERUNKU DZIA ALNOCI NIEROLNICZEJ
WARTO
KWOTA
PROJEKTÓW
Liczba projektów wg rodzajów dziaalnoci
DOFINANSOWA(KOSZT REALIZACJI
NIA
INWESTYCJI)
Magazynowanie i przechowywanie towarów – 1;
Roboty i usugi budowlane lub instalacyjne – 1;
Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 14;
1 623 555,00
4 820 740,00
Usugi dla ludnoci – 2;
Usugi turystyczne oraz zwizane ze sportem, rekreacj i wypoczynkiem – 1

Tabela 7. Projekty realizowane w województwie warmisko-mazurskim w ramach PROW na lata 2007–2013 – dziaanie
311 – Rónicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej PROW na lata 2007–2013



15

20

GO DAPSKI

20

E CKI

GI YCKI

22

ELBLSKI

1 917 844,00

891 696,00

1 725 555,50

1 569 667,50

5 892 413,00

3 157 739,00

4 834 580,00

5 600 973,00

Roboty i usugi budowlane lub instalacyjne – 7;
Sprzeday detalicznej – 1;
Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 7;
Usugi turystyczne oraz zwizane ze sportem, rekreacj i wypoczynkiem – 4;
Wytwarzanie materiaów energetycznych z biomasy – 1

Roboty i usugi budowlane lub instalacyjne – 1;
Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 3;
Usugi dla ludnoci-1;
Usugi turystyczne oraz zwizane ze sportem, rekreacj i wypoczynkiem – 10

Roboty i usugi budowlane lub instalacyjne – 2;
Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 14;
Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 1;
Usugi turystyczne oraz zwizane ze sportem, rekreacj i wypoczynkiem – 3

cd. tabeli 7
Sprzeday hurtowej – 1;
Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 11;
Usugi dla ludnoci – 2;
Usugi komunalne – 1;
Usugi transportowe – 2; Usugi turystyczne oraz
zwizane ze sportem, rekreacj i wypoczynkiem – 5



19

MRGOWSKI

14

28

69

LIDZBARSKI

KTRZYSKI

I AWSKI

728 507,00

2 566 825,50

1 266 239,00

6 171 188,00

3 276 260,00

7 390 187,00

3 641 055,00

18 040 687,00

Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 2;
Usugi dla ludnoci – 2;
Usugi turystyczne oraz zwizane ze sportem, rekreacj i wypoczynkiem – 14;
Wytwarzanie materiaów energetycznych z biomasy – 1

Roboty i usugi budowlane lub instalacyjne – 1;
Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 20;
Usugi dla ludnoci – 4;
Usugi turystyczne oraz zwizane ze sportem, rekreacj i wypoczynkiem – 3

Roboty i usugi budowlane lub instalacyjne – 2;
Sprzeday hurtowej – 1;
Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 6;
Usugi dla ludnoci – 2;
Usugi transportowe – 1;
Usugi turystyczne oraz zwizane ze sportem, rekreacj i wypoczynkiem – 1;
Wytwarzanie materiaów energetycznych z biomasy – 1

Roboty i usugi budowlane lub instalacyjne – 4;
Sprzeday hurtowej – 2;
Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 59;
Usugi dla ludnoci – 2;
Usugi turystyczne oraz zwizane ze sportem, rekreacj i wypoczynkiem – 2

cd. tabeli 7



14

41

OLSZTYSKI

80

NOWOMIEJSKI

OLECKI

71

NIDZICKI

3 270 082,00

1 316 949,50

6 851 459,75

6 693 825,00

10 405 091,00

3 930 011,00

20 543 141,00

19 409 687,00

Roboty i usugi budowlane lub instalacyjne – 3;
Sprzeday detalicznej – 1;
Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 22;
Usugi dla ludnoci – 3;
Usugi komunalne – 1;
Usugi turystyczne oraz zwizane ze sportem, rekreacj i wypoczynkiem – 11

Roboty i usugi budowlane lub instalacyjne – 1;
Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 11;
Usugi dla ludnoci-1;
Usugi turystyczne oraz zwizane ze sportem, rekreacj i wypoczynkiem – 1

Magazynowanie i przechowywanie towarów – 1;
Przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów lenych – 1;
Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa-69;
Usugi dla ludnoci-3;
Usugi komunalne – 1;
Usugi turystyczne oraz zwizane ze sportem, rekreacj i wypoczynkiem – 5

Roboty i usugi budowlane lub instalacyjne – 2;
Sprzeday detalicznej – 1;
Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 60;
Usugi dla ludnoci – 8

cd. tabeli 7



14

10

16

PISKI

SZCZYCIESKI

WGORZEWSKI

1 346 500,00

563 967,50

1 225 537,00

7 409 457,00

4 136 790,00

1 859 883,00

3 721 776,00

21 359 454,00

Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 7;
Usugi dla ludnoci – 3;
Usugi turystyczne oraz zwizane ze sportem, rekreacj i wypoczynkiem – 6

Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 3;
Usugi dla ludnoci 4;
Usugi turystyczne oraz zwizane ze sportem, rekreacj i wypoczynkiem – 3

Roboty i usugi budowlane lub instalacyjne – 1;
Sprzeday hurtowej – 1;
Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 5;
Usugi dla ludnoci – 1;
Usugi turystyczne oraz zwizane ze sportem, rekreacj i wypoczynkiem – 6

ródo: Dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Warmisko-Mazurski Oddzia Regionalny.

88

OSTRÓDZKI

Magazynowanie i przechowywanie towarów – 1;
Roboty i usugi budowlane lub instalacyjne – 6;
Rzemioso lub rkodzielnictwo – 2;
Sprzeday hurtowej – 1;
Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 68;
Usugi dla ludnoci – 3;
Usugi turystyczne oraz zwizane ze sportem, rekreacj i wypoczynkiem – 6;
Wytwarzanie materiaów energetycznych z biomasy – 1

cd. tabeli 7



26

26

BRANIEWSKI

DZIA DOWSKI

BARTOSZYCKI

POWIAT

5 049 355,00

4 108 308,50

22 072 951,00

14 695 240,00

Roboty i usugi budowlane lub instalacyjne – 3;
Sprzeda detaliczna –1;
Sprzeda hurtowa – 3;
Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 12;
Usugi dla ludnoci – 2;
Usugi turystyczne oraz zwizane ze sportem,
rekreacj i wypoczynkiem – 5
Rzemioso lub rkodzielnictwo – 2;
Sprzeda detaliczna – 1;
Sprzeda hurtowa – 2;
Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 8;
Usugi dla ludnoci – 11;
Usugi turystyczne oraz zwizane ze sportem,
rekreacj i wypoczynkiem – 2

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIBIORSTW
WARTO PROLICZBA
JEKTÓW
KLASYFIKACJA OPERACJI
KWOTA DOFIBENEFI(KOSZT
NANSOWANIA
WG KATEGORII – LICZBA PROJEKTÓW
CJENTÓW
REALIZACJI
INWESTYCJI)
Roboty i usugi budowlane lub instalacyjne – 3;
Sprzeda detaliczna – 2;
Sprzeda hurtowa – 3;
22
4 595 430,50
15 231 932,00
Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 8;
Usugi dla ludnoci – 6

6

8
6
2
5
21
16
23

5
9
20
16
8
1
25
7,5
28
4

7

LICZBA
UTWORZONYCH
NOWYCH MIEJSC
PRACY

Tabela 8. Projekty realizowane w województwie warmisko-mazurskim w ramach PROW na lata 2007–2013
– dziaanie 312 – Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw



22

3

GO DAPSKI

7

E CKI

GI YCKI

24

ELBLSKI

369 506,50

3 301 555,00

1 035 744,50

4 587 287,50

1 311 362,00

9 352 773,00

3 428 352,00

16 607 843,00

Roboty i usugi budowlane lub instalacyjne – 2;
Sprzeda detaliczna – 1;
Sprzeda hurtowa – 1;
Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 11;
Usugi dla ludnoci – 6;
Usugi turystyczne oraz zwizane ze sportem,
rekreacj i wypoczynkiem – 2;
Wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy – 1
Roboty i usugi budowlane lub instalacyjne – 1;
Usugi dla ludnoci – 3;
Usugi turystyczne oraz zwizane ze sportem,
rekreacj i wypoczynkiem – 3
Roboty i usugi budowlane lub instalacyjne – 3;
Sprzeda detaliczna – 1;
Sprzeda hurtowa – 1;
Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 1;
Usugi dla ludnoci – 2;
Usugi turystyczne oraz zwizane ze sportem,
rekreacj i wypoczynkiem – 14
Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 2;
Usugi turystyczne oraz zwizane ze sportem,
rekreacj i wypoczynkiem – 1
2

24
3

2

9
1
1
3

7

1
2
5

3

20

cd. tabeli 8
3
3
3
26



17

16

KTRZYSKI

LIDZBARSKI

7

I AWSKI

2 572 056,00

2 590 444,00

1 381 047,00

7 370 998,00

7 881 364,00

3 958 611,00

Magazynowanie i przechowywanie towarów – 1;
Rachunkowo, doradztwo lub usugi informatyczne – 1;
Roboty i usugi budowlane lub instalacyjne – 3;
Sprzeda hurtowa – 1;
Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 3;
Usugi dla ludnoci – 1;
Usugi turystyczne oraz zwizane ze sportem,
rekreacj i wypoczynkiem – 5;
Wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy – 1
Rachunkowo, doradztwo lub usugi informatyczne – 1;
Roboty i usugi budowlane lub instalacyjne – 2;
Sprzeda detaliczna – 1;
Sprzeda hurtowa – 2;
Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 9;
Usugi dla ludnoci – 2

Roboty i usugi budowlane lub instalacyjne – 2;
Sprzeda detaliczna – 1;
Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 2;
Usugi dla ludnoci – 1;
Usugi turystyczne oraz zwizane ze sportem,
rekreacj i wypoczynkiem – 1

3

3
4
2
5
15

1

3
6

2
9
5
3
6

1
5

3

cd. tabeli 8
5
1
6



34

7

OLECKI

18

NIDZICKI

NOWOMIEJSKI

13

MRGOWSKI

1 299 622,00

4 407 147,00

2 405 560,50

2 060 569,50

3 867 413,00

15 282 859,00

7 733 049,00

5 456 294,00

Sprzeda hurtowa – 2;
Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 4;
Wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy – 1

Roboty i usugi budowlane lub instalacyjne – 4;
Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 9;
Usugi dla ludnoci – 5
Rachunkowo, doradztwo lub usugi informatyczne – 1;
Roboty i usugi budowlane lub instalacyjne – 7;
Rzemioso lub rkodzielnictwo – 1;
Sprzeda detaliczna – 5;
Sprzeda hurtowa – 4;
Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 4;
Usugi dla ludnoci – 10;
Usugi turystyczne oraz zwizane ze sportem,
rekreacj i wypoczynkiem – 1;
Wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy – 1

Roboty i usugi budowlane lub instalacyjne – 1;
Sprzeda hurtowa – 1;
Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 3;
Usugi dla ludnoci – 3;
Usugi turystyczne oraz zwizane ze sportem,
rekreacj i wypoczynkiem – 5

1

1
6
7

18
1

1
10
3
9
5
6
5
10

5
10
15
7

2
1
6
9
10

cd. tabeli 8



36

25

PISKI

61

OLSZTYSKI

OSTRÓDZKI

1

OLSZTYN

4 425 824,00

6 412 215,00

10 339 711,00

95 000,00

511 111 312,00

19 110 311,00

32 952 133,00

233 700,00

Roboty i usugi budowlane lub instalacyjne – 7;
Sprzeda hurtowa – 1;
Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 3;
Usugi dla ludnoci – 2;
Usugi transportowe – 1;
Usugi turystyczne oraz zwizane ze sportem,
rekreacj i wypoczynkiem – 11

Sprzeda hurtowa – 1
Rachunkowo, doradztwo lub usugi informatyczne – 2;
Roboty i usugi budowlane lub instalacyjne – 16;
Sprzeda detaliczna – 3;
Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 16;
Usugi dla ludnoci – 18;
Usugi komunalne – 1;
Usugi transportowe – 1;
Usugi turystyczne oraz zwizane ze sportem,
rekreacj i wypoczynkiem – 4
Roboty i usugi budowlane lub instalacyjne – 6;
Rzemioso lub rkodzielnictwo – 1;
Sprzeda hurtowa – 2;
Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 13;
Usugi dla ludnoci – 11;
Usugi komunalne – 1;
Usugi turystyczne oraz zwizane ze sportem,
rekreacj i wypoczynkiem – 2

27

4
1

6
13
2
7

23
3

27

13
1
5

11

39
6
38
41
1
2
25

cd. tabeli 8
1
5

14

WGORZEWSKI

3 066 766,50

1 353 282,50

9 979 642,00

4 278 250,00

Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 3;
Usugi dla ludnoci – 2;
Usugi turystyczne oraz zwizane ze sportem,
rekreacj i wypoczynkiem – 9

ródo: Dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Warmisko-Mazurski Oddzia Regionalny.

12

SZCZYCIESKI

Roboty i usugi budowlane lub instalacyjne – 4;
Sprzeda hurtowa – 1;
Usugi dla gospodarstw rolnych lub lenictwa – 4;
Usugi dla ludnoci – 1;
Usugi turystyczne oraz zwizane ze sportem,
rekreacj i wypoczynkiem – 2

24

2
9
6

1

6
3
12

cd. tabeli 8

EGZEMPLARZ BEZP ATNY
Nakad 500 egz.,ark. wyd.
Druk i oprawa: EXPOL Wocawek

