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IDEA ZESZYTU

Współczesne wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski i Europy to zagadnienie
istotne co najmniej z czterech perspektyw. Należą do nich:
1. perspektywa wspólnotowego rozwoju krajów europejskich w kontekście innowacyjności
oraz kreatywnej gospodarki opartej na wiedzy,
2. perspektywa zrównoważonego rozwoju konkurujących regionów Europy w kontekście
intensywnie rozwijających się procesów informacyjnych społeczeństwa III fali Tofflera,
3. proinnowacyjny rozwój sektora przedsiębiorstw w kontekście wielowymiarowych
procesów transgranicznych oraz wielowymiarowego transferu zasobów,
4. nowoczesny system edukacji zapewniający dobrze wykształcone i zmotywowane kadry
dla gospodarki.
Alvin Tofflera w Trzeciej Fali (PIW 1997) napisał, iż „trzecia fala” związana jest
bezpośrednio z powstaniem nowych technologii umożliwiających nieograniczoną komunikację
między jednostkami dzięki rozwojowi usług i odejściu od masowej produkcji. W pracach
Tofflera dominuje teza o zachodzeniu na siebie różnych form i faz cywilizacyjnych – czego
właśnie doświadczamy w Europie. Zjawiska takie przybierają na sile zwłaszcza w ostatnim
półwieczu, kiedy to nastąpiło ogromne przyśpieszenie rozwoju ekonomicznego i technologicznego przy jednoczesnej globalizacji i wciągnięciu niemal wszystkich krajów w wir
gospodarki światowej. W tym kontekście niniejsza praca doskonale wpisuje się w obserwowane trendy, zawiera bowiem kilkanaście ważnych wątków związanych z wyzwaniami rozwoju
społeczno-ekonomicznego Polski i Europy w perspektywie kraju, regionu i miasta.
Pierwsze prace dotyczą wątków związanych z: rolą informacji we współczesnej ekonomii
oraz problematyki kształtowania się społeczeństwa informacyjnego w gospodarce opartej na
wiedzy; związkami kreatywności oraz rozwoju technologii informacyjnych jako nowego
obszaru innowacyjności; oceną sytuacji w Polsce po akcesji do struktur europejskich oraz
megatrendów rozwojowych jako współczesnych wyzwań gospodarowania przestrzenią.
Druga cześć poświęcona jest problemom warunkującym rozwój regionów. Prezentowane
prace dotyczą: znaczenia innowacyjności w rozwoju gospodarki regionu w warunkach
otwartych uwarunkowań globalnych, szans i barier rozwoju oraz niepewność, identyfikacji
i oceny atrakcyjności i konkurencyjności jednostek terytorialnych; wzrostu gospodarczego
Polski i polityki konkurencyjności regionów w Polsce; strategii i instrumentów rozwoju
województwa świętokrzyskiego, Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa oraz miasta Kielce;
wykorzystania zasobów agroturystyki w regionie karpackim Ukrainy; problemów rozwoju
miasta Lwowa oraz rozwoju infrastruktury transportu drogowego na Ukrainie.
Trzecia cześć to analizy związane ze sferą przedsiębiorstw. Autorzy analizowali i badali:
konkurencyjność przedsiębiorstw w ramach globalizacji; wpływ wyników sektora
ekonomicznego i członkostwa w europejskich ugrupowaniach integracyjnych na trans7
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graniczne fuzje i przejęcia oraz zagadnienia proinnowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw
w kontekście transferu innowacji.
Czwarta część poświęcona jest nowoczesnej edukacji. Podjęto tutaj badania związane
z: wyzwaniami jakie stoją przed polskim systemem edukacji w perspektywie długoterminowej;
nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz roli i zastosowaniu e-learningu
w przedsiębiorstwach.
Niniejsza praca nie wyczerpuje bogatej problematyki rozwoju społeczno-gospodarczego
w jednoczącej się Europie. Jest dobrym przykładem dyskusji prowadzącej do określonych
i ważnych wniosków. Problemy podnoszone w pracy stanowią ważny przyczynek do lepszego
zrozumienia i poznania prezentowanej tematyki.
Zapraszam do lektury oraz dyskusji, która zawsze powinna towarzyszyć pracom o takim
charakterze.
Redaktor tematyczny zeszytu
dr hab. Radosław Wiśniewski
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MIEJSCE I ROLA INFORMACJI I PROCESÓW
INFORMACYJNYCH W KREATYWNEJ GOSPODARCE
OPARTEJ NA WIEDZY

WSTĘP
W historii rozwoju gospodarczego istotnym przeobrażeniom podlegało spojrzenie na sferę
innowacyjności i nadal przechodzi ono spektakularne transformacje, adaptując się do coraz to
nowych uwarunkowań zmiennego i turbulentnego otoczenia. Wejście w kolejny etap rozwoju
gospodarczego jakim jest gospodarka oparta na wiedzy (GOW) i wyłaniająca się z niej
gospodarka kreatywna (Creative Economy) wymusza nijako dokonanie w tym zakresie istotnych
przewartościowań. Funkcjonującym w ramach tej gospodarki społeczeństwie informacyjnym
występują dwa nowe obszary innowacyjności, tj. obszar związany z technologiami
teleinformacyjnymi (ITC) oraz obszar o wymiarze niematerialnym związany z przetwarzaniem
informacji i kreowaniem nowym rozwiązań w twórczy sposób. Obszary te wyznaczają aktualne
trendy rozwoju społeczno-gospodarczego, co znajduje wyraz w dokumentach Unii Europejskiej,
w których oba te obszary są przedmiotem szczególnego zainteresowania.

1. PROBLEMATYKA INFORMACJI I SPOŁECZEŃSTWA
INFORMACYJNEGO WE WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII
Informacja stanowiła zawsze podstawę ludzkiego działania oraz wiedzy homo sapiens o nim
samym, jego istnieniu, funkcjonowaniu, formach aktywności i otaczającej go rzeczywistości.
Początkowo człowiek zdobywał informację przez swoje zmysły i przetwarzał w swoim mózgu,
który nadal stanowi podstawę procesu gromadzenia, przekształcania i wykorzystania
informacji. Mózg człowieka posiada taką konstrukcję funkcjonalną i strukturalną, która
umożliwia nie tylko gromadzenie i przetwarzanie informacji, ale także kreację idei o zupełnie
nowym jakościowo charakterze.
Podstawowym problemem dla człowieka żyjącego przed erą informacyjną było zdobywanie i gromadzenie informacji. Informacje te były gromadzone w mózgu i przekazywane
w formie tradycji, zwyczaju i tzw. wiedzy potocznej. Rozwój pisma rozszerzył wachlarz metod
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utrwalania zbiorów informacji, które pozwoliły wydłużyć czas życia użytecznych informacji
i przerwać związek pomiędzy informacją a jej ludzkim nośnikiem. Obok kategorii wiedzy indywidualnej (prywatnej) powstała wiedza publiczna, która się elementem ludzkiej świadomości.
W kolejnych stuleciach, które przyniosły rozwój ludzkiego myślenia i refleksji nad samą
informacją zrodziła się potrzeba rozróżnienia danych opisujących za pomocą nośnika i symboli
określone zjawisko, fakt czy proces czyli element rzeczywistości od informacji, które powstają
w procesie przetwarzania danych. Informacje posiadają swój wymiar ilościowy, znaczeniowy
1
(semantyczny) oraz użytecznościowy .
W wymiarze ilościowym głównymi problemami są:
• gromadzenie i przechowywanie pojemnych zbiorów informacji,
• szybkie ich przesyłanie oraz
• dostatecznie szybkie przeglądanie (przeszukiwanie).
Niezwykle istotną sprawą jest ochrona takich zbiorów przed skutkami naturalnych
procesów niszczenia czy starzenia się informacji a także ich zabezpieczenie przed
nieuprawnionym korzystaniem. Semantyczny wymiar informacji wiąże się z dwoma
podstawowymi problemami, którymi są:
• interpretacja posiadanych informacji (wiedzy),
• ochrona przed nieuprawnionym z niej korzystaniem,
• likwidacja asymetrii informacji oraz
• powszechny dostęp do zbiorów informacji gospodarczej czy prawnej.
Ten wymiar informacji jest trudniejszy od poprzedniego, bowiem wymaga konfrontacji
dwóch zbiorów informacji (wiedzy), tj. wiedzy i umiejętności odbiorcy oraz zbiorów,
z których będzie on korzystał w procesie interpretacji.
Zbiory informacji w wymiarze użytecznościowym mają istotne znaczenie przy próbie
rozwiązania następujących problemów:
• rozszyfrowanie istoty zjawiska czy procesu, jego przyczyn i skutków,
• dokonywanie racjonalnych wyborów i podejmowanie decyzji,
• przewidywanie możliwości wystąpienia zjawiska lub przyszłego przebiegu
procesu,
• realizacji decyzji, monitorowanie jej realizacji i wyciągania odpowiednich
wniosków.
Jeżeli informacja zostanie poddana procesowi interpretacji to umożliwi to stworzenie
uporządkowanego jej zbioru czyli kreowanie wiedzy, która przez długi czas była traktowana jako
finalny produkt ludzkiego myślenia. Wiedza sama w sobie nie oznacza jeszcze ostatecznego
sukcesu związanego z jej posiadaniem czy wykorzystaniem, bowiem do tego wymagane jest

1
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odpowiednie zaangażowanie emocjonalne, tworzące mądrość, czyli zdolność do kreatywnego
wykorzystania wiedzy oraz działania, do czego przyczynił się rozwój filozofii2.
We współczesnej ekonomii informacje były zawsze wykorzystywane do formułowania
i uzasadniania prezentowanych tez i zastosowania propozycji teoretycznych w praktyce
społeczno-gospodarczej. Zainteresowanie rolą informacji w gospodarce zostało przeniesione
do współczesnej ekonomii przez instytucjonalizm. Przedstawiciele tej szkoły teoretycznej
tj. Thorstein Veblen, Wesley Mitchell, John Simmons oraz Joseph Schumpeter w swych
pracach zwrócili uwagę na rosnące znaczenie informacji we współczesnej gospodarce
3
i społeczeń-stwie . W wydanej w 1912 r. „Teorii rozwoju gospodarczego” J. Schumpetera
została wyeksponowana rola innowacji, które są zbiorem nowych informacji.
Ekonomia XX-wieczna zwróciła uwagę na problemy informacji w następujących
istotnych obszarach4:
• gromadzenie informacji opisującej zjawiska i procesy gospodarcze (statystyka
społeczno-ekonomiczna),
• identyfikowanie roli informacji w procesach gospodarowania w postaci wiedzy
i postępu technicznego (m.in. teoria wzrostu endogenicznego),
• rola informacji w procesach decyzyjnych zwłaszcza w ograniczaniu ryzyka
i niepewności (informacyjne podstawy zarządzania),
• rola sektora informacyjnego we współczesnej gospodarce i społeczeństwie (np.
teoria czterech sektorów),
• wpływ informacji na przechodzenie cywilizacji na społeczeństwo informacyjne
i gospodarkę opartą na wiedzy (e-gospodarka i teoria rozwoju infosfery).
We współczesnych systemach społeczno-ekonomicznych działalność informacyjna stała
się wydzielonym organizacyjnie i technologicznie przedsięwzięciem ekonomicznym lub
społecznym. Istnieje wiele różnych podmiotów, których podstawowa działalność polega na
realizacji procesów informacyjnych. Można zatem mówić o sektorze informacyjnym
gospodarki, definiowanym jako całokształt działalności służącej produkcji, gromadzeniu,
przetwarzaniu, przekazywaniu, udostępnianiu, interpretacji i użytkowaniu informacji.
W gospodarce tradycyjnie wydziela się trzy sektory: sektor pierwotny, przetwórczy oraz sektor
usług. Sektor pierwotny obejmuje takie działy gospodarki narodowej jak: rolnictwo, leśnictwo,
rybołówstwo i górnictwo. Do sektora przetwórczego należą: przemysł przetwórczy,
budownictwo, zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Pozostałą działalność
obejmuje sektor usług. Jednakże zmiany wywołane technologiami informacyjnymi, które
przenikają wszystkie trzy sektory gospodarki spowodowały konieczność wydzielenia
czwartego sektora gospodarki, tj. sektora informacyjnego, który obejmuje swym zakresem
2

3

4

Zob. S. Czaja, A. Becla, J. Włodarczyk, T. Poskrobko, Wyzwania współczesnej ekonomii. Wybrane
Problemy, Difin, Warszawa 2012, s. 201-202.
Zob. Współczesne teorie ekonomicze (red. M. Ratajczak), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
Poznań 2012, s. 133-141 oraz R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, PWE Warszawa 2008, s. 135.
Szerzej na ten temat zob. S. Czaja i in., Wyzwania współczesnej ekonomii, op.cit., s. 204 i nast.
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fragmenty trzech wymienionych sektorów tradycyjnych, m.in. produkcję komputerów, usługi
informacyjne, telekomunikację, sferę edukacji i badań oraz sferę naukowo-finansową5.
Działalność sektora informacyjnego polega na generowaniu, gromadzeniu, przechowywaniu,
6
przetwarzaniu, ochronie i udostępnianiu informacji .

Rys. 1. Czterosektorowy model gospodarki.
Źródło: D. Dziuba, Nurt ekonomiczny w badaniach społeczeństwa informacyjnego; „Ekonomia” 2001, nr 1.

Sektor informacyjny rozwija się podobnie jak inne części strukturalne gospodarki.
Początkowo nie jest on zbyt duży, jeśli jego rozmiary będą mierzone udziałem w PKB
lub wielkością zatrudnienia (etap wstępny). Faza następna obejmuje etap wzrostu i wiąże
się z gwałtowną ekspansją sektora informacyjnego, którego finalną fazą jest etap
nasycenia, ozna-czający osiągnięcie przez ten sektor maksymalnej wielkości. Po tym
etapie następuje etap stabilizacji a następnie etap schyłkowy. W związku z tym, można
zaproponować następujący model rozwoju społeczeństwa informacyjnego (vide Schemat
1). Z informacji w nim zawartych wynika, że społeczeństwo tradycyjne z dominacją trzech
sektorów w wyniku rozproszenia źródeł tworze-nia i miejsc wykorzystania informacji
ulega przekształceniu, w wyniku którego wyodrębnia się czwarty sektor informacyjny,
który nie ma jeszcze wewnętrznej struktury i zawiera zarówno kreację informacji oraz
metod jej przetworzenia, a także usług w tym zakresie (vide schemat 2).
Następnym etapem kształtowania się społeczeństwa informacyjnego jest dynamiczny
rozwój pierwszego segmentu sektora informacyjnego, który cechuje się dużą dynamiką
kreacji informacji przy użyciu relatywnie prostych metod jej przetwarzania
i wykorzystania.

5
6

12

Z. Dach, Mikroekonomia dla studiów licencjackich, Wydawnictwo Naukowe Synaba, Kraków 2005 s. 302-303.
J. Oleński, Ekonomika informacji – metody, PWE Warszawa 2003, s. 35.
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Schemat 1. Etapy rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Źródło: S. Czaja i in., Wyzwania współczesnej ekonomii, op. cit., s. 209.

Schemat 2. Kształtowanie się sektora informacyjnego w nowoczesnym
społeczeństwie informacyjnym.
Źródło: S. Czaja i in., Wyzwania współczesnej ekonomii, op. cit., s. 209.

Z uwagi na to, że informacja upowszechnia się samoczynnie, wywołuje to negatywne
zjawiska społeczno-informacyjne w postaci występowania szumów informacyjnych,
bezradności wobec źródła informacji czy wręcz wykluczenia informacyjnego. Stąd też
naturalnym etapem jest wzrost roli kreacji i skierowanego do adresowanego odbiorcy
upowszechnianie informacji. Zatem kreacja takiej informacji i jej upowszechnianie stanowią
pierwszy segment sektora informacyjnego. Segment drugi tegoż sektora obejmuje informację
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i metody (techniki) jej przetwarzania i wykorzystania zaspokajające bardziej wyszukane
potrzeby informacyjne. Wzrastająca rola tego segmentu sektora informacyjnego spowoduje nie
tylko podniesienie poziomu zaawansowania społeczeństwa informacyjnego, lecz także spotęguje
niepożądane zjawisko polaryzacji informacyjnej. Powodować to będzie tworzenie się wąskich
elit informacyjnych generujących wysublimowane potrzeby informacyjne i potrafiących je
efektywnie wykorzystać, ale także wystąpienie zjawiska wykluczenia informacyjnego,
powodujące zwekslowanie relatywnie szerokich grup ludzi na margines społeczeństwa
informacyjnego. Stąd drugi segment sektora informacyjnego jest wiarygodnym wyznacznikiem
zaawansowania społeczeństwa informacyjnego. W dającej się przewidzieć globalnej
perspektywie rozwój społeczeństwa informacyjnego doprowadzi do powstania społeczeństw
aktywnie tworzących wiedzę (informację) i pasywnych – konsumujących informację. Badania
nad rolą informacji we współczesnym społeczeństwie i gospodarce są skoncentrowane nie tylko
na etapach ich ewolucji, ale również na wybranych aspektach ich funkcjonowania, takich jak
powstawanie infosfery, pozytywne i negatywne skutki społeczne rewolucji informacyjnej oraz
funkcjonowanie e-gospodarki, e-administracji, e-learning, e-bankowość itp.

2. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W GOSPODARCE
OPARTEJ NA WIEDZY
Od momentu publikacji dokumentu „Europa i społeczeństwo globalnej informacji” (tzw. Raport
Bangemanna) wydany przez Komisję Europejską w 1994 r.) na kontynencie europejskim
rozpowszechniło się pojęcie „społeczeństwa informacyjnego”, jako społeczeństwa
ukształtowanego na bazie technologii teleinformacyjnej, umożliwiającej dostęp do publicznie
udostępnionej szerokiej wiedzy. Oznaczało to wejście w erę nowej gospodarki bazującej na
wiedzy oraz rozwiniętej technologii informacyjnej, w której podstawowym czynnikiem
konkurencyjności jest umiejętność zarządzania informacją, jej jakość oraz szybkość przepływu7.
Wpływ technologii informacyjnych na rozwój gospodarczy można opisać w trzech
fazach, którymi są:
• poprawa jakości towarów i usług,
• poprawa skuteczności i efektywności produkcji towarów oraz świadczenia usług,
• tworzenie nowych produktów i nowego rodzaju usług.
Inwestycje w systemy informacji stanowią istotę transformacji technologicznej,
dokonującej się obecnie w gospodarce. Technologie informacyjne zarówno wymagają jak
i ułatwiają łączenie inwestycji materialnych z inwestycjami z inwestycjami o charakterze
niematerialnym, głównie takimi jak B+R, kształcenie, upowszechnianie informacji naukowej,
promowanie wynalazczości, itp.8
Z ekonomicznego punktu widzenia istotne są analizy i oceny struktur gospodarczych oraz
zjawisk i procesów ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa

7

8
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P. Niedzielski, K. Rychlik, Kreatywność a rozwój technologii informacyjnych – nowe obszary innowacyjności, Zarządzanie zasobami ludzkimi, 2007 nr 1, s. 25.
J. Kozłowski, Zmiana technologiczna, Sprawy Nauki. Biuletyn Komitetu Badan Naukowych, 1996 nr 2.
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informacyjnego. Taką gospodarkę najczęściej nazywa się gospodarką opartą na wiedzy
(GOW), przez co rozumie się gospodarkę w której „(…) wiedza jest głównym czynnikiem
produktywności i wzrostu gospodarczego (przed pracą i kapitałem, ziemią, surowcami
i energią); zasadniczą rolę w gospodarce opartej na wiedzy odgrywa informacja, edukacja,
9
technologie informacyjne i komunikacyjne” . Gospodarka oparta na wiedzy jest
charakteryzowana za pomocą wyróżników łączących się z rolą i przekształceniami sektora
usług, zwłaszcza informacyjnych oraz znaczeniem wiedzy w postaci różnych form kapitału
informacyjnego w procesach gospodarowania. Istotnym elementem takich charakterystyk jest
również transformacja wiedzy do procesów zarządzania oraz sposobów działania podmiotów
gospodarczych i funkcjonowania bardziej złożonych struktur gospodarczych (vide Tab. 1.)
Tab. 1. Cechy społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy

Źródło: S. Czaja i in., Wyzwania współczesnej ekonomii, Wybrane problemy, Difin Warszawa 2012, s. 221.

Gospodarka oparta na wiedzy funkcjonuje w społeczeństwie informacyjnym, co oznacza,
że opiera się na podstawach determinujących funkcjonowanie takiego społeczeństwa. Są to swego rodzaju „pasy transmisyjne” przenoszące wzajemne interakcje obu tych złożonych a jedno9

Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne 2007-2013, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa 2005, s. 98.
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cześnie bardzo dynamicznie rozwijających się systemów (vide Schemat 3). Wszystkie te elementy znajdują się w centrum uwagi badań nad gospodarką opartą na wiedzy, nad społeczeństwem
informacyjnym oraz w takich obszarach jak ekonomia informacji, teoria rozwoju gospodarczego
i społecznego oraz samej teorii informacji, cybernetyki oraz teorii organizacji i zarządzania.
Natomiast bardziej szczegółowe problemy informacji (wiedzy) są przedmiotem zainteresowania
szczegółowych dyscyplin z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych.

Schemat 3. Filary gospodarki opartej na wiedzy.
Źródło: S. Czaja i in., Wyzwania współczesnej ekonomii, op. cit., s. 209.

3. KREATYWNOŚĆ I FUNKCJONOWANIE
SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI
Komisja Europejska we wspomnianym wcześniej komunikacie nie bez powodu zaakcentowała
konieczność rozwoju technologii informacyjnych, kształcenia i kreatywności dla rozwoju
gospodarczego10. Jeśli przyjmiemy, że kreatywność wpływa na innowacyjność, wykorzystanie
technologii informacyjnych też wpływa na innowacyjność, a stosowanie tych technologii oraz
kreatywny sposób wpływają na siebie w sposób pozytywny, to za równie słuszne należy uznać
twierdzenie, że zestawienie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ITC) oraz
kreatywności pozytywnie oddziaływują na tworzenie, wdrażanie i dyfuzję innowacji.
Raport Komisji Europejskiej „i2010” – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz
wzrostu i zatrudnienia” wskazuje wyraźnie na trzy obszary jako generatory postępu
gospodarczego w Europie. Są nimi:

10

16

Na temat genezy i rozwoju kreatywnej gospodarki zob. M. Mróz, D. Mróz, Gospodarka kreatywna
w aspekcie globalnym i regionalnym [w:] Gospodarka i Finanse, Z. 5, Wpływ Unii Europejskiej na rozwój
społeczno-gospodarczy Polski i jej regionów – dekada doświadczeń, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, Kielce 2014, s. 39 i nast.
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•

rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ITC) stanowiących
platformę wymiany informacji, tworzenia nowych miejsc pracy oraz nowych
rozwiązań,
• ustawiczne kształcenie związane z nieustannym poszukiwaniem informacji oraz
nowej wiedzy,
• kreatywność, która generuje możliwość wykorzystania istniejącej wiedzy,
tworzenie wiedzy nowej jakości oraz tworzenie nowatorskich rozwiązań.
Ww. elementy należy traktować jako podstawowe czynniki innowacyjności w obszarze
technologiczno-informacyjnym. Wśród zasad funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego
przez państwa Unii Europejskiej wymienia się:
• powszechny dostęp do techniki komunikacyjno-informacyjnej,
• nieograniczony dostęp do sieci wszystkich operatorów i usługodawców,
• możliwość wzajemnego łączenia się, przesyłania i przetwarzania danych,
gwarantujących intensywne wykorzystanie informacji w życiu społecznym,
ekonomicznym, kulturalnym i politycznym,
• usługi w tym zakresie stanowiące podstawę tworzenia większości dochodu
11
narodowego a tym samym źródło utrzymania większości społeczeństwa .
Kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego a tym samym innowacyjności jest
uwarunkowane rozwojem dwóch podstawowych obszarów. Pierwszym z nich jest obszar
technologiczny, polegający przede wszystkim na zastosowaniu i rozwoju technologii
informacyjnych będących bazą tworzenia innowacji. Drugim jest społeczna umiejętność
wykorzystania szeroko dostępnej informacji i wiedzy, której wiodącym przejawem jest
kreatywność jako sposób myślenia umożliwiający tworzenie rozwiązań o wysokim stopniu
innowacyjności. Obydwa te obszary stanowią silne generatory innowacji. Podstawowym zatem
pytaniem na które nauka powinna udzielić odpowiedzi jest następujące: „Czy rozwój
technologii informacyjnych w połączeniu z kreatywnym sposobem myślenia może
zintensyfikować działania innowacyjne w gospodarce i przyczynić się tym samym do
zdynamizowania jej rozwoju?”
Rozwój społeczeństwa informacyjnego, w którym człowiek jest świadomy, wyposażony
w informacje i wymagający, generuje dostarczanie produktów „nadzwyczajnych”
i w „nadzwyczajny” sposób. Także przedsiębiorstwa w warunkach ogólnej dostępności
informacji są zobligowane do konkurowania „nadzwyczajnymi” rozwiązaniami
technologicznymi, organizacyjnymi i finansowymi. Do takich rozwiązań prowadzi twórczy
sposób myślenia. Ilustruje go rys. 2.

11

K. Krzysztofek, M. Szczepański, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych,
Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
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Rys. 2. Od pomysłu do wynalazku.
Źródło: R.A. Weber, Zasady zarządzania organizacjami, PWE Warszawa 1996, s. 469.

Z powyższego rysunku wynika, że między kreatywnością a innowacjami zachodzi
bezpośredni związek bowiem myślenie kreatywne zawsze było powiązane z nowatorstwem.
Twórczość jest pierwszym etapem innowacji lub inaczej – innowacja jest wynikiem
12
zastosowania twórczego pomysłu .

PODSUMOWANIE
Zagadnienia związane z informacja (wiedzą) stanowią jeden z najbardziej dynamicznie
rozwijających się segmentów współczesnej nauki, w tym także nauk ekonomicznych.
Uformowanie się społeczeństwa informacyjnego i towarzyszącej mu gospodarki opartej na
wiedzy wzmocniły zainteresowanie tymi zagadnieniami, gdyż praktyka społecznogospodarcza generuje wiele wyzwań, którym trzeba sprostać i problemów, które trzeba
rozwiązać. Spodziewać się zatem można w najbliższej przyszłości dalszego rozwoju wiedzy
o roli informacji w społeczeństwie i gospodarce. Szerokie zastosowanie możliwości
generowanych przez dynamicznie rozwijające się technologie informacyjne zostało uznane
przez Komisję Wspólnot Europejskich za jeden z głównych priorytetów w rozwijających się
gospodarkach UE. Kreatywność stanowi jeden z czynników wspomagających uczenie się oraz
tworzenie nowych pomysłów, w związku z czym silnie oddziaływuje na rozwój nowych
technologii. Prawidłowy rozwój społeczeństwa informacyjnego funkcjonującego w gospodarce
opartej na wiedzy wymusza konieczność jednoczesnego rozwoju w obu tych obszarach, które
połączone ze sobą tworzą nowoczesny potencjał rozwoju innowacyjności. Aktualnie wyraźnie
widoczny jest wzrost roli zmian innowacyjnych w rozwoju technologii informacyjnych oraz
w obszarze zdecydowanie trudniej definiowalnym, jakim jest obszar sposobów
niekonwencjonalnego myślenia i uczenia się czyli kreatywności. Obszary te w pewnych
segmentach się zazębiają. Powinny być zatem coraz lepiej i intensywniej wykorzystywane do
kreowania własnej pozycji w coraz bardziej konkurencyjnym i turbulentnym otoczeniu
rynkowym.

12
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MIEJSCE I ROLA INFORMACJI I PROCESÓW INFORMACYJNYCH
W KREATYWNEJ GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY
Streszczenie
Celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie roli informacji we współczesnej ekonomii
oraz problematyki kształtowania się społeczeństwa informacyjnego w gospodarce opartej na
wiedzy i wykazania powiązań między kreatywnością a rozwojem technologii informacyjnych
jako nowego obszaru innowacyjności.
Słowa kluczowe: sektor informacyjny, społeczeństwo informacyjne, gospodarka oparta
na wiedzy, kreatywność.

THE PLACE AND ROLE OF INFORMATION AND INFORMATION
PROCESSES IN CREATIVE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY
Abstract
The aim of this article is to present the role of information in contemporary economics as well
as the aspects which influence the forming of the information society in a knowledge-based
economy. Additionally, the article is to demonstrate the relationship between creativity and the
development of information technology as a new area of innovation.
Keywords: information sector, information society, knowledge-based economy,
creativity.
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Lucyna Mączka

POLSKA DROGA DO UNII EUROPEJSKIEJ

WPROWADZENIE
Pomna swojej przeszło 1000-letniej historii Polska siłą rzeczy uważała się za część składową
Europy. Ponadto Polska uważana jest za faktycznego zwycięzcę realnego socjalizmu, tym
samym jej „powrót do Europy” był i jest sprawą oczywistą.
Interesy narodowe i nacjonalistyczne egoizmy, które narodziły się w XIX wieku
zaowocowały w pierwszej połowie tegoż wieku dwiema światowymi wojnami. Integracja
europejska sprawiła, że dominować zaczęły współpraca i dialog jako metody rozwiązywania
konfliktów w ramach demokracji.
Dlatego więc integracja europejska stanowi jeden z najważniejszych pokojowych
projektów XX wieku Europy, który był budowany przy zachowaniu zasady solidarności
społecznej i ekonomicznej między państwami europejskimi. Te zasady były kierunkowskazem
długiej drogi, jaką przeszła integrująca się Europa, od początkowej „szóstki” do obecnej
„dwudziesto-ósemki”, otwierającej się nadal na nowe państwa.
Kraje Europy Środkowej i Wschodniej, kolejno przystępujące do Unii, oprócz wspólnej
kultury i tradycji, kierują się tym samym pragnieniem: chcą skorzystać z wolności i praw,
których przez wiele dziesięcioleci pozbawiał ich komunistyczny totalitaryzm. I właśnie ta
wyjątkowa sytuacja, która przez tyle lat była udziałem Europy Środkowej i Wschodniej,
sprawiła że obecne poszerzenia Unii są nadal sprawą bez precedensu.

1. TRANSFORMACJA POLSKIEJ GOSPODARKI
Polska otrzymała 9 października 2000 r. od kierowanej wówczas przez Romano Prodiego
Komisji Europejskiej, długo oczekiwaną przepustkę do Unii Europejskiej, bowiem 4 czerwca
1989 r. Polacy wybrali w prawie demokratycznych wyborach zupełnie nowy skład Sejmu
PRL, który we wrześniu powołał pierwszy od 1939 r. niekomunistyczny rząd premiera
Tadeusza Mazowieckiego. A ten przeprowadził polską gospodarkę od socjalizmu do
kapitalizmu, zaś Profesor Leszek Balcerowicz, wicepremier w rządzie Tadeusza
Mazowieckiego 1 stycznia 1990 r. przestawił polską gospodarkę na tory kapitalistycznego
rozwoju, tym samym rozpoczęła się transformacja gospodarcza kraju, co dało Polakom wiarę,
że wszyscy znaleźliśmy się w innej Polsce [Mączka L. 2003, s. 21-35].
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Polska odnotowała w okresie transformacji niezwykły wzrost i rozwój gospodarczy.
Średnioroczne tempo wzrostu produktu krajowego brutto wyniosło 3,5% rocznie. Spożycie
ludności rosło szybciej, w tempie 3,7% – co przy stałej liczbie ludności – 38 mln mieszkańców
– przyniosło realny wzrost spożycia na jednego mieszkańca.
Tak szybka dynamika wzrostu gospodarczego – z jednej strony – dokonywała się
poprzez niespotykany wzrost wydajności pracy. Z drugiej zaś – ów wzrost wydajności pracy
był opłacony kosztownym spadkiem liczby pracujących – z 16,5 do 14,2 mln osób. Pojawiła
się nieznana w socjalizmie liczna kategoria ludzi bezrobotnych, która w 2013 r. wyniosła
2,1 mln osób.
Polska w okresie transformacji zwiększyła swój udział PKB na 1 mieszkańca w stosunku
do poziomu krajów Europy Zachodniej z 30% w 1991 r., przez 49% w 2004 r., do 67%
w 2012 r. Zaś od 2004 r. staliśmy się beneficjentami wypłat funduszy z budżetu Unii
Europejskiej. W okresie tych 10 lat otrzymaliśmy z budżetu UE 61 mld euro.
Okres ten charakteryzuje najszybsze tempo wzrostu w ciągu całych 25 lat przemian.
Tempo wzrostu produktu krajowego brutto i spożycia indywidualnego gospodarstw
domowych było najwyższe i wynosiło 5,2% [Kłos A. 2014, s. 52].

2. CZŁONKOWSTWO POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ
Przystąpienie Polski i dziesięciu innych państw do Unii Europejskiej było czynnikiem, który
formalnie pojawił się 1 maja 2004 r., ale wpływ tej okoliczności ujawnił się już dużo wcześniej
– bowiem uczestnicy światowego obrotu gospodarczego antycypowali w swoich decyzjach
członkowstwo Polski w UE na wiele lat przed formalnym przystąpieniem, co przysporzyło
Polsce licznych korzyści.
Przede wszystkim przed polską gospodarką nagle otworzył się rynek 400 mln
mieszkańców Europy. Otworzyły się rynki towarów, rynek kapitałowy i rynek pracy, co
prawda nie we wszystkich krajach, „starej Unii”. Już w 2005 r. staliśmy się beneficjentami
części funduszy europejskich jeszcze z perspektywy finansowej okresu 2000-2007, zaś
z okresu 2007-2013 Polska wynegocjowała znaczny udział w funduszach z budżetu UE bo aż
w kwocie 62 mld euro.
Jeśli chodzi o znaczenie czynnika, jakim była transformacja, to z pewnością jego siłę
należy oceniać jako malejącą, ale bynajmniej nie zasługującą na całkowite pominięcie.
Z jednej bowiem strony osiągnięcia procesu transformacji np. skuteczne zmiany systemowe
i instytucjonalne, stanowiły warunek konieczny włączania się w procesy internacjonalizacji
i globalizacji, z drugiej zaś zaniechania w tej dziedzinie, jak brak niektórych reform były
czynnikiem spowalniającym wzrost gospodarczy i tym samym możliwości podwyższania
poziomu dobrobytu poprzez efektywne włączanie się w międzynarodowy podział pracy
[Mączyńska E. 2014, s. 9].
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Lata 2005-2009 były jednak jednym z najbardziej korzystnych okresów wzrostu
gospodarczego. Umocowani w instytucjach Unii Europejskiej, występowaliśmy jako
równorzędny partner na rynku światowym. Jakkolwiek w gospodarce światowej notujemy
wtedy kryzys finansowy i gospodarczy, czego świadectwem były gwałtowne spadki dynamiki
notowań np. o 60% na giełdzie nowojorskiej w latach 2006-2009 to okazuje się, że gospodarka
Polski była odporna na te wahania.
W Polsce, jak w żadnym innym kraju w Europie, nie nastąpiły tak dramatyczne
spadki dynamiki gospodarczej. Wprost przeciwnie: nakłady na przyrost środków trwałych
rosły w tempie 9% rocznie, spożycie gospodarstw domowych w tempie 4,2%, a produkt
krajowy brutto 4,8%. Liczba pracujących również wzrosła średniorocznie o 1,6% [Mączka
L. 2005, s. 30].
Ostatni okres przypadający na lata 2010-2013 charakteryzuje się gwałtownym
obniżeniem dynamiki gospodarczej w tych ostatnich trzech latach, a której skutków
będziemy niewątpliwie doświadczali w następnych latach, bowiem są one wynikiem
pełzającego kryzysu finansów publicznych w krajach Europy Zachodniej, a przede
wszystkim gospodarek państw „strefy euro”.
W gospodarce Polski zbiegły się w tych latach trudności na rynkach europejskich
z własnymi kłopotami finansów publicznych i długu publicznego.
Ujemna synergia gospodarczych stanów zewnętrznych i wewnętrznych sprawiła, że
dynamika gospodarki Polski uległa znacznemu obniżeniu. Wzrost produktu krajowego brutto
w okresie ostatnich trzech lat wyniósł 3%, spożycie gospodarstw domowych rosło w tempie
2%, a tempo przyrostu naturalnego na środki trwałe wyniosło 1,5%.
Wzrost liczby pracujących spadł do 0,69%. Ewolucja pozycji polskiej gospodarki
w gospodarce Unii Europejskiej charakteryzowała się systematycznym włączaniem się do
światowego systemu gospodarczego na który wpływ miały trzy wiodące siły, a mianowicie:
globalizacja, przystąpienie do Unii Europejskiej a przede wszystkim dalsza kontynuacja
procesów transformacji.
Współpraca gospodarki polskiej z gospodarką światową obejmuje równolegle tzw.
internacjonalizację bierną, której najważniejszymi przejawami są import oraz
zagraniczne inwestycje bezpośrednie napływające do Polski. I tak: [Polskie 10 lat w Unii
– Raport, s. 85-90]
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1.
• W latach1 2003-2012 wskaźnik dynamiki importu dla Polski wyniósł 291,3%, dla
świata 238,4%, a dla UE27 184%. Na podobnym poziomie ukształtowały się dane
dotyczące wartości importu w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Jeśli chodzi o wartość
importu, to pozycja Polski w światowym rankingu importerów była dość stabilna,
natomiast dość spektakularna poprawa pozycji Polski nastąpiła w skali UE27 pod
względem importu na 1 mieszkańca, bowiem Polska awansowała dość istotnie w skali
świata, natomiast jej pozycja w UE27 była względnie stabilna.
• W latach 2003-2012 wskaźnik dynamiki eksportu dla Polski wyniósł 306,7%, dla
świata 243,1%, a dla UE27 - 184,7%. Jeśli chodzi o dynamikę eksportu na jednego
mieszkańca, to w badanym okresie wskaźnik dla Polski wyniósł 306,0%, dla świata
219,0%, a dla UE27 178,6%. Pozytywnie wypadają także zmiany udziału eksportu
Polski w eksporcie światowym oraz w eksporcie UE27. Dynamika zmian udziału
eksportu była zdecydowanie większa w odniesieniu do UE27 aniżeli dla świata. Udział
eksportu towarów i usług w PKB był w Polsce w całym okresie wyższy niż na świecie,
ale porównywalny do średniej dla UE27.

2.
• Drugim przejawem biernej internacjonalizacji gospodarki polskiej są zagraniczne
inwestycje bezpośrednie (ZIB) napływające do Polski. Relacja skumulowanej wartości
inwestycji przychodzących do Polski dla lat 2012 i 2003 wyniosła 398,5%, dla świata
wskaźnik ten wyniósł 239,9%, zaś dla UE27 – 196,5%.
• W zakresie zagranicznych inwestycji bezpośrednich wychodzących z Polski
dynamika tego procesu mierzona relacją skumulowanej wartości inwestycji
wychodzących z kraju w 2012 r. i 2003 r. była ponad 10-krotnie wyższa aniżeli średnia
dla świata oraz ponad 13-krotnie wyższa niż średnia dla UE27. Miejsca Polski
w świecie oraz w UE27 pod względem rocznych wartości dokonywanych inwestycji
zagranicznych cechowały się w badanym okresie dość dużą zmiennością, ale
w niektórych latach polska stała się zauważalnym graczem w skali świata i Unii
Europejskiej.

3.
• Jeśli chodzi o dynamikę produktu brutto w latach 2003-2012, to w przypadku Polski
wynosiła ona 224,9%, dla świata wynosiła 189,7%, a dla UE27 osiągnęła 145,3%.
Dynamika produktu brutto na jednego mieszkańca przedstawiała się dość podobnie:
Polska – 224,2%, świat – 170,3%, UE27 – 140,5%. Można zauważyć, że analizowane
wskaźniki dynamiki kształtowały się korzystniej dla Polski aniżeli dla świata oraz były
korzystniejsze dla świata niż dla UE27.

1
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Podsumowując dokonane porównanie zmian pozycji gospodarki polskiej w świecie
i w UE27 pod względem przyjętych kryteriów, można wyciągnąć następujące wnioski:
• Polska rozwijała się szybciej niż świat i szybciej niż UE27.
• Różnice w tempie wzrostu wskazują, że dodatnia różnica wzrostu Polski była
wyższa w zestawieniu z UE27, aniżeli w porównaniu ze światem. Innymi słowy
nadrabianie dystansu rozwojowego w stosunku do Unii Europejskiej odbywało
się szybciej aniżeli w stosunku do świata.
Upadek banku amerykańskiego Lehman Brothers we wrześniu 2008 r. symbolicznie
uznano za początek kryzysu ekonomiczno-finansowego, który dotknął wiele krajów świata,
głównie kraje najwyżej rozwinięte i o wysoko zaawansowanym sektorze usług finansowych.
Kryzys obnażył słabości tego sektora, a także niezdolność rządów do szybkiego przywracania
równowagi na rynkach wewnętrznych. Podważył zaufanie inwestorów do światowej gospodarki
i zwiększył obawy o jej przyszłość, zwłaszcza, że znaczna ich część jest bowiem ulokowana
w krajach UE. Unia Europejska a przede wszystkim „strefa euro”, nadal doświadcza trudności
związanych z nadmiernym zadłużeniem publicznym, które wywołało kryzys finansów
publicznych. Kryzys zaufania wobec sektora finansowego przełożył się na sytuację banków
w Europie i gorszą ocenę gospodarek europejskich, a ta z kolei na gorszy klimat inwestycyjny.
Proces ten ma strategiczne znaczenie, determinuje dalszy kierunek integracji europejskiej
zarówno między państwami jak i instytucjami UE.

3. DZIESIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI
W UNII EUROPEJSKIEJ
W tym roku obchodzimy dziesięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Okoliczność
ta sprzyja podsumowaniom, refleksjom, a także pytaniom o przyszły kształt Unii.
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur postanowił uczcić tę rocznicę publikując
monografię „Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej” oraz organizując ogólnokrajową konferencję nt. „Polska w Unii Europejskiej po 10 latach z pytaniem – w centrum czy na peryferiach?”
Konferencja pod honorowym patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej
w Polsce, Ministra Gospodarki oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się
22 października 2014 r. Uczestnicy Konferencji dyskutowali między innymi nad
zagadnieniami, w jakim stopniu integracja europejska wzmocniła polską gospodarkę, jej
międzynarodową konkurencyjność i jak wpłynęła na poziom życia Polaków. Co możemy
uznać za sukces, a co za porażkę? Jakie są największe wyzwania na następną dekadę.
Monografia, która została już zamieszczona w Internecie zawiera wiele treści, które stanowić
będą punkt wyjściowy do wspomnianej dyskusji.
Mimo różnego rodzaju problemów odczuwanych przez nowe państwa członkowskie
w minionym dziesięcioleciu, optymizmem może napawać proces integracji gospodarczej
między nimi. Polska odniosła znaczące sukcesy gospodarcze, których najważniejszym
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przejawem jest osiągnięty poziom rozwoju gospodarczego. Podłoże tego sukcesu stanowiły
zarówno przemiany wewnątrz kraju, jak i otwarcie gospodarki polskiej na współpracę
z zagranicą. Mimo niejednoznacznych ocen gospodarczych wyników procesu transformacji,
należy podkreślić, że na tle innych uczestników tego procesu osiągnęliśmy niezłe rezultaty.
I chociaż wyniki te mogły być jeszcze lepsze, ocena okresu transformacji w Polsce – zwłaszcza
w zagranicznych kręgach gospodarczych – jest pozytywna, a niekiedy nasz kraj stawiany jest
wręcz jako wzór.
Polsce udało się dobrze wykorzystać atut, jakim była Prezydencja Polski w Radzie Unii
w II połowie 2011 r. (184 dni). Dzięki dobrej kondycji polskiej gospodarki i udanej
prezydencji w UE Polska znacząco wzmocniła pozycję polityczną. Stała się jednym
z głównych aktorów debaty nt. reformy strefy euro. Była to zarówno szansa jak i wyzwanie –
zwłaszcza, że przypadło to na wyjątkowo trudny okres dla Unii – kryzysu, który wywołał
wątpliwości, co do integralności Unii a także wspólnej waluty. Polska prezydencja promowała
podejście wspólnotowe – spójności i integralności Unii – głosząc ideę „więcej Europy”.
W czasie prezydencji Polska pokazała – zdolność do przywództwa w UE.
Korzystne zmiany pozycji polskiej gospodarki na tle świata i Unii Europejskiej nie mogą
jednak przesłaniać najważniejszych problemów rozwojowych, wiążących się głównie ze stroną
jakościową gospodarki. Dla przykładu można wskazać na następujące słabe strony:
• Polska oglądana przez pryzmat konkurencyjności pozostaje nadal w dużej mierze
krajem kapitalizmu „peryferyjnego”, a nie krajem „wiodących technologii”.
• Gospodarka polska korzysta z przewag wydajności, a nie przewag
„innowacyjności”. W Polsce, gdzie innowacyjność i konkurencyjność są
ograniczane przede wszystkich nie przez brak narzędzi pomocy firmom, ale
głównie przez obecność regulacji krępujących przedsiębiorczość, inicjatywę,
kreatywność i dynamizm. Należy wyciągnąć wnioski z braku sukcesów
kolejnych podejść do uwolnienia administra-cyjnych decyzji blokujących
przedsiębiorczość i wreszcie te ograniczenia usunąć. Prawdziwa gospodarka
rynkowa nie polega bowiem na pomaganiu przedsiębior-stwom, sprowadza się
natomiast do tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi firm poprzez
likwidowanie barier ich ekspansji.
• Jeśli chodzi o zagraniczne inwestycje bezpośrednie wychodzące z Polski, to
należy podkreślić, że mogą one być drugim obok eksportu pozytywnym
i korzystnym przejawem zagranicznej ekspansji gospodarki polskiej i polskich
przedsiębiorstw. Zagraniczne inwestycje wychodzące mogą być też nierzadko
warunkiem podtrzymania konkurencyjności.
Zarówno dotychczasowe osiągnięcia, jak i prognozy dla Polski na przyszłość
stwarzają dobre przesłanki do odniesienia w średnio- i długookresowej perspektywie
istotnych korzyści w tym zakresie. Powinny one być tak konstruowane, by w jak

26

Gospodarka i Finanse. Zeszyt 6. Współczesne wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski i Europy.

najszerszym zakresie były to inwestycje wysoko zaawansowane technologicznie, oparte na
pracy wysoko kwalifikowanych specjalistów.
Wchodzimy w okres nieuniknionych działań, także w przestrzeni społecznej, które będą
dotkliwe dla wszystkich. Widmo starości krąży nad światem, boi się go Europa i Polska.
Za szesnaście lat, w 2030 r., na świecie będzie więcej osób po 60. roku życia. W Europie
i Polsce generacja boomersów, czyli pierwszego powojennego wyżu, przechodzi na emeryturę,
a co roku przybywają 2 mln osób po sześćdziesiątce.
Do starości musimy się przygotowywać, dopóki jesteśmy jeszcze względnie młodzi.
Konieczność wypracowania owej filozofii starości można podeprzeć danymi z okresu polskiej
transformacji. W ciągu kilkunastu lat, od roku 2000 do 2012, przeciętne trwanie życia zarówno
dla mężczyzn jak i kobiet wzrosło o 3 lata. Będziemy żyć dłużej – mężczyźni do 72,7,
a kobiety do 81 lat – to wielki plus, transformacja już nam dorzuciła 3 lata i na tym nie koniec.
Prognoza demograficzna GUS przewiduje, że w latach 2012-2035 życie mężczyzn wydłuży
się o 4,4 a kobiet o 3 lata. Dłuższe życie owocuje jednak gwałtownym starzeniem się ludności.
Rzec można, że „transformacji życia” towarzyszy „transformacja starości”. W mijającym
ćwierćwieczu tj. od 1989 r., na skutek niskiego wskaźnika urodzin liczba dzieci do lat 15
zmniejszyła się o prawie 3,2 mln tj. o 40%, jest ich wiec 5,8 mln, a seniorów w wieku 65+ jest
5,6 mln a więc wzrost o 1,9 mln, tj. aż o 50,4%.
W najbliższym dwudziestoleciu, do 2035 roku, grupa osób 75+ wzrośnie do ok. 4,5 mln
z 2,4 mln w 2010 r., najbardziej grupa 90+ , aż dwuipółkrotnie oraz 85-89 lat także dwukrotnie.
Już wcześniej, w 2030 r. ponad połowę rodzin bo aż 2740 tys. – będą stanowiły gospodarstwa
jednoosobowe, prowadzone przez osobę 65+, w tym prawie 900 tys. przez osobę samotną
w wieku 80 lat i więcej. W tych najstarszych grupach znajdą się dzisiejsi boomersi
z powojennego wyżu demograficznego.
Demografowie bardziej od widma starości boją się bezdzietności i ubytku rąk do pracy.
W 2010 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym (18-59/64) przypadało 26 osób w wieku
poprodukcyjnym (kobiety 60+, mężczyźni 65+), w 2035 roku będzie przypadać już 46 osób,
a w 2060 aż ponad 90 osób starych i dzieci. Jest to współczynnik tzw. całkowitego obciążenia
demograficznego, którego nasi potomkowie nie udźwigną, może to grozić nie tylko falą
emigracji, ale rewolucją społeczną. Wprawdzie nie będzie to już kłopot obecnych seniorów, ale
trochę nie fair zostawiać go w spadku wnukom i prawnukom. Stąd postulat i wręcz wymóg
aktywności zawodowej i społecznej nie tylko 50- i 60-latków, ale nawet osób starszych [Dryl I.
2014, s. 21]. Wiadomo że bogactwo narodu zależy od pracy. Gdy naród porzuci pracę,
bogactwo znika. Problem bezrobocia to podstawowa kwestia do rozwiązania – zatem ważną co
do wartości pozycją w wydatkach budżetu państwa jest edukacja.
Zarówno w dyskusjach naukowych jak i politycznych edukacja powszechnie uznawana
jest za ważny element państwa dobrobytu a przez to za sferę oddziaływania polityki
społecznej. Polityka społeczna bowiem wywiera wpływ na poziom nierówności w bardziej
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bezpośredni sposób, niż inwestycje w edukację – szczególnie wyższą, gdyż jej wpływ na
dystrybucję dochodów zapośredniczony jest przez strukturę rynku pracy. Edukacja realizuje
więc „równość szans”, a polityka społeczna „wyrównuje poziom życia”.
W Polsce edukacja, nauka przez wiele lat okresu transformacji była, i po części nadal jest,
traktowana resztówkowo. To oznacza niewykorzystany potencjał i większe problemy oraz
bariery rozwojowe w przyszłości. Głównym źródłem inwestycji w szkolnictwo wyższe (poza
środkami z UE) jest budżet państwa, które w relacji do PKB od 2005 r. wskazywały tendencję
spadkową z 0,99% w 2005 r. do jedynie 0,65% w 2012 (Tabela 1).
Tab. 1. Udział procentowy na Szkolnictwo Wyższe w wydatkach publicznych w Polsce
w latach 2003-2012
Lata
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Udział
0,84
0,96
0,99
0,94
0,93
0,88
0,88
0,71
0,67
0,65
w%
Źródło: GUS – Szkoły Wyższe 2010, http:/www.stat.gov.pl.

Człowiek dobrze wyedukowany łatwiej znajdzie pracę, przynosząc korzyści sobie
i ogółowi, także budżetowi państwa. Wśród osób wyedukowanych mniejsza jest przestępczość.
Statystyki wykazują, że ludzie wykształceni mniej chorują, może dlatego, że wiedzą, co to
znaczy prowadzić zdrowy tryb życia. Państwo może mieć z tego same korzyści i niższe
wydatki budżetowe [Arak P. 2013, s. 6].
Pośród wielu zmian, jakie tworzyły polską transformację systemową, zmiany w systemie
edukacji należały do jednych z najbardziej oczekiwanych. Potrzeba ta była dyktowana nie tylko
względami politycznymi, lecz przede wszystkim cywilizacyjnymi – potrzeba było nowych
wysoko wykwalifikowanych kadr dla dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i jego nowych
wyzwań. Eksplozja edukacyjna, jaka dokonała się w Polsce w latach 90., nie miała sobie
równych w Europie. Wykształciliśmy bardzo dużo młodych ludzi – współczynnik skolaryzacji
brutto wzrósł z 12,9% w roku akademickim 1990/1991 do 53,8% w roku akademickim
2010/2011. Jednak jakość tej edukacji pod względem wielu kluczowych umiejętności pozostawia
sporo do życzenia – zarówno w ocenie pracodawców, jak i samej młodzieży.
Warto odnotować, że młodzi Polacy o wiele gorzej oceniają, niż młodzi w innych
krajach, przygotowanie do życia zawodowego, jakie daje uczelnia wyższa. Jedynie 10,4%
studentów i absolwentów studiów wyższych ocenia, że uczelnia przygotowuje ich do
przyszłych obowiązków zawodowych – gorsza sytuacja jest tylko w Albanii i na Słowacji.
Według założeń uczelnia powinna bardziej uczyć adaptacyjności i gotowości uczenia się przez
całe życie, ale jedynie 7,7% studentów uznaje, że przygotowuje ich do poszukiwania pracy.
Przejście od edukacji do zatrudnienia jest bardzo ważnym procesem dla młodego
człowieka. Od jego powodzenia zależy nie tylko to, czy wyzwoli się on spod kontroli
rodziców, opuści dom rodzinny i stanie się niezależny finansowo, ale zależy także realizacja
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aspiracji, ambicji, planów życiowych, zawodowych, możliwość usamodzielnienia się, kupna
mieszkania, założenia własnej rodziny i podjęcia decyzji o posiadaniu dzieci. Praca jest ważną
wartością dla ponad 62% studentów i jest czwartą po zdrowiu, rodzinie i rozwoju własnym
najistotniejszą wartością wskazywaną przez osoby w wieku 18-26. Jest ona także ważniejsza
dla dzisiejszego pokolenia, niż była dla rodziców w latach 70.
Często podejmowanie studiów w Polsce przyczynia się do stosunkowo wysokiego odsetka
biernych zawodowo wśród młodych oraz opóźnionego w stosunku do średniej dla UE28
przeciętnego wieku, w którym co najmniej 50% osób znajduje się na rynku pracy. W 2007 r.
wiek ten wzrósł w naszym kraju do 22 lat z 21 notowanych w 2000 r., przy pozostającej
w rozpatrywanym okresie na niezmiennym poziomie 20 lat ówczesnej średniej unijnej.
Proces przechodzenia od edukacji do zatrudnienia jest dziś trudnym procesem, ponieważ
ingerują w niego złożone i mało przyjazne dla współczesnej młodzieży trendy demograficzne
i makroekonomiczne. Z jednej strony dzisiejsi dwudziestokilkulatkowie są ostatnimi rocznikami
powojennego wyżu, który obecnie kończy studia, a z drugiej strony od jesieni 2008 r. – jak już
wspomniano – trwa spowolnienie gospodarcze, którego konsekwencją jest większe bezrobocie.
Liczne badania ilustrują tezę, że wchodzenie na rynki pracy w okresie recesji może
pozostawiać trwały ślad na młodym pokoleniu. Największe obawy dotyczą możliwości
wygenerowania przez kryzys tzw. straconej generacji. Byliby to młodzi, dobrze wykształceni
ludzie, którzy pozostają w oderwaniu od rynku pracy lub wykonują tzw. prace śmieciowe,
czyli nisko płatne, mało prestiżowe i niestabilne [Ostrowski P. 2014, s. 46].
Dzieje się tak z kilku powodów, m.in. przez rozbieżności między umiejętnościami
nabytymi podczas edukacji a wymaganiami rynku pracy, czy ze względu na kondycję
gospodarczą. W czasach recesji firmy kontynuują redukcję zatrudnienia lub nie zatrudniają
nowych pracowników, co oznacza, że nie powstają nowe miejsca pracy. Wszystko to sprawia,
że obecnie w warunkach niestabilnej gospodarki wzrasta niepewność efektywnego transferu
z edukacji na rynek pracy. Wpływ kryzysu uwidacznia się najbardziej pod względem
bezrobocia i związanych z nim społecznych zagrożeń, w tym przedłużającej się bierności
zawodowej młodzieży. Najważniejsze unijne cele edukacyjne, które mają zostać osiągnięte do
2020 r., to m.in. ograniczenie do 10% liczby osób przedwcześnie kończących naukę szkolną
oraz zwiększenie do co najmniej 40% liczby osób w wieku 30-34 z wyższym wykształceniem.
Polska przyjęła cele ambitniejsze – bowiem zadeklarowała zmniejszenie odsetka osób
wcześnie porzucających naukę do 4% przy równoczesnym zwiększeniu do 45% odsetka osób
w wieku 30-34 z wyższym wykształceniem.
Poziom edukacji społeczeństw w coraz większym stopniu decyduje o konkurencyjności
ich gospodarek oraz ogólnym sukcesie krajów na arenie międzynarodowej. Po przystąpieniu
Polski do UE krajowy system edukacji w większym stopniu otworzył się na kontakty
międzynarodowe (wykres 1).
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Wykres 1. Budżet przyznany Polsce na realizację programu Erasmus (w mln Euro).
Źródło: Polskie 10- lat w UE, Raport str. 165, http: iec,europa,eu,plwue.pdf.

W ramach programu Erazmus ponad 120 tys. polskich studentów studiowało lub odbyło
praktyki w państwach UE a 37 tys. wykładowców prowadziło zajęcia na Uczelniach tych
państw lub odbyło w nich szkolenie (wykres 2).

□Liczba przyjazdów pracowników zagranicznych uczelni
□Liczba wyjazdów pracowników uczelni z Polski
Wykres 2. Erasmus w liczbach - wyjazdy pracowników uczelni
(w celu prowadzenia zajęć) z i do Polski.
Źródło: Polskie 10 lat w UE, Raport str. 165, http: iec,europa,eu,plwue.pdf.

Natomiast Polskie Uczelnie przyjęły około 42,5 tys. zagranicznych studentów, co
wskazuje, że Polska może być atrakcyjnym kierunkiem nie tylko biznesowym czy
turystycznym ale też edukacyjnym (Tabela 2).
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Tabela 2. Liczba wyjeżdżających studentów w ramach programu Erazmus z państw UE10
w roku akademickim 2010/11 i 2011/12
Lata
Wskaźnik mian
Państwo
w%
2010/11
2011/12
Polska
14.234
15.315
7,6
Czechy
6.433
7.004
8,9
Rosja
4.604
4.578
-0,6
Węgry
4.164
4.361
4,7
Litwa
3.417
3.548
3,8
Słowacja
2.458
2.685
9,2
Łotwa
1.959
2.194
12,0
Bułgaria
1.837
1.852
0,8
Słowenia
1.480
1.735
17,2
Estonia
1.028
1.092
6,2
Źródło: Polskie 10 lat w Unii – Raport str. 164.

Po 2004 roku zagraniczne uczelnie stały się dostępne dla większej liczby osób – chociaż
– jak wynika z danych, zaledwie 13% młodych ludzi z Polski decyduje się na naukę za granicą
a przyczyną są koszty na które młodych Polaków ani ich rodzin nie stać. A przecież EUROPA
to solidarność wspólnego interesu!
Literatura:
1.
2.
3.

Arak P. [2013], Wejście młodych ludzi na rynek pracy. Polityka Społeczna Nr 10.
Dryl I. [2014], Transformacja starości. N.Ż.G. Nr 1/2.
Kłos A. [2014], Zaostrzenie makroekonomiczne w UE a realizacja polityki regionalnej w Polsce., Studia
Europejskie Nr 1.
4. Mączka L. [2003], Integracja Polski z Unią Europejskiej. Zeszyty Badania Naukowe WSU, Kielce,
vol. 12. Nr 4.
5. Mączka L. [2005], Wyzwania wobec kwestii społecznej w świecie XXI wieku. Zeszyty Naukowe AE,
Nr 669, Kraków.
6. Mączka L. [2008], Dylematy odnowionej Strategii Lizbońskiej w obszarze rynku pracy. Zeszyty
Naukowe UE, Nr 762, Kraków.
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8. Ostrowski P. [2014], Okaleczone pokolenie. Polityka Społeczna, Nr 5/6,
9. Polskie 10 lat w Unii [2014] – Raport, http: iec,europa,eu,plwue,pdf
10. Szkoły Wyższe GUS – 2010, http: www.stat.gov.pl

31

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach

Lucyna Mączka
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Cracow University of Economics
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
Old Polish University in Poland

POLSKA DROGA DO UNII EUROPEJSKIEJ
Streszczenie
W ciągu 25-lat wolnej Polski Polacy dokonali niezwykłego skoku cywilizacyjnego. W 2013
roku 38 mln Polaków osiągnęło poziom PKB – stanowiący 67% średniej Krajów Unii
Europejskiej. Przeciętny Polak dzięki dokonywanym przemianom żyje się o 6 lat dłużej.
Notujemy ponad 4-krotny wzrost liczby studentów Wyższych Uczelni. Prawie 3 miliony osób
prowadzi własną działalność gospodarczą, biorąc tym samym „los w swoje ręce”. Udział
Polski w Unii Europejskiej zaowocował także wzrostem oceny sytuacji kraju i całej gospodarki
również w świecie. Rozwiązaliśmy zatem polskie sprawy przez czynniki proste, natomiast
wciąż słabo funkcjonują te czynniki, które gwarantują trwały rozwój a więc wzrost o wyższej
jakości, którego źródłem są wiedza i innowacyjność – chociaż często głoszone są dążenia do
gospodarki opartej na wiedzy.
Pierwsze 10 lat Polski w UE zamykamy więc pozytywnym wynikiem, ale nie oznacza to,
że sukcesy będą trwały, bowiem to co budowało naszą pozycję, może ulec zmianie, gdyż nie
mają one głębokich korzeni w całej rozciągłości – wiadomo, że na pozycję lidera trzeba
nieustannie pracować wykazując się aktywnością i odpowiedzialnością.

POLISH ROUTE TO THE EUROPEAN UNION
Abstract
During 25 years of free Poland the Polish made an extraordinary civilization leap. In 2013 38
million Polish people reached the level of GDP representing 67% of the average of the
European Union countries. The average Polish, thanks to carried out changes, lives about six
years longer. We note a more than 4-fold increase in the number of higher education students.
Nearly 3 million people run their own businesses, taking 'their fate into their own hands,' in this
way. Polish participation in the European Union also resulted in an increase in the assessment
of the country situation and the whole economy also in the world.
Thus, we solved Polish matters by simple factors, however, still poorly functioning are
these factors which guarantee sustainable development and, therefore, an increase of higher
quality whose sources are knowledge and innovation - although the pursuit of knowledgebased economy is often proclaimed.
First 10 years of Poland in the EU is closed by a positive result, but this does not mean
that the successes will continue, because what has been building our position may change since
they do not have deep roots fully - it is known that to keep the leader position you have to
constantly work demonstrating your activity and responsibility.
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MEGATRENDY ROZWOJOWE – WSPÓŁCZESNE
WYZWANIE GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIĄ

WPROWADZENIE
Procesy gospodarowania przestrzenią nie pozostają bez znaczenia, wobec problemu
zaspokajania potrzeb ludności. Gospodarowanie przestrzenią i dostępnymi zasobami stanowi
narzędzie wykonawcze polityki przestrzennej, i dostarcza bogatego instrumentarium służącego
realizacji celów stawianych przez strategie rozwojowe. Zagadnienie gospodarowania
przestrzenią nabiera nowego znaczenia i dowartościowania w świetle pojawiających się
problemów rozwoju gospodarek krajowych oraz dynamicznego wieloaspektowego rozwoju
w wymiarze ponadnarodowym, a nawet globalnym.
Celem nadrzędnym artykułu jest podniesienie kwestii wyzwań stawianych przed szeroko
rozumianymi procesami gospodarowania w świetle zaistnienia zjawisk o charakterze
globalnym, nazywanych megatrendami. Cele szczegółowe dotyczą prezentacji wyodrębnionych megatrendów oraz omówienia znaczenia gospodarowania przestrzennego w świetle
realizacji strategii naprawczychi zapobiegających dalszemu pogłębianiu kryzysów czy
nierównomiernemu rozwojowi.
Hipotezą artykułu jest przeświadczenie o znacznym potencjale sprawczym tkwiącym
w narzędziach gospodarowania przestrzennego, aktywizowanych poprzez zaistnienie
ponadnarodowych trendów rozwojowych. Wykorzystana w pracy metoda to krytyczna analiza
i kompilacja literaturowa z zakresu gospodarki przestrzennej, polityki gospodarczej oraz
rozwoju regionalnego, służąca realizacji celów stawianych przed niniejszą pracą.

2. MEGATRENDY – DEFINIOWANIE POJĘCIA
Rozwój społeczno-gospodarczy przebiegający na podłożu o charakterze globalnym,
pozostawiający w tle wiele barier, ograniczeń i problemów, pozwolił na wykształcenie się
pewnych globalnych tendencji rozwojowych, nazywanych megatrendami. Muszyński1
1

J. Muszyński, Megatrendy a polityka, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław, 2001, s. 11.
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megatrendy definiuje jako wyraźne tendencje w gospodarce światowej, obejmujące wszystkie
kontynenty i społeczeństwa, oddziałujące na życie ludzi w coraz bardziej odczuwalny sposób.
Stacewicz2 posługuje się obrazową definicją megatrendów, rozumiejąc je jako „uniwersalne,
podstawowe tendencje rozwojowe, które wydają się określić kształt nadchodzącej przyszłości”,
podkreśla również subiektywny charakter ich identyfikacji, związany z niejednorodną
strukturą, uwarunkowaną kulturowo, światopoglądowo oraz przez akceptowalny system
wartości3. Natomiast Naisbitt4 akcentuje element nowości, definiując megatrendy jako „ogólne
zarysy, które określają nowe społeczeństwo”.
W literaturze wymienia się wiele zjawisk uznanych za megatrendy. Można do nich
zaliczyć m.in.: procesy naukowo-technologiczne, związane z rozwojem nauki i kształtowaniem
społeczeństwa informacyjnego; wzrost gospodarczy; przemiany społeczno-kulturowe;
stopniowe przechodzenie do myślenia długofalowego, zorientowanego na przyszłość
w wymiarze humanistycznym, etycznym, ekologicznym5; zmiany w strukturze ludności6;
ewolucje systemów politycznych; zmiany w dostępności i zarządzaniu surowcami
energetycznymi7; zagrożenia termonuklearne, zdrowotne, żywnościowe; pogłębiający się
dysonans między regionami8; rosnący terroryzm, postępujące procesy globalizacyjne i wiele
innych dostrzegalnych i słyszalnych powszechnie zmian o charakterze globalnym. Są one
wyczuwalne intuicyjnie jako zagrożenia, choć przy racjonalnym ich wykorzystaniu –mogą
przynieśćdobre i pożądane społecznie zmiany. Wiele z wymienionych nurtów jest
uprawnionych dorozpatrywania w kategoriach tzw. „trzeciej fali”, czyli budowy nowej
cywilizacji, kiełkującej na nowej świadomości, poprzez głęboki przewrót społeczny, czy też
zbliżający się skok kwantowy9.
Przeprowadzone badanie literaturowe, pozwoliło nakreślić środowisko badawcze oraz
dostrzec dwa problemy, istotne z punkt widzenia celów referatu. Pierwszy ujawniony dylemat
wiąże się z powszechnym utożsamianiemdostrzegalnych i dokonujących się zmian z pojęciem
megatrendu, co może budzić wątpliwości. Czy wszystkie powszechnie obserwowane,
postępujące, ponadnarodowe zjawiska mogą zostać uznane za megatrendy? Dotychczasowe
rozważania dotyczące megatrendów, pomimo nieścisłości i dużej pojemności definicyjnej,
zdaniem autorów referatu, pozwalają dostrzec w nich dążność wielowymiarowych społeczno-

2
3
4
5
6

7

8
9
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gospodarczych struktur do podlegania podobnym, zagregowanym i zunifikowanym
zjawiskom i przemianom rozwojowym, dotykającym je w wymiarze globalnym. Pomimo
braku terminologicznej precyzji, istotne jest podłożenie zaistnienia omawianych tendencji.
Poprzez analizę tychże źródeł, możliwe staje się wyodrębnienie problemów, a następnie
w dalszym etapie, poprzez analizę problemów – poszukiwanie ich rozwiązań. Spostrzeżenie to
prowadzi do centrum drugiej problematycznej kwestii, tj. dopotrzeby rozpatrzenia zagadnienia
megatrendu przez pryzmat instrumentarium pozostającego w dyspozycji gospodarki
przestrzennej i realizacji utylitarnych celów, przed nią stawianych. Czy wymienione zjawiska
wpasowują się w spektrum zadań gospodarki przestrzennej oraz korespondują z przyjętą
dotychczas nomenklaturą? Odpowiedzi na postawione pytania zostały sformułowane
w kolejnych rozdziałach niniejszej pracy.

2. MEGATRENDY W ŚWIETLE OBSZARU BADAWCZEGO
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Analiza problemu megatrendów na gruncie gospodarki przestrzennej jest uzasadniona przez
odwołanie do jej interdyscyplinarnego charakteru, wypełniającego lukę i niedostatek wielu
pokrewnych dziedzin10. Wykładnią wspomnianego interdyscyplinaryzmu jest czerpanie przez
gospodarkę przestrzenną z wielu dyscyplin i nurtów naukowych, tj. ekonomii, nauk
o zarzadzaniu, demografii, geografii, socjologia, politologii, ekologii, urbanistyki,
regionalistyki czy ruralistyki11. Jednocześnie, jak zaznacza Bajerowski12, pomimo wyraźnej
różnorodności szczegółowej problematyki gospodarki przestrzennej, przedmiot jej badań jest
jednoznacznie określony – jest nim zespół procesów zachodzących w przestrzeni. Natomiast
megatrendy zdają się być zagadnieniem wielotematycznym pod względem źródeł problemu
oraz mulitiwariantnym ze względu na zakres dostępnych ich rozwiązań. Ponadto są ze
sobąsilnie powiązane zależnością przestrzenną, dlatego też właśnie gospodarka przestrzenna,
zdaje się wychodzić na przeciw pojawiającym się wyzwaniom.
Aktualność i wagę rozpatrywanego zagadnienia potwierdzają badania prowadzone
w ramach europejskiego programu ESPON13, dotyczącego rozwoju przestrzennego
Europy. Europejską przestrzeń planuje się i gospodaruje nią poprzez wdrażanie
postanowień zawartych w dokumentach politycznych poszczególnych państw,
10

11
12

13

Zobacz: G. Kołodko, Zarządzanie mikroekonomiczne i polityka makroekonomiczna a wzrost gospodarczy
i rozwój społeczny, s. 7-14, [w:] G. Kołodko (red.), Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju,
Wydawnictwo Poltext, Warszawa, 2014. Autor wykazuje znaczenie badań o charakterze interdyscyplinarnym dla rozwoju myśli o przyszłości, zachodzących na styku gospodarki i społeczeństwa,
społeczeństwa i polityki, gospodarki i środowiska naturalnego, kultury z gospodarką oraz gospodarki
z technologią (s. 7).
R. Domański, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2005, s. 9-10.
T. Bajerowski (red.), Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 2003, s. 15.
Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej (ang. European
Observation Network for Territorial Development and Cohesion).
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pozostawiającgłówną siłę decyzyjną na poziomie lokalnym14. Trwają jednak wzmożone
prace na wyższych szczeblach administracji, zmierzające do ustalenia głównych
obserwowanych trendów rozwojowych w krajach wspólnoty. W ramach programu ESPON
podjęto projekt badawczy Europejskie Terytorium 2050 (ang. European Territory 2050 –
ET2050), który pozwolił na wyodrębnienie 10 megatrendów, mających wpływ na rozwój
Unii Europejskiej do roku 205015. W tabeli 1 zebrano zidentyfikowane trendy i krótko
opisano główne problemy, zaistniałe w ich ramach.
Rozpatrywanie pojawiających się problemów w kontekście obszaru badawczego
gospodarki przestrzennej, pozwala zwrócić uwagę na instrumentację zadań polityki społecznogospodarczej i regionalnej, które realizowane są poprzez systemowe propagowanie
i planowanie działań oraz skuteczne osiągania stawianych celów16. Megatrendy przyjęły postać
ogólnych globalnych tendencji, problemy zostały uwidocznione na szczeblu ponadnarodowym, zaś sposób ich rozwiązania, dzięki procesom gospodarki przestrzennej, odbywa
się na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Następuje zawężanie i konkretyzacja
czynności, które pozwalają skierować wiązki działań w miejsca najbardziej potrzebujące
przemian. Spostrzeżenie to uwidacznia mechanizm funkcjonowania długoterminowych
strategii naprawczych i wdrożeniowych dla gospodarki przestrzennej – problem globalny, jest
rozwiązywany lokalnie, zaś osią zachodzących interakcji jest przestrzeń. Mechanizm ma
charakter samopodtrzymujący i dynamiczny, obarczony niepewnością obecną w układach
przestrzennych17. W tym ujęciu przestrzeń jest miejscem spotkania procesów globalizacyjnych
i glokalizacyjnych, znajdujących ujście w konkretnej przestrzeni wyrażanej przez lokalizację.
Globalizacja jest układem odniesienia i warunkiem brzegowym rozwoju lokalnego, zaś jej
lokalny wymiar jest właśnie nazywany glokalizacją18 (zob. rys. 1).

14

15

16
17

18
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Tab. 1. Megatrendy wytypowane w programie ESPON
Lp.

1

Nazwa
megatrendu

Główne problemy

– niedostatek siły roboczej,
– presja migracyjna,
– zmniejszenie liczby ludności w wieku produkcyjnym,
Starzejąca się
– spowolnienie procesów gospodarczych,
ludność Europy – niekorzystne warunki rozwoju innowacyjności,
– ograniczenie działań ryzykownych w związku z postawami zachowawczymi osób
starszych.

2

Cofająca się
gospodarka

– obniżenie dynamiki rozwoju gospodarczego w następstwie kryzysu 2008
oraz kolejnych fal kryzysowych,
– zbyt duże uzależnienie gospodarki od usług oraz zaawansowanej turystyki,
– ograniczenie reindustrializacji do tradycyjnego przemysłu,
– spadek konkurencyjności względem wiodących sektorów przemysłu
(tj. mikroelektronika, medycyna).

3

Ewolucja
postaw
społecznych

– odchodzenie od tradycyjnych wartości,
– postawy sprzyjające zadłużeniu przyszłych pokoleń,
– wzrastający protekcjonizm, zamkniecie na zmiany,
– wzrost wrażliwości na problemy środowiskowe.

4

Spowolniona
innowacyjność

– wolne wdrażanie nowości technologicznych związanych
z nanotechnologiami, biomedycyną, energetyką i sztuczną inteligencją, itp.,
– nieefektywne badania naukowe,
– niedostateczny poziom świadomości prorozwojowej.

5

Niedostatek
energii

– wzrost cen energii,
– dominacja paliw węglowych nad pozostałymi źródłami energii,
– restrykcyjna polityka redukcji emisji CO2 obniżająca wzrost gospodarczy,
– wzrost zależności od zewnętrznych źródeł energii,
– problemy w sektorze energetycznym.

6

Odwrócone
dostępności

– tworzenie sieciowych powiązań metropolitarnych i komunikacyjnych między
wiodącymi regionami i miastami,
– izolacja i wykluczenia regionów o mniejszym potencjale.

7

Spolaryzowany – niekorzystana alokacja zasobów finansowych na rzecz obszarów najsłabszych,
– ograniczenie transferów finansowych i poziomu solidarności,
rozwój

– polaryzacja rozwoju regionalnego,
– dominacja bogatych ośrodków rozwojowych kosztem innych.

8

Hybrydowa
geografia

– stopniowa ewolucja struktur zagospodarowania przestrzennego,
– rozluźnienie tradycyjnego modelu zwartego miasta, suburbanizacja,
– zagrożenie niskim poziomem ładu przestrzennego,
– tworzenie obszarów typu „wieś miejska” (ang. „village-town”).

9

Zablokowane
reformy
strukturalne

– narastająca potrzeba pogłębionych reform społeczno-gospodarczych napotykająca
bariery społeczne,
– zmniejszenie skuteczności samorządności lokalnej,
– dekompozycja regionalna,
– przejęcie części władzy przez populistów oraz ponadnarodowe korporacje.

Europejskie
zakleszczenia

– potrzeba reform politycznych usprawniająca obecne systemy zarządcze,
– brak decyzyjności,
– brak konkurencyjności Europy wobec innych części świata,
– brak znaczącego postępu w integracji europejskiej,
– wynikiem koniecznych działań może być jedynie koordynacja wybranych dziedzin,
– Unia Europejska przejawiająca się jako model różnych prędkości,
– zablokowanie kolejnych rozszerzeń.

10

Źródło: opracowanie własne na podstawie Szlachta 2013, s. 79-81.
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Rysunek 1. Siła sprawcza gospodarki przestrzennej wobec problemu megatrendów
rozwojowych w środowisku globalnym i lokalnym.
Źródło: opracowanie własne.

3. ZNACZENIE MEGATRENDÓW W GOSPODARCE
PRZESTRZENNEJ
Megatrendy w odniesieniu do gospodarki przestrzennej, rozpatrywane są głównie w kontekście
terytorialnym. Nie oznacza to pomniejszania ich wpływu w aspekcie gospodarczym czy też
ekonomicznym. Poruszone przez Szlachtę19 główne problemy niosą za sobą daleko idące
skutki, których efekty są dostrzegalne już teraz i będą obserwowane w perspektywie
przyszłego pokolenia.
Prace badawcze i rozwojowe dotyczące megatrendów mają bardzo krótką historię.
W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie, w sposób jednoznaczny, ocenić przyczyn
występowania megatrendów. Trudności przysparza jednoznaczne ich zidentyfikowanie.
Megatrendy właśnie powstają. W takim stanie wiedzy, prognozowanie wpływu megatrendów
na współczesne procesy gospodarowania przestrzenią jest jeszcze niemożliwe. Niemożliwość
gospodarowania nie oznacza wszakże zaprzestania badań w tym zakresie. W tabeli 2 dokonano
zestawienia wyzwań dla współczesnych procesów gospodarowania przestrzenią. Prezentowane
zestawienie ma charakter otwarty i niewyczerpujący, wskazuje jednak najważniejsze elementy,
które będą miały charakter pozytywny lub negatywny.
19

38
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Tab. 2. Megatrendy – ujęcie przestrzenne

Lp.

Megatrendy
rozwojowe

1

Starzejąca się
ludność
Europy

2

Cofająca się
gospodarka

3

Ewolucja
postaw
społecznych

Wyzwania dla współczesnych procesów
gospodarowania przestrzenią
– niedostatek siły roboczej wynikający z niedoboru urodzeń będzie wpływał na
zagospodarowanie przestrzeni – powstaną nowe trendy w zainwestowaniu prowadzące do
„mniejszych nieruchomości”, duże domy i mieszkania będą zastępowane mniejszymi,
– wewnętrzna presja migracyjna wyludni „prawdziwe wsie”, wykreuje obszary typu villagetown oraz spowoduje wzrost znaczenia przestrzennego obszarów typu „prawdziwa wieś”,
– wewnętrzna presja migracyjna będzie powodowała przerost funkcji miejskiej – to
prowadzi do konieczności kreowania zagospodarowania przestrzennego w systemie
samowystarczalnego, samopodtrzymującego się i efektywnego miasta zintegrowanego,
– przeciwdziałaniem „wewnętrznej presji migracyjnej” może być „zewnętrzna presja
migracyjna”, czyli akceptacja przesiedleń – wyzwaniem w tym przypadku są zmiany
w zagospodarowaniu przestrzeni wynikające z odmiennych uwarunkowań kulturowych
i społecznych,
– zagospodarowanie przestrzeni będzie trzeba przygotowaćpod kątem ludzi
w wieku poprodukcyjnym – zmieni się tym samym charakter wielu rozwiązań nie tylko
urbanistycznych, ale również nieruchomościowych, warunkowany czynnikiem fizykalnym
(osoby starsze są mniej mobilne przestrzenie oraz wymagają zaawansowanej infrastruktury
technicznej do prawidłowego funkcjonowania),
– starzejąca się populacja z nagromadzonym kapitałem może być źródłem
krótkoterminowych zasobów (w tym przestrzennych) dla pozostałej części społeczeństwa
(ludzie młodzi mogą być utrzymywani przez starszych),
– zasobne osoby starsze mogą tworzyć nowe potrzeby przestrzenne związane
z długością życia w okresie poprodukcyjnym (turystyka starszych, obszary zielone,
aktywizacja wieku poprodukcyjnego),
– starzejące się społeczeństwo nie może prowadzić do inteligentnych zmian,
w tym zmian w przestrzeni, nie może też być innowacyjne – czynniki te mają również
wpływ na przestrzeń,
– starzejąca się ludność Europy to również powód „stagnacyjności” w zakresie
podejmowania śmiałych wyzwań i ucieczki od ryzyka.
– kryzysy gospodarcze mogą być powodowane przez rynki nieruchomości – oznacza to,
że kryzys gospodarczy może być skutkiem kryzysu w przestrzeni (rynek nieruchomości to
ważny element przestrzeni),
– intensywne i nowoczesne zarządzanie przestrzenią może podtrzymywać dynamikę
rozwoju gospodarczego – aby to nastąpiło niezbędnejest odpowiednie przygotowanie
i prowadzenie procesów przestrzennych,
– przestrzeń jest miejscem lokalizacji wszelkiego rodzaju działalności człowieka,
– zmiany w preferowanych rodzajach działalności mogą być czynnikiem wpływającym na
jakość i ład przestrzeni,
– lokalizowanie poszczególnych rodzajów działalności w przestrzeni musi mieć charakter
uporządkowany, racjonalny, małoinwazyjny, opłacalny ekonomicznie i społecznie,
– cofająca się gospodarka to „uwsteczniająca się przestrzeń” – paradygmat ekologiczny czy
ekonomiczny nie powinien być rozpatrywany w sposób indywidualny czy
redukcjonistyczny - należy je rozpatrywać systemowo nie tylko w teraźniejszości, ale
również w perspektywie przyszłości.
– tradycyjne postrzeganie przestrzeni, które historycznie przyczyniło się do sukcesu
społeczno-gospodarczego Europy ewoluuje wraz z ewolucją społeczną
w kierunku społeczeństwa informacyjnego,
– powszechny dostęp do informacji przestrzennej to nie tylko zbieranie i udostępnianie
danych w rejestrach publicznych, to również budowanie i wzrost świadomości społecznej
o przestrzeni, jej cechach, organizacji i znaczeniu – dzięki temu ewolucja postaw
społecznych może mieć charakter pozytywny,
– wyzwaniem jest zmniejszenie bieżącego konsumpcjonizmu, w tym przestrzennego,
– celem nadrzędnym powinno stać się promowanie stanowiska „odroczonej przestrzennej
gratyfikacji” – każda część przestrzeni powinna być optymalnie wykorzystana w założonej
perspektywie czasowej (potrzeba wdrożenia strategicznego gospodarowania),
– przestrzenna ewolucja postaw społecznych to również przeciwdziałanie budowaniu
„zamkniętych lokalnych układów przestrzennych” – które poprzez „lokalną ograniczoność”
są zamknięte na zmiany, a często również ksenofobiczne,
– wyzwaniem jest powszechna akceptacja translokalności,
– protekcjonizm przestrzenny powinien być ograniczony do minimum – swoboda wolnego
rynku powiązana z aktywnością poszczególnych podmiotów powinna być podstawą
zarzadzania procesami przestrzennymi,
– problemy środowiskowe powinny stanowić równouprawniony – a nie dominujący –
element procesów zarzadzania przestrzenią,
– społeczne postawy przestrzenne zmieniają się i muszą się zmieniać – jest to warunek
nadążania za zmianami w innych obszarach funkcjonowania człowieka i gospodarki,
– „zamkniecie na zmiany” to „cofanie się do tyłu”.
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4

Spowolniona
innowacyjność

5

Niedostatek
energii

6

Odwrócone
dostępności

7

Spolaryzowany
rozwój

– brak innowacyjności w dziedzinach pozaprzestrzennych to brak innowacyjności
w zagospodarowaniu przestrzeni – procesy innowacyjne spoza przestrzeni warunkują
innowacyjność samej przestrzeni; ponadto brak innowacyjności to nie tylko brak rozwoju,
ale „zastój przestrzenny” prowadzący do „zacofania przestrzennego”,
– procesy gospodarowania przestrzenią nie mogą być traktowane jako „dane raz na zawsze”
powinnypodlegać zmianom i ulepszeniom,
– zmieniająca się przestrzeń wymusza podejmowanie prac i działań innowacyjnych –
bez innowacji przestrzeń w warunkach innowacji pozaprzestrzennych będzie
zarządzana nieefektywnie, a procesy przestrzenne będą prowadzić do spowolnienia
gospodarczego,
– warto, aby sektor nieruchomości stał się przedmiotem intensywnych badań naukowych
o charakterze systemowym – prowadzone dotychczas badania mają najczęściej charakter
incydentalny i nie odpowiadają stawianym przed nimi wyzwaniom.
– badania naukowe dotyczące przestrzeni powinny mieć charakter rozwojowy.
– wzrost cen surowców, w tym energii elektrycznej ma i będzie miał bardzo duży wpływ na
procesy gospodarowania przestrzenią – procesy te będą powodowały reorganizację procesu
inwestycyjnego i użytkowego,
– restrykcyjna polityka energetyczna będzie powodowała wykorzystywanie nowych i
droższych technologii w budownictwie – dzięki temu straty energetyczne będą mniejsza,
natomiast koszty większe,
– wzrost kosztów zaopatrzenia w energię spowoduje wzrost kosztów utrzymania przestrzeni,
– restrykcyjna polityka redukcji emisji będzie powodowała nie tylko koszty inwestycyjne
i eksploatacyjne – będzie też powodowała określone zmiany w przestrzeni związane np.
z lokalizacją farm wiatrowych lub elektrowni jądrowych,
– „zmiany w procesach dostarczania energii” wywołają zmiany w procesach zarządzania
przestrzenią choćby dlatego, iż odnawialne źródła energii zgłaszają zwiększone
zapotrzebowanie na wykorzystanie przestrzeni – są „przestrzeniochłonne”,
– wynikiem niedostatków energii będą pojawiające się znacznie częściej i narastające
konflikty w przestrzennych układach terytorialnych, związane z ograniczonymi zasobami
i ryzykiem wynikającym z ich dostępności.
– tworzenie wielowątkowych i nowoczesnych powiązań sieciowych między wiodącymi
regionami i miastami powoduje doskonałą dostępność w zakresie powiązań
komunikacyjnych, w tym także transportowych z wiodącymi miejscami koncentracji
potencjałów społeczno-gospodarczych na świecie – globalizacja w tym aspekcie jest
procesem pozytywnym,
– sieci łączą najważniejsze miejsca świata – w tym kontekście metropolie zyskują bardzo
korzystne parametry dla sieciowania,
– zaistnienie jednocześnie globalizacji i sieciowania powoduje, iż pozycja wielu przestrzeni
znajdujących się w cieniu biegunów rozwoju ulega stopniowej degradacji przestrzennej –
inne megatrendy tylko ten proces wzmacniają,
– globalizacja i sieciowanie wzmaga poziom wykluczenia i izolacji obszarów
pozasieciowych.
– polaryzacja rozwoju społeczno-gospodarczego w układzie regionalnym jest zjawiskiem
występującym w przestrzeni od dawna – obecnie jego charakter i siła sprawcza są jednak,
w kontekście występowania innych megatrendów, bardzo duże; regiony zasobniejsze
rozwijają się bardziej intensywnie, ich biedniejsi sąsiedzi wolniej – powstaje na tym tle
zasadnicze pytanie: finansować wszystkich, silniejszych czy słabszych,
– polaryzacja rozwoju występuje również pomiędzy większymi miastami, a resztą regionu
czy też między strefami miasta – proces ten w warunkach gospodarki rynkowej jest
naturalny – inne megatrendy wzmacniają te procesy co prowadzi do dysproporcji
rozwojowych,
– dysproporcje rozwojowe należy eliminować, ale nie może się to odbywać w warunkach
braku konkurencyjności i nieefektywnego wydawania środków na rozwój,
– równoważenie rozwoju przestrzennego to cel nadrzędny, który powinien eliminować
procesy polaryzacji rozwojowych,
– polaryzacja rozwoju, dzięki koncentracji zasobów, prowadzi również do realokacja
kierunków wydatków na niekorzyść obszarów najsłabszych – obszary te, posiadając
mniejsze zasoby (finansowe, ludzkie, technologiczne, itp.) mają mniejsze szanse na
finansowanie rozwoju przestrzennego,
– sytuacje kryzysowe orazkonkurencja powodujązmniejszenie transferów finansowych
i poziomu solidarności pomiędzy państwami, regionami czy też metropoliami – naturalny
brak solidarności może powodować polaryzację rozwoju i dysproporcje w trwałości
procesów zarządczych,
– w warunkach otwartych rynków zasobów pojawia się dominacja bogatych ośrodków
rozwojowych kosztem innych – w przestrzeni oznacza to dysproporcje rozwojowe.
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– megatrendy prowadzą do stopniowej, i wydaje się, że nieodzownej, ewolucji struktur
zagospodarowania przestrzennego,
– model tradycyjny zwartego miasta i punktów aktywności rozmieszczonych wokół
przystanków komunikacyjnych (uwarunkowanie historyczne) zmienia się i ewoluuje
w kierunku struktur znacznie luźniejszych – już rozpoczął się proces tworzenia obszarów
typu „wieś miejska” (ang. „village-town”),
– wzrastająca presja suburbanizacyjna, szczególnie silna w przypadku dużych i średnich
miast, jest naturalnym etapem rozwojowym – wydaje się, że proces ten prowadzi do nowych
układów przestrzennych, których charakteru jeszcze nie można jednoznacznie określić,
– przejrzystośćrozmieszczenia różnych funkcji w przestrzeni oraz jasnośćrozróżnienia
pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi warunkowana będzie poziomem efektywności
przestrzennej oraz zasobnością właścicieli.
– zagospodarowanie przestrzenne to jeden z elementów gospodarki narodowej – zmiany
strukturalne w tym zakresie są nieodzowne i potrzebne – mogą jednak powodować
barieryzwiązane z wdrażaniem niezbędnych zmian oraz oporyw akceptacji społecznej,
– brak zmian, a tym samym brak nowych rozwiązań możepowodować rosnące problemy
zrównoważenia budżetu, problemy finansowania świadczenia usług publicznych, w tym
o charakterze socjalnym,
– blokowanie reform doprowadzi do ograniczeń w finansowaniu rozwoju przestrzeni,
w tym rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej,
– brak reform to ograniczone co do zakresu i wielkości inwestycje w infrastrukturę, badania
i rozwój – tym samym koncentracja finansowania niewielu obszarów przestrzeni,
– samorządy terytorialne będą znacznie mniej skuteczne niż dotychczas we wszystkich
skalach przestrzennych ponieważ brak zasilania finansowego będzie blokowało rozwój,
– blokowanie reform może prowadzić do koncentracji prywatnych zasobów
korporacyjnych kosztem zasobów publicznych.
– mechanizmy decyzyjne obowiązujące w Unii Europejskiej nie pozwalają na skuteczne
konkurowanie z innymi podmiotami na świecie – prowadzi to do braku decyzyjności, a tym
samym, zmniejszenia konkurencyjności Europy,
– zakleszczenie jest zagrożeniem, które można rozwiązać poprzez zintensyfikowanie
integracji europejskiej, w tym w obszarze przestrzennym,
– brak jednolitej strategii może prowadzić do modelu Unii Europejskiej różnych prędkości,
co w sensie przestrzennymmożepogłębiać istniejące różnicew zagospodarowaniu
poszczególnych państw.

Źródło: opracowanie własne.

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Starzejące się społeczeństwo jest wynikiem braku polityki prorodzinnej oraz społeczeństwa
nastawionego głównie na konsumpcję. Takie podejście współczesnego społeczeństwa
bezpośrednio przekłada się na strukturę budownictwa oraz przeznaczenie przestrzeni
zaspokajającej potrzeby osób większość czasu poświęcających pracy. Wynikiem tego jest
również konieczność udoskonalania transportu. Silne przekonanie, iż posiadanie samochodu
przekłada się na status społeczny20, nie pozwala na wzrost roli komunikacji miejskiej.
Niezbędne staje się udoskonalanie przepływu pojazdów poprzez wprowadzanie inteligentnego
systemu zarządzania ruchem (tzw. ITS)21, a także realizowanie energo-oszczędnych projektów
budowlanych22. Dzięki wprowadzaniu zieleni przestrzeń staje się bardziej atrakcyjna dając
poczucie bezpieczeństwa,ale również anonimowości utrudniającej współtworzenie
zrównoważonejprzestrzeni. Pojawia się również zjawisko znacznego zróżnicowania wśród

20
21
22

www.stat.gov.pl, 2014.
www. tramwaje.olsztyn.eu, 2013.
J. Tworek, Zrównoważone budownictwo w Europie i w Polsce – przegląd regulacji prawnych i inicjatyw
legislacyjnych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2009.
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obszarów wiejskich, będące wynikiem kolejnych etapów urbanizacji oraz możliwości
finansowychludności, a nie ograniczeń terenowych czy ładu przestrzennego.
Kolejnym zjawiskiem jest powszechne szerzenie pojęcia ekologii oraz rozsądnego
trybu życia, bilansującego między miejscem pracy (biurowce), a kreowaniem przestrzeni
pod kątem rekreacji tj. parki, skwery, ścieżki turystyczne wyposażane w systemy
informujące o tym gdzie jesteśmy i co możemy zobaczyć. Pozwala to użytkownikowi
efektywnie wykorzystać czas na relaks.
Brak poczucia współtworzenia gospodarki oraz odpowiedzialności społeczeństwa za jej
rozwój „gospodarka to my” przekłada się na lokowanie części produkcji poza państwa Unii
Europejskiej. Wynik jest wymierny, gdyż pozwala to na zaoszczędzenie energii, której
nieracjonalna używanie prowadzi m.in. do rosnących cen, kosztem wypływu kapitału oraz
budowy obcych niestabilnych gospodarek. Alternatywą energetyczną są odnawialne źródła
energii23. Paradoksalnie opóźnienie gospodarcze Polski wobec innych krajów Unii
Europejskiej jest szansą na analizowanie i weryfikowanie interakcji przestrzennych
wywołanych wprowadzaniem nowych elementów do przestrzeni. Nauka z tego płynąca może
okazać się bezcenna szczególnie w świetle cechy przestrzeni jaką jest jej ograniczoność.
Metodologią konieczną do zbadania megatrendów wpływających na ciągłe
przekształcenia struktur przestrzennych są podstawowe wytyczne cechujące planowanie
strategiczne, czyliplanowanie –prognozowanie – diagnozowanie – monitorowanie
w odniesieniu do każdej przestrzeni: gospodarczej, geograficznej, przyrodniczej oraz
społecznej24. Dowodem na realizowanie głównych trendów gospodarczo-przestrzennych
wspólnej polityki państw Unii Europejskiej jest tworzenie oraz wprowadzanie dokumentów
niosących siłę prawną będącymi narzędziami wykonawczymi gospodarki. Przekłada się to na
inwestycje wspierane dofinansowaniem ze wspólnego budżetu dającym wymierne korzyści
oraz poczucie solidarności i współtworzenia przestrzeni, w której funkcjonujemy.
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MEGATRENDY ROZWOJOWE – WSPÓŁCZESNE WYZWANIE
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIĄ
Streszczenie
Obecne procesy gospodarowania przestrzenią w Europie realizowane są z wykorzystaniem
wielu różnych strategii – przede wszystkim narodowych – oraz wynikają z wielu różnorakich
założeń i uwarunkowań mających charakter mniej lub bardziej lokalny czy regionalny.
Obserwowany wzrost znaczenia procesów globalizacji oraz unifikacji ponadnarodowych
znajduje odzwierciedlenie również w procesach gospodarowania przestrzenią, w tym
gospodarowania nieruchomościami. Efektem działania procesów międzynarodowej
konsolidacji działań i zasobów są powstające tzw. „megatrendy rozwojowe”. Prognozy dla
Europy w perspektywie do 2050 roku przedstawiają 10 megatrendów rozwojowych. W pracy
przedstawione zostaną prognozowane megatrendy rozwojowe oraz wyzwania jakie trendy te
będą stawiały przed współczesnymi procesami gospodarowania przestrzenią.
Słowa kluczowe: megatrendy rozwojowe, gospodarowania przestrzenią, gospodarka
przestrzenna.

DEVELOPMENT MEGATRENDS – CONTEMPORARY
CHALLENGE OF SPACE MANAGEMENT
Abstract
The current space management processes in Europe are implemented with use of a number of
different strategies – especially national – and result from various assumptions and conditions
nature of more or less local or regional level. The observed increase in the importance of
globalization and transnational unifications is reflected also in the process of space
management including real estate management. The effect of the international processes of
consolidation activities are formed so called “megatrends of development”. Forecasts for
Europe in the 2050 show 10 megatrends of development. The paper will present predicted
development megatrends and challenges that will be set up to modern space management
processes.
Keywords: development megatrends, management of space, spatial economy.
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Marek Smoleń

INNOWACYJNOŚĆ W PROCESIE BUDOWANIA
KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU
W WARUNKACH SZANS I ZAGROŻEŃ GLOBALNYCH

WPROWADZENIE
W warunkach otwartej gospodarki konieczne jest systematyczne budowanie relacji i aliansów
innowacyjnych na poziomie zarówno lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim, a także
globalnym. Dynamiczne zmiany otoczenia zewnętrznego sprawiają, że gospodarka regionu
staje przed nowymi wyzwaniami rozwojowymi. Stąd potrzeba aktualizacji strategii rozwoju
oraz określenia priorytetów działań.
Celem opracowania jest ukazanie stanu oraz kierunków zmian innowacyjnych na
poziomie globalnym, europejskim, krajowym i regionalnym na przykładzie Podkarpacia.
Przyjęta formuła dedukcji analitycznej pozwala na formułowanie wizji zmian innowacyjnych
z wykorzystaniem postępu wiedzy i nauki. Za regionalny system innowacji uznaje się zbiór
instytucji generujących wiedzę i innowacje powiązanych za sobą siecią różnorodnych interakcji,
współzależności i jednocześnie otwartych, powiązanych również z elementami innych, między
innymi nadrzędnych (krajowych bądź zagranicznych) systemów innowacyjnych. Do instytucji –
elementów regionalnego systemu innowacji zaliczyć należy przedsiębiorstwa, publiczną sferę
badawczo-rozwojową (szkoły wyższe oraz instytuty naukowe zarówno prywatne jak
i państwowe) oraz instytucje pośredniczące, publiczne nie komercyjne centra innowacji
i transferu technologii oraz komercyjne wiedzo chłonne usługi około biznesowe, takie jak np.
konsulting inżynierski1. Zdaniem Ewy Okoń-Horodyńskiej, „system innowacji w ujęciu
regionalnym stanowi specyficzne forum współpracy różnego rodzaju organizacji i instytucji
działających regionie, których celem głównym lub jednym z celów jest rozwój
przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie”2. Zarządzanie i rozwój kapitału intelektualnego
to wyzwanie nastawione na tworzenie nowych wartości, a zatem na stymulowanie,
innowacyjnością, która pozwala przedsiębiorstwu zachować przewagę konkurencyjną3. Istotnym
1

2

3

E. Wojnicka, P. Rot, P. Tarnowicz, T. Brodziki, Regionalny System innowacyjny w województwie
pomorskim, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Polska Regionów nr 26, Gdańsk 2001, s. 15.
E. Okoń-Horodyńska, Jak budować regionalne systemy innowacji, Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową, Polska Regionów nr 15, Warszawa 2000, s. 34.
B. Skuza, Kapitał intelektualny – perspektywa menedżera, red. A. Kukliński [w:] Gospodarka oparta na
wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, Biuro Banku Światowego w Polsce, Komitet Badań Naukowych,
Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Warszawa 2003, s. 157.
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elementem w rozwoju kapitału ludzkiego w sektorze gospodarki jest budowanie kultury
innowacyjnej wśród menedżerów i pracowników. Przekonanie pracowników, że kluczem do
sukcesu rynkowego firmy jest oparcie jej rozwoju na strategii wprowadzenia innowacji.
Odpowiednia, ustawiczna edukacja, zdobywanie wiedzy i rozwój własnych umiejętności,
współpraca firm w sieci przyczynia się do wzmocnienia regionalnego systemu innowacji4.
Charakterystyczną cechą nowoczesnego rozwoju jest efektywne wykorzystanie nowych
potencjalnych szans tkwiących w otoczeniu i twórczych rozwiązań zwiększających
konkurencyjność regionu w warunkach globalizującej się gospodarki opartej na wiedzy5.
Zmiany zachodzące w gospodarce związane z globalizacją, zwiększoną konkurencją
i oczekiwaniami konsumentów zmusiły przedsiębiorców do poszukiwania nowych sposobów
i czynników, które pozwoliłyby na odniesienie sukcesu przez przedsiębiorstwo i umożliwiły
mu skuteczne konkurowanie na rynku. Tradycyjnie zasoby ludzkie były przez długie lata
postrzegane jako źródło kosztów, które należy zmniejszać, oraz wydajności, która należy
zwiększać. Obecnie jednym ze sposobów na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa,
bez względu na jego wielkość, jest umiejętne wykorzystanie istniejącego zasobu
strategicznego, jakim jest kapitał ludzki6. Konsekwentnie, działania związane z kierowaniem
karierą pracowników podzielić można na trzy grupy:7
• analiza kapitału ludzkiego – to działania mające na celu dokładne rozpoznanie
potencjału kwalifikacji zatrudnionych pracowników oraz grupowanie danych
w przydatnych zestawieniach (kadry kierownicze, specjaliści, młodzi
i dynamiczni pracownicy itd.
• wykorzystanie kapitału ludzkiego – to działania mające na celu stworzenie
siatki dróg sprawnego przepływu kadr wewnątrz przedsiębiorstwa,
umożliwiających bieżące dopasowywanie możliwości pracowników i wymagań
stanowisk,
• rozwój kapitału ludzkiego – to działania służące bezpośrednio rozwojowi
(zwiększaniu potencjału) kapitału ludzkiego w firmie.

INNOWACYJNOŚĆ W WYMIARZE GLOBALNYM
Wyniki w zakresie innowacyjności w UE poprawiają się z roku na rok pomimo utrzymującego
się kryzysu gospodarczego. Jednak przepaść innowacyjna między państwami członkowskimi
stale się pogłębia. Taki jest wniosek z opublikowanej przez Komisję Europejską tablicy
wyników z 2013 r. w zakresie badań i innowacji, która pokazuje pozycję poszczególnych
państw członkowskich UE. Szwecja, Niemcy, Dania i Finlandia – to kraje osiągające wyniki
4
5

6

7
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znacznie powyżej średniej UE. Wśród innowacyjnych maruderów: Polska, Łotwa, Rumunia
i Bułgaria, którym bardzo daleko nie tylko do liderów, ale nawet do unijnej średniej. Tak
wygląda opublikowany unijny ranking innowacyjności z 2013 r. Siłami napędowymi wzrostu
innowacji w UE są małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz komercjalizacja innowacji
w połączeniu z doskonałymi systemami badań. W unijnej tablicy wyników innowacyjności
z 2013 roku państwa członkowskie podzielono na cztery grupy:
• liderzy innowacji: Szwecja, Niemcy, Dania i Finlandia – to kraje osiągające
wyniki znacznie powyżej średniej UE;
• kraje doganiające liderów: Holandia, Luksemburg, Belgia, Wielka Brytania, Austria,
Irlan-dia, Francja, Słowenia, Cypr i Estonia – wszystkie osiągnęły wynik powyżej
średniej UE;
• umiarkowani innowatorzy: Włochy, Hiszpania, Portugalia, Czechy, Grecja,
Słowacja, Węgry, Malta i Litwa – wyniki poniżej średniej UE;
• innowatorzy o skromnych wynikach: wyniki w Polsce, na Łotwie, w Rumunii
i Bułgarii są znacznie niższe od średniej UE.
Najbardziej innowacyjne kraje poprawiły swoje wyniki, inne jednak wykazały brak
postępów. Ogólna kolejność państw w ramach UE pozostaje stosunkowo stabilna ze Szwecją
na pierwszym miejscu; kolejne pozycje zajmują Niemcy, Dania i Finlandia. Estonia, Litwa
i Łotwa odnotowały największe postępy w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Wykres 1. Wyniki państw członkowskich UE w dziedzinie innowacji.
Źródło: przypis 8.

Stymulatorami wzrostu innowacji w UE są małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz
komercjalizacja innowacji w połączeniu z doskonałymi systemami badań. Jednak spadek
działalności gospodarczej i inwestycji typu „venture capital” w latach 2008-2012 oddziaływał
negatywnie na wyniki w zakresie innowacji. Komisja Europejska opublikowała również
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sprawozdanie uzupełniające w stosunku do tablicy wyników. Ze sprawozdania „Stan Unii
innowacji” wynika, że Komisja już w dużej mierze wywiązała się ze zobowiązań dotyczących
sztandarowej inicjatywy Unia innowacji. Na wykresie 1 przedstawiono zróżnicowanie
poziomu innowacyjności państw wspólnoty europejskiej.
Średnią innowacyjność mierzy się w oparciu o wskaźnik złożony, skonstruowany na
podstawie danych dla 24 wskaźników – od minimalnego możliwego do uzyskania wyniku równego 0 do wyniku maksymalnego 1. Średni wynik odzwierciedla wyniki w latach 2010-2011.
Najbardziej innowacyjne kraje UE wykazują pewną liczbę wspólnych mocnych stron
w zakresie krajowych systemów badań i innowacji, wśród których znajduje się kluczowa rola
innowacyjnej przedsiębiorczości i szkolnictwa wyższego. Sektory gospodarki wszystkich liderów
innowacji osiągają bardzo wysokie wskaźniki nakładów na badania naukowe i rozwój oraz
przodują w składaniu wniosków patentowych. W krajach tych istnieje również dobrze rozwinięty
sektor szkolnictwa wyższego oraz ścisłe powiązania między przemysłem i nauką. Porównanie
z innymi krajami europejskimi potwierdza pozycję Szwajcarii jako lidera innowacji, który stale
góruje nad wszystkimi krajami UE. Wyniki te pokazują, że Korea Południowa, USA i Japonia
przewyższa UE pod względem wydajności. Przewaga Korei Południowej nad UE wzrasta, ale od
2008 r. UE zdołała zniwelować prawie połowę różnicy w stosunku do USA i Japonii. UE nadal
pozostaje znacznie za światowymi liderami w szczególności w zakresie wydatków
przedsiębiorstw na badania naukowe i rozwój, publiczno-prywatnych wspólnych publikacji oraz
patentów, jak również w szkolnictwie wyższym. UE nadal udaje się osiągać wyniki lepsze niż
uzyskiwane przez Australię, Kanadę, Brazylię, Rosję, Indie, Chiny i Republikę Południowej
Afryki. Przewaga ta maleje w przypadku Chin, utrzymuje się na stałym poziomie w odniesieniu
do pozostałych krajów grupy BRIC (Brazylia, Rosja, Indie) i wzrasta w porównaniu z Australią
oraz Kanadą. Unijna tablica wyników innowacyjności z 2013 roku opiera się obecnie na 24
wskaźnikach, które są pogrupowane w trzy główne kategorie:
• „warunki podstawowe” – podstawowe elementy, które umożliwiają innowacje
(zasoby ludzkie, otwarte, atrakcyjne systemy badań oraz finansowanie
i wsparcie);
• „działalność przedsiębiorstw” – kategoria odzwierciedlająca wysiłki europejskich
przedsiębiorstw w zakresie innowacji (ich inwestycje, powiązania i przedsiębiorczość, aktywa intelektualne) oraz
• „produkty”, które pokazują, jak innowacje przekładają się na korzyści dla całej
gospodarki (innowatorzy i skutki gospodarcze, w tym zatrudnienie)8.

8
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ZNACZENIE INNOWACYJNOŚCI W GOSPODARCE
EUROPEJSKIEJ
Komisja Europejska podniosła też prognozy wzrostu dla Polski na 2015 r. Jesienią wskazywała
wzrost PKB o 2,8%, a aktualnie prognozuje wzrost wynoszący 3,2%. Jeśli przewidywania się
sprawdzą będzie to trzeci po Irlandii (3,5%) i Malcie (3,3%) wynik w UE. Pomimo
niekorzystnych czynników zewnętrznych realny wzrost PKB w 2014 r. w Polsce był znaczny.
Aktywność gospodarcza pozostanie solidna ze względu na wspierający ją stały popyt krajowy,
wzmocniony przez poprawę sytuacji na rynku pracy i wzrost realnych dochodów. Analitycy
Komisji Europejskiej uważają, że słaby popyt w strefie euro i kryzys ukraińsko-rosyjski będą
mniej istotnymi czynnikami osłabiającymi naszą gospodarkę niż spodziewano się wcześniej.
Zgodnie z danymi KE inflacja w naszym kraju w zeszłym roku wyniosła 0,1%, a w tym ma
wynieść minus 0,2%. W 2016 r. nasz kraj ma wyjść z tej delikatnej deflacji i wzrost cen ma
sięgnąć wówczas 1,4%. Według Komisji Europejskiej Polska w 2015 r. będzie mieć trzeci najwyższy wzrost gospodarczy w UE. Wzrost gospodarczy w strefie euro wyniesie 1,3% w 2015 r.
oraz 1,9% w 2016 – ocenia Komisja Europejska w zimowych prognozach gospodarczych.
Dla całej UE wzrost PKB ma wynieść 1,7% w 2015 r. oraz 2,1% w roku 2016. Według KE
w 2014 r. PKB strefy euro wzrósł o 0,8%, zaś całej Unii Europejskiej o 1,3%.
Najnowsze prognozy Komisji są nieco bardziej optymistyczne niż te z listopada
ubiegłego roku. Wówczas oceniano, że w 2015 r. gospodarka strefy euro będzie się rozwijać
w tempie 1,1% PKB, zaś gospodarka całej UE – 1,5%. Oczekuje się, że po raz pierwszy od
2007 r. gospodarki wszystkich krajów Unii Europejskiej znów odnotują w tym roku wzrost.
Będzie to możliwe dzięki wzmocnieniu popytu wewnętrznego i zewnętrznego, odpowiedniej
polityce monetarnej oraz w dużej mierze neutralnej sytuacji fiskalnej.
Hamulcami wzrostu wciąż są słaby poziom inwestycji oraz wysokie bezrobocie. Jednak od
jesieni wiele ważnych wydarzeń rozjaśniło perspektywę na najbliższy czas. Spadek cen ropy był
szybszy niż wcześniej, nastąpiła zauważalna deprecjacja euro, EBC ogłosił luzowanie ilościowe,
Komisja Europejska ogłosiła Plan Inwestycyjny dla Europy. Czynniki powinny mieć pozytywny
wpływ na wzrost. Innowacyjność jest kluczem do sukcesu narodów, a kluczem do innowacyjności – zaufanie, którego wciąż nam, Polakom, brakuje. Coraz mniej ufna jest też stara Europa.
Zaufanie jest kluczowe dla innowacji – to główna myśl, jaka płynie z najnowszego
raportu Edelman Trust Barometr 2015. Polacy wciąż w rankingu zajmują końcowe miejsce,
jeśli chodzi o poziom zaufania do instytucji publicznych, biznesu, mediów i organizacji
pozarządowych. W ubiegłym roku osiągnęliśmy najniższy indeks zaufania wśród wszystkich
badanych krajów. W tym roku jest trochę lepiej, ale i tak nie wychodzimy poza kategorię
„nieufnych”. Tym, co niepokoi jeszcze bardziej, jest to, że już aż dwie trzecie populacji globu
jest „nieufna”, w tym USA i większość najbardziej rozwiniętych krajów Europy. Można się
pocieszać, że przynajmniej znaleźliśmy się w takim zestawieniu. Jeśli rzeczywiście
innowacyjność idzie w parze z zaufaniem, wkrótce można się ugiąć pod naporem konkurencji
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z krajami, które pod tym względem wypadają najlepiej. A są nimi na dziś Indie, Zjednoczone
Emiraty Arabskie, Indonezja i Singapur9.
Bogactwo w surowce naturalne to nie wszystko, bo jak wówczas wytłumaczyć sukces Japonii czy Korei Południowej? Kluczem do sukcesu nie jest też tania siła robocza, czego dowodem jest pozycja krajów, gdzie płace zawsze należały do najwyższych, jak choćby Szwajcaria
czy Szwecja. W tym kontekście jak na dłoni widać rolę, jaką w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej odgrywa tworzenie i przyswajanie wiedzy. Czyli dokładnie to, co kryje się pod robiącym zawrotną karierę pojęciem „innowacyjność”. Na zdolność narodów do innowacyjności
i konkurencyjności składa się wiele czynników – od mentalności i uwarunkowań kulturowych
po czynniki makroekonomiczne. Nie bez znaczenia jest też specjalizacja w wybranych sektorach – wiadomo, że nie da się być najlepszym we wszystkim i warto swoją narodową markę
budować w konkretnym obszarze. Porter M. twierdzi, że o zdolności narodów do zmiany i innowacyjności decydują cztery czynniki:
1. Warunki czynników produkcji – ogólna pozycja kraju w danym sektorze pod względem
siły roboczej (nie tylko koszty, ale nade wszystko kapitał ludzki!), ziemia, zasoby
naturalne, kapitał, infrastruktura.
2. Warunki popytu – siła nabywcza na rynku wewnętrznym na wyroby lub usługi danej
branży (w praktyce: czy stać nas na to, co sami tworzymy).
3. Sektory pokrewne i wspomagające – istnienie w kraju sektorów wspierających rozwój
branży, którą obraliśmy za naszą specjalizację.
4. Strategia, struktura i rywalizacja firm – warunki i organizacja firm w danym kraju,
zwyczaje związane z zarządzaniem nimi i charakter konkurowania na rynku rodzimym10.
Szczególnym znakiem obecnego czasu jest to, że w nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie gospodarce narody nie dziedziczą, ale tworzą najcenniejsze czynniki produkcji – kapitał
ludzki jest tutaj najlepszym tego przykładem. Co więcej, znaczenie ma nie tyle aktualny „stan posiadania”, co tempo i sprawność tworzenia, doskonalenia i wykorzystywania czynników produkcji.
Zestawiając to razem z wynikami badań Edelman Trust Barometr 2015 dojść można do wniosku,
że monopol krajów Zachodu kończy się. Czy nadchodzi więc nowa era innowacyjności?11
Nie ulega wątpliwości, że kondycja krajów rozwiniętych, głównie Stanów i Europy Zachodniej, osłabiła się. Mieszkańcy tych państw wyraźnie odczuwają skutki kryzysu, czy też
coraz większe napięcia i niepokoje społeczne, ale również dlatego, że widzą jak wielka konkurencja rośnie w innych częściach gospodarki globalnej. Przy obecnym tempie rozwoju technologii i przepływie wiedzy utrzymanie swojej przewagi nie jest i nie będzie już takie łatwe.
Z drugiej strony nie dziwi wysoki poziom zaufania w biznes i nowe technologie, obserwowany we wschodzących gospodarkach. Dla nich to szansa na wzrost jakości życia i dobrobyt. Mieszkańcy tych krajów prawdopodobnie dostrzegają, że właśnie innowacyjność pomaga
im przełamać zastany układ sił w światowej gospodarce, który jeszcze nie tak dawno wydawał
się nie do ruszenia. Polacy w tym wszystkim są w pewnym rozdarciu. 25 lat temu obraliśmy
9
10
11
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drogę rozwoju śladem krajów Europy Zachodniej, wierząc, że to jedyny słuszny kierunek. Ale
dziś świat się zmienia, więc może czas, abyśmy zaczęli rozglądać się szerzej dookoła siebie.
Bo skoro optymizmu i zaufania, tak ważnych dla innowacyjności, Europie dziś brakuje, może
to znak, by inspiracji szukać także w innych krajach przestrzeni globalnej.

ZRÓŻNICOWANIE TEMPA ROZWOJU POLSKICH
REGIONÓW W WARUNKACH GLOBALNYCH
Mazowsze generuje ponad jedną piątą PKB Polski, a najszybciej rozwijającym się regionem
w 2013 r. była Wielkopolska. Najdynamiczniej – w tempie 4,8% – rosła Wielkopolska, zaś
jeden polski region „zwijał się”. Problem miało Świętokrzyskie – produkt wytwarzany w tym
regionie zmalał o 0,2% (w cenach bieżących).
W 2013 r. prawie we wszystkich województwach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu do 2012 r., przy czym największy w województwie wielkopolskim – o 4,8%, a najmniejszy w województwie śląskim – o 1,0%. Natomiast
w województwie świętokrzyskim wystąpił spadek PKB o 0,2% w porównaniu z 2012 r.12.
Na rysunku 1 ukazano przestrzenne zróżnicowanie PKB w strukturze gospodarczej kraju.
Udziały poszczególnych województw w tworzeniu PKB w 2013 r. były znacznie
zróżnicowane – od 2,1% w województwie opolskim (udział taki sam jak w 2012 r.) do 21,9%
w województwie mazowieckim (udział taki sam jak w 2012 r.). W przekroju województw
poziom PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2013 roku kształtował się od 30477 zł
w województwie lubelskim (70,6% przeciętnej dla kraju) do 68682 zł w województwie
mazowieckim (159,1% średniej krajowej), w podkarpackim – 30706 zł, a warmińskomazurskim 31077 zł. W przyszłym roku polska gospodarka będzie rozwijała się w tempie
3,2%, a w 2016 r. – 3,4% – przewiduje KE. Czwartkowe szacunki są lepsze dla naszego kraju
niż te zaprezentowane jesienią. W stosunku do prognoz poprawił się też wzrost PKB w 2014 r.
Mazowsze jest zdecydowanym liderem PKB w Polsce – wynika z najnowszego raportu
GUS. Ponad jedna piąta polskiego PKB wytwarzana jest właśnie tu. – Dane GUS pokazujące
potencjał Mazowsza oraz siłę działających na terenie województwa firm. Te firmy, które
wypracowują blisko 22% polskiego PKB, płacą podatki na Mazowszu i mają prawo
oczekiwać, że te pieniądze tu zostaną i będą pracować na rozwój właśnie tego regionu.

12
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Rys. 1. Produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca według województw w 2013 r.
(ceny bieżące).
Źródło: dane GUS.
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Rys. 2. Udział województw w tworzeniu PKB w 2013 r.
Źródło: przypis 14.
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Mazowsze z 21,9% zdecydowanie prowadzi w tych statystykach. To jedna piąta całego
PKB Polski. Pozostałe województwa pozostają daleko w tyle. Dla porównania PKB
wypracowywane w województwie opolskim to tylko 2,1%, lubuskim – 2,2%, podlaskim –
2,3%, a świętokrzyskim – 2,4%. Także w województwach o podobnym do Mazowsza tempie
rozwoju PKB na jednego mieszkańca jest o wiele niższe niż na Mazowszu i nieznacznie
przekraczające średnią krajową – dla województwa dolnośląskiego wynosi 48402 zł,
wielkopolskiego – 46626 zł, a śląskiego – 44960 zł13 (wykres 2.).

STRATEGIA INNOWACYJNA REGIONU PODKARPACIA
Proces rozwoju regionalnych systemów innowacji jest zjawiskiem złożonym, który
w przypadku mniej rozwiniętych regionów powinien kształtować się wokół zarządzania
kapitałem społecznym dla przekształcania lokalnych grup przedsiębiorstw i instytucji
w klastry, które spełniają szczególnie istotną rolę w kontekście współczesnych procesów
innowacyjnych opisywane przez trzy główne perspektywy takie jak:
• perspektywa procesu wzajemnego oddziaływania stająca ponad działaniami
indywidualnymi,
• perspektywa bliskości terytorialnej w kontekście procesów uczenia się (w tym
wpływu polityki władz regionalnych),
• perspektywa wpływu infrastruktury proinnowacyjnej.
Sieci międzyorganizacyjne stanowione przez klastry są kombinacją powyższych trzech
perspektyw dla ewoluowania współczesnych procesów innowacyjnych. Klastry można
opisywać jako specjalizacje regionalne w obszarze powiązanych działalności, kształtowanie
pomiędzy komplementarnymi przedsiębiorstwami, publicznymi oraz prywatnymi jednostkami
badawczo rozwojowymi, a także innymi podmiotami regionu14.
Klastry uznawane są za katalizatory poprawy koniunktury gospodarczej, są
stymulatorami innowacyjności regionalnej, aktywizują eksport i przyciągają inwestycje.
Klastrering to proces kreowania i funkcjonowania klastrów gospodarczych, których wspólnymi
wartościami są jakość, ciągłe doskonalenie, decyzyjność oparta na faktach a przywództwo na
wartościach15.
W praktyce gospodarczej występują dwa trendy w obszarze organizacji klastrów.
W ramach pierwszego trendu zorientowanego na analizę struktury przemysłowej klastra

13
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J. Nalewajk,
http://www.mazovia.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/art,3395,ogromna-sila-mazowszamazowsze-liderem-pkb-w-polsce.html, Informacja prasowa – Ogromna siła Mazowsza. Mazowsze liderem PKB
w Polsce 2015.01.28, aktualizacja: 2015.01.28.
M. Steiner, The role of Clusters In knowledge Creation and Diffusion – an Institutional Perspective, ERSA
2004, Porto ,Portugal 2004 s. 128.
E. Bojar, Uwarunkowania sukcesu Doliny Ekologicznej Żywności jako klastra gospodarczego.
Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej nt. Klastry jako narzędzie lokalnego i regionalnego rozwoju
gospodarczego, Lublin 2006, s. 45.
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wykorzystuje się metodykę organizacji sektorowej, w tym głównie analizę łańcucha wartości16.
W ramach drugiego trendu badacze koncentrują się na analizie korzyści wynikających
z bliskiej lokalizacji dostawców, odbiorców, konkurentów, instytucji badawczorozwojowych17. Głównym przedmiotem analizy w ramach tego trendu badań są procesy
uczenia się oraz kapitał społeczny. Przekształcenie klastra w sieć innowacyjną wymaga, aby
przedsiębiorstwa będące jego elementami stworzyły zorganizowaną oraz sformalizowaną
kooperację w obszarze realizowania projektów innowacyjnych.
Lotnictwo, ekologiczne rolnictwo oraz odpowiedzialna turystyka to jedne z kluczowych branż, których rozwój wspierać będzie samorząd województwa podkarpackiego
w najbliższych latach. Przedsiębiorcy z tych branż będą mogli łatwiej korzystać z pieniędzy unijnych. Branże kluczowe dla Podkarpacia zostały zapisane w Regionalnej Strategii
Innowacji woj. podkarpackiego. W dokumencie tym zostały określone jako tzw. inteligentne specjalizacje regionu – czyli są to kluczowe sektory gospodarki, które mają największy potencjał. Przedsiębiorcy funkcjonujący w tych branżach będą mogli liczyć na
łatwiejszy dostęp do środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego woj.
podkarpackiego na lata 2014-2020.
Istniejący w województwie klaster Dolina Lotnicza skupia ponad 120 firm z tej branży.
90 proc. polskiej produkcji lotniczej jest wytwarzane właśnie w tym regionie. Łączna wartość
sprzedaży produktów firm z klastra przekroczyła w ubiegłym roku 2 mld dolarów. We wszystkich spółkach klastra pracuje ponad 26 tys. osób. Dolina Lotnicza zalicza się do najszybciej
rozwijających się klastrów lotniczych na świecie. Rozwój ten dotyczy potencjału produkcyjnego, wdrażania najnowocześniejszych technologii oraz budowy nowych centrów badawczo-rozwojowych i biur konstrukcyjnych. W okresie ostatnich 10 lat w rozwój przedsiębiorstw Doliny
Lotniczej zainwestowano ponad 1,5 miliarda dolarów. W ciągu najbliższych 5 lat przemysł lotniczy województwa podkarpackiego planuje utworzyć ok. 4 tys. nowych miejsc pracy. Region
liczy również na napływ nowych inwestycji oraz nowych inwestorów.
Lotnictwo jest nie tylko nośnikiem nowoczesnych rozwiązań technologicznych i innowacji, ale również musi ściśle współpracować z innymi istotnymi dla regionu sektorami, jak IT
czy odlewnictwo, a także z szeroko rozumianym przemysłem elektromaszynowym.
Drugą tzw. inteligentną specjalizację województwa podkarpackiego zdefiniowano jako
sektor "jakości życia, składają się na niego cztery obszary18. Pierwszy to produkcja żywności
najwyższej jakości. Drugi obszar to ekologiczne rolnictwo i przetwórstwo oraz produkty regionalne i tradycyjne. Trzeci obejmuje zrównoważoną i odpowiedzialną turystykę oraz zdrowie
16
17

18
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M.E. Porter, The Competitive Advantage of Nations, New York: The Free Press, 1990, s. 77.
D.A. Wolfe, Social Capital And Cluster development Inlearning regions, Knowledge, Clusters and
Learning Regions, ED. J. Adam Holbrook and David A. Wolfe. Kingston: School of Policy Studies,
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(kliniki, sanatoria, domy seniora). Ostatnim obszarem "jakości życia" są eco-technologie,
w tym mieszczą się m.in. odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo – takie jak
domy pasywne czy inteligentne budynki.
Jednym z projektów, które wpisują się w sektor "jakości życia" jest "Zielone Wzgórze
Podkarpacia". Projekt ten został wpisany na listę przedsięwzięć strategicznych. Zgłosił go klaster Jakości Życia "Kraina Podkarpacie". Jak powiedział koordynator tego klastra, zakłada on
budowę w południowej części regionu, ale nie w Bieszczadach, sieci hoteli, spa i pól golfowych. Powstałaby infrastruktura, z której mogliby korzystać turyści w każdym wieku i przez
cały rok, a obiekty tworzyłyby jedną sieć. Trzy miasta Rzeszów, Łódź i Szczecin wydadzą
w 2015 r. najwięcej na inwestycje w przeliczeniu na głowę mieszkańca. Choć pod względem
łącznej kwoty wydatków majątkowych przoduje Warszawa, to per capita zdecydowanie
wygrywa Rzeszów. Stolica Podkarpacia przeznaczy na inwestycje 2898 złotych w przeliczeniu
na 1 mieszkańca. Nieznacznie poniżej 2 tysięcy (po 1911 zł) wyłożą Łódź i Szczecin.
Poprzedni lider – Lublin – zwalnia tempo. W tym roku nakłady majątkowe mają wynieść
łącznie 367 mln złotych, co oznacza kwotę dwa razy mniejszą niż w 2014 roku. Per capita to
tylko 1120 zł. Jednak władze stolicy Lubelszczyzny zastrzegają, że ta kwota może ulec
zwiększeniu w przypadku inwestycji czekających na unijne wsparcie. Lider zestawienia –
Rzeszów zamierza wydać 539 mln zł. W sumie inwestycje to aż 41% wydatków miasta.
W planie są między innymi budowa drogi i mostu nad Wisłokiem, infrastruktury drogowej
w strefie ekonomicznej Rzeszów-Dworzysko oraz kompleksu oświatowego z zapleczem
sportowym. Te trzy inwestycje pochłoną 260 mln zł..
Zestawienie 12 największych miast tworzących Unię Metropolii Polskich wskazuje na
małą stabilizację. Nakłady majątkowe wszystkich ośrodków mieszczą się w przedziale 9-10
miliardów złotych i ani gwałtownie nie spadają, ani nie rosną19.
W latach 2014-2020 region Podkarpacia może liczyć na 1,9 mld euro na ICT,
multimedia, wysoką jakość życia, lotnictwo i kosmonautykę. Na poziomie regionu
przedsiębiorstwa mogą aplikować wnioski w ramach osi priorytetowych które przedstawiono
w tabeli 1. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020, przyjęty przez Zarząd Województwa Podkarpackiego (tabela 1).
Dokonując retrospektywnej oceny pomocy publicznej przytoczyć można opinię
Z. Rapciaka, który stwierdza, że pomoc publiczna nie może być lekiem na gorączkę jednego
lub wielu podmiotów. Wadliwy jest system i on zaraża uczestników obrotu gospodarczego20.
Zauważyć także trzeba, iż: w opinii ok. 50% badanych, którzy ubiegali się o pomoc publiczną,
proces ubiegania się był procesem trudnym (36%) lub bardzo trudnym (11%).

19

20

http://forsal.pl/artykuly/852316,inwestycyjny-wyscig-metropolii-te-miasta-wydadza-w-2015-r-najwiecej.html
Z. Rapciak, Pomoc publiczna z dnia 19.07.2012, http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/rapciakpomoc-publiczna-nie-moze-byc-lekiem-na-goraczke-28813.html
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Tab. 1. Struktura programu w ramach RPO województwa podkarpackiego
Oś priorytetowa

Fundusz

Wkład UE

OP 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
OP 2 Cyfrowe Podkarpackie
OP 3 Czysta energia
OP 4 Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
OP 5 Infrastruktura komunikacyjna
OP 6 Spójność przestrzenna i społeczna
OP 7 Regionalny rynek pracy
OP 8 Integracja społeczna
OP 9 Jakość edukacji i kompetencji w regionie
OP 10 Pomoc techniczna

EFRR
EFRR
EFRR
EFRR
EFRR
EFRR
EFS
EFS
EFS
EFS

374 372 710
76 039 212
253 741 612
199 159 639
398 382 648
221 443 259
235 355 117
169 088 779
114 927 311
69 703 020

Razem
Razem
ŁĄCZNIE

EFRR
EFS

1 523 139 080
589 074 227
2 112 213 307

Źródło: http://rpo.podkarpackie.pl/perspektywa/index.php/rpo-wp-2014-2020/116-projekt-rpo-wp-na-lata-2014-2020przyjety-przez-zarzad-wojewodztwa-i-przeslany-do-komisji-europejskiej.

Długotrwałość procedury w opinii ok. 46% respondentów, jak też i brak przejrzystości
zasad w procesie ubiegania się o pomoc (w opinii 39%) są czynnikami zniechęcającymi do
korzystania ze wsparcia w tym zakresie.

PODSUMOWANIE
W warunkach transformacji gospodarczej oraz w obliczu budowania procesów integracyjnych
regiony strukturalnie trudniejsze skutecznie wykorzystują swoją aktywność podnosząc
atrakcyjność przestrzeni gospodarczej wykorzystując potencjał endogeniczny wsparty
środkami strukturalnymi. Realizacja niezbędnych projektów innowacyjnych oparta miedzy
innymi na bazie konsultacji społecznych (bankach pomysłów) umożliwia identyfikację szans
i ograniczeń rozwojowych z uwzględnieniem zagrożeń globalnych. Wydaje się, że
atrakcyjność inwestycyjna regionu, który dysponuje odpowiednią bazą strukturalną oraz
potencjałem intelektualnym powinna umożliwić realizacje ambitnych rozwiązań
innowacyjnych z optymalnym wykorzystaniem potencjału wytwórczego.
Aktualne uwarunkowania globalne to czas zarówno szans doraźnych jak i długofalowych,
ale także poważnych zagrożeń. Należy więc w każdym działaniu gospodarczym w organizacji
publicznej czy komercyjnej mieć świadomość ryzyka wdrażania innowacji. Umiejętne
zarządzanie tym procesem powinno zapewnić trwały wzrost i rozwój w szerszym horyzoncie
czasowym.
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INNOWACYJNOŚĆ W PROCESIE BUDOWANIA
KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU
W WARUNKACH SZANS I ZAGROŻEŃ GLOBALNYCH

Streszczenie
W opracowaniu przedstawiono znaczenie innowacyjności w rozwoju gospodarki regionu
w warunkach otwartych uwarunkowań globalnych w których mają miejsce zarówno szanse jak
i bariery rozwojowe, a przede wszystkim niepewność. Wskazano na rolę kapitału ludzkiego
w koordynowaniu tych procesów prowadzących do budowania wartości i konkurencyjności
gospodarki regionu oraz oddziaływanie zróżnicowania poziomu rozwoju innowacyjności
w wymiarze globalnym, europejskim i krajowym. Określono kierunki zmian w strategii
rozwoju regionu oraz potencjalne źródła finansowania tych działań ze szczególnym
uwzględnieniem funduszy strukturalnych.
Słowa kluczowe: innowacyjność, gospodarka, region, proces, globalny.

THE INNOVATION IN THE PROCESS OF BUILDING
THE COMPETITIVENESS OF ECONOMIC REGION UNDER GLOBAL
OPPORTUNITIES AND THREATS.
Abstract
This study shows the meaning of innovation in the development regional economy in terms of
open global conditions in which take place both opportunities and barriers to development but
primarily uncertainty. In this work point the role of human capital in coordinating these
processes leading to build value and competitiveness of regional economy and their influence
on differentiation in the development of innovation on the global, European and national level.
Also identified trends in the development regional strategy and potential sources to fund these
activities with consider for structural funds.
Keywords: innovation, economy, region, process, global.
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Marek Obrębalski

KONKURENCYJNOŚĆ I ATRAKCYJNOŚĆ JEDNOSTEK
TERYTORIALNYCH
– PROBLEMY IDENTYFIKACJI I OCENY

WPROWADZENIE
Zainteresowanie formułowaniem różnorodnych ocen atrakcyjności i konkurencyjności
obejmujących swym zakresem przestrzennym różnorodne jednostki terytorialne wyraźnie
wzrosło w ostatnim czasie. Niekiedy mówi się nawet o swoistym renesansie w tym względzie.
Zainteresowanie to wynika z wielu przyczyn, a przede wszystkim z prorynkowej transformacji
gospodarki lokalnej i regionalnej, ze wzrostu znaczenia planowania strategicznego rozwoju
terytorialnego oraz z konieczności podejmowania działań marketingowych przez władze
samorządowe w warunkach konkurencyjnego otoczenia.
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie problemów praktycznej identyfikacji
i oceny atrakcyjności i konkurencyjności jednostek terytorialnych oraz próba wyjaśnienia
wątpliwości w tym zakresie. W praktyce bowiem ujawnia się wciąż wiele odmiennych
poglądów, a w ślad za nimi także wątpliwości. Niekiedy błędnie uznaje się, że te dwa terminy
oznaczają to samo.
Dość powszechnie uznaje się, że atrakcyjny to inaczej interesujący, korzystnie
wyglądający, przyciągający, fascynujący, estetyczny, cieszący się popularnością, uznany.
Atrakcyjność zaś to wzbudzanie zainteresowania wyglądem, stylem, właściwościami, także
przez jednostkę terytorialną.
Z kolei, konkurencyjny to innymi słowy rywalizujący czy też współzawodniczący.
Konkurencyjność zaś to potencjał, możliwości oraz zdolność danego podmiotu rynkowego
(także miejscowości czy regionu) do sprostania konkurencji, czyli rywalizacji ze strony innych
podmiotów działających na rynku.

JEDNOSTKA TERYTORIALNA JAKO PRODUKT
Podejście strategiczne do spraw rozwoju jednostek terytorialnych (w tym miast i regionów) jest
niezwykle istotne zwłaszcza w warunkach gospodarki rynkowej. Stąd też coraz częściej
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postrzegana jest orientacja marketingowa w planowaniu strategicznym1. Marketing jest
bowiem racjonalną reakcją na przemiany zachodzące na rynku.
Znaczenie marketingu wzrosło wyraźnie w ostatnich latach. Konieczność stosowania
podejścia marketingowego przez władze (także samorządowe) determinują rozmaite czynniki.
Szczególne znaczenie ma stale rosnąca konkurencja między jednostkami terytorialnymi
(miastami, gminami, regionami). Obejmuje ona bowiem m.in. możliwości spędzenia czasu
wolnego i walory zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego. Także rosnące wymagania
społeczności lokalnych odnośnie standardu życia wyznaczają publicznym władzom (m.in.
lokalnym i regionalnym) potrzebę podejścia marketingowego.
Szczególnym elementem orientacji marketingowej w planowaniu strategicznym jest
rynkowe postrzeganie produktu. Jest nim materialny lub niematerialny element szeroko
rozumianej struktury funkcjonalno-przestrzennej jednostki terytorialnej, który staje się
przedmiotem wymiany rynkowej. Produkt to np. konkretne miejsce, lokalizacja, usługa lub ich
zestaw, poszczególne jednostki terytorialne bądź ich części, a także idea (strategia) dotycząca
np. rozwoju danej przestrzeni, jej rewitalizacji czy też funkcjonalnych przekształceń.
Marketing nakierowany jest przede wszystkim na klientów tj. istniejących i potencjalnych
użytkowników przestrzeni, zgodnie z zasadą, że tylko ten, kto na korzystnych warunkach
dostarcza tego, czego oczekują klienci, może oczekiwać i osiągnąć sukces.

KONKURENCYJNOŚĆ A ATRAKCYJNOŚĆ
JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH
Konkurencyjność określa się w praktyce jako zdolność do osiągania sukcesu w gospodarczej
rywalizacji. W dziedzinie rozwoju lokalnego i regionalnego konkurencyjność rozumiana jest
jako zdolność poszczególnych miejscowości i regionów do przystosowania się do
zmieniających się warunków, pod kątem utrzymania lub poprawy pozycji w toczącym się
współzawodnictwie. Konkurencyjność jednostki terytorialnej to innymi słowy jej zdolność do
trwałego rozwoju poprzez wysoką jej rynkową wrażliwość.
Wśród najczęściej postrzeganych determinant konkurencyjności jednostek terytorialnych
wymienić należy:
• szeroko rozumiany klimat dla rozwoju przedsiębiorczości (w tym dla działalności
inwestycyjnej).
• stan i zakres infrastrukturalnego zagospodarowania (technicznego i społecznego),
• walory rynku pracy,
• warunki dla rozwoju procesów innowacyjnych,
• stan, zakres i efekty działalności podmiotów otoczenia biznesu,
• szeroko rozumiane warunki życia ludności.
1
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Czynniki konkurencyjności nie mają jednak wartości obiektywnej i stałej w czasie.
Czynniki te przy tym nie tworzą zbioru zamkniętego.
Powszechnie uznaje się, że każdy podmiot gospodarczy, człowiek czy też instytucja,
poszukuje dla swej aktywności takich miejsc (lokalizacji), które możliwie najlepiej będą
zaspokajać jego potrzeby. Atrakcyjność poszczególnych jednostek terytorialnych (w tym
i regionów) jest jednak kategorią względną. Stopień przydatności różnych miejsc dla danej
aktywności (działalności) jest bowiem zróżnicowany. Poszczególne cechy terenu mają
zróżnicowaną wartość dla różnych użytkowników, w zależności od charakteru ich działalności.
Walory użytkowe terenu nie stanowią zatem wartości obiektywnej.
W praktyce atrakcyjność i konkurencyjność jednostek terytorialnych korygowana jest
poprzez identyfikację i ocenę tzw. efektów zewnętrznych. Są to materialne i niematerialne
dobra jakie otrzymuje określony podmiot (użytkownik) ze swojego otoczenia bez
rekompensowania z jego strony kosztów ich wytwarzania. Efekty zewnętrzne przyjmują postać
korzyści bądź niedogodności. Jednym z kryterium oceny określonej lokalizacji (jednostki
terytorialnej) jest zatem porównanie korzyści i niekorzyści zewnętrznych. Jednakże tereny
atrakcyjne w danym momencie mogą po pewnym czasie stać się obszarami mniej
atrakcyjnymi, na których np. będą przeważać niekorzyści zewnętrzne.
W praktyce nie istnieje lokalizacja (jednostka terytorialna), która spełniałaby wymagania
wszystkich istniejących i potencjalnych użytkowników. Każda ma zarówno walory, jak
i słabości.

PROBLEM POMIARU ATRAKCYJNOŚCI
I KONKURENCYJNOŚCI JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH
Przy próbach identyfikacji, pomiaru i oceny rozmaitych symptomów atrakcyjności
i konkurencyjności jednostek terytorialnych, a także ich hierarchizowania stykamy się
z wieloma utrudnieniami i dylematami.
Szczególne utrudnienia mają miejsce w przypadku stosowania skwantyfikowanych ujęć
w tym zakresie. Determinanty (ich mierniki) atrakcyjności i konkurencyjności jednostek
terytorialnych można, z punktu widzenia możliwości ich skwantyfikowania, podzielić na pięć
2
podstawowych grup, a mianowicie :
1. mierzalne w jednostkach fizycznych (liczba pracujących, miejsc noclegowych,
podmiotów gospodarczych itp.),
2. dające się wyrazić w ujęciu finansowym (przychody, koszty, zysk, wartość inwestycji,
ceny dóbr i usług itp.),
3. dające się wymierzyć w miarach technicznych, ale nie wycenialne, np. natężenie
hałasu, poziom zanieczyszczenia wód, skład wód leczniczych,

2

M. Obrębalski: Mierniki rozwoju regionalnego. [w:] Metody oceny rozwoju regionalnego. Red. D.Strahl.
AE: Wrocław 2006, s. 27.
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4. niemierzalne, ale identyfikowalne na tyle, że można w sposób jednoznaczny
i obiektywny wyróżnić sytuacje lepsze i gorsze, np. z punktu widzenia zdrowotności
mieszkańców,
5. niemierzalne i identyfikowalne w oparciu o subiektywne odczucia (np. walory
estetyczne i krajobrazowe).
Możliwości zatem pomiaru poszczególnych elementów oceny atrakcyjności
i konkurencyjności jednostek terytorialnych są wyraźnie zróżnicowane. Dostrzegane jest to
3
powszechnie . Stąd też metodyka badań empirycznych prowadzonych w tym zakresie jest
z tychże względów zawężona.
Szczególną użytecznością wyróżniają się tu metody porządkowania liniowego. Ich
zadaniem jest ustalenie kolejności obiektów (np. regionów, miast, gmin itd.) lub ich zbiorów
według określonego kryterium. Ich implementacja prowadzi więc do powstania swoistego
rodzaju rankingu, będącego wyrazem globalnej czy też dziedzinowej atrakcyjności
i konkurencyjności badanych jednostek terytorialnych4.

„SPRZEDAŻ” JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH
Region czy miasto można oczywiście „sprzedać” na wiele sposobów różnym grupom
istniejących i potencjalnych klientów, a nawet wielokrotnie temu samemu klientowi za
5
określoną cenę .
Cena należy do tych instrumentów marketingowego oddziaływania na klienta, które
ściśle powiązane są z cechami produktu, w tym szczególnie z jego jakością.
Podstawowym celem polityki cenowej każdego produktu, a zatem regionu czy miasta jest
maksymalizacja zysków możliwych do osiągnięcia w wyniku jego sprzedaży. Nie jest to
przejaw zachłanności sprzedającego (m.in. władz regionalnych czy miejskich), lecz normalna
sytuacja rynkowa.
Najbardziej znaczącym zadaniem marketingu terytorialnego jest osiągnięcie przez dany
układ społeczno-gospodarczy optymalnej pozycji konkurencyjnej oraz szeroko rozumianych
przewag konkurencyjnych na określonym rynku (np. turystycznym). Wyrażać się one mogą

3

4

5
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M. Obrębalski: Problemy informacyjne oceny konkurencyjności miast. [w:] Konkurencyjność miast
i regionów. Red. Z. Szymla AE: Kraków 2001, s. 252-255.
Por.: M. Obrębalski: Konkurencyjność i atrakcyjność elementów przestrzeni. [w:] Marketingowa strategia
rozwoju przestrzeni. Red. M. Obrębalski. AE: Wrocław 1998, s. 34-43; Obrębalski M.: Jakość życia
w miastach Europy – problemy pomiaru i oceny. [w:] Przemiany demograficzne i jakość życia ludności
miast. Red. J.Słodczyk i D.Rajchel. Uniwersytet Opolski: Opole 2004.
G.J. Ashworth, H. Voogd H.: Marketing and Place Promotion, [in:] Place Promotion, the Use of Publicity
and Marketing to Sell Towns and Regions, Gold, J.R. & Ward, S.W. (Eds). John Wiley & Sons, Chichester
1994, s. 39-52.
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w wyższej jakości produktu, niższej cenie i lepszej obsłudze lub bardziej kompleksowym
zaspokojeniu potrzeb klienta6.
Zintegrowany zespół instrumentów i działań marketingowych mający na celu wzrost
zdolności konkurencyjnej wyodrębnionej, zagospodarowanej przestrzeni określany jest
w literaturze jako place marketing (marketing miejsca, marketing lokalizacji). Jest on sztuką
„sprzedawania miejsc”7. Sukces marketingu przestrzeni zależy zarówno od strategicznych
walorów (zasobów, potencjału, atrakcyjności) danej lokalizacji jak i działań operacyjnych
(wdrożeniowych, umiejętności konkurowania, konkurencyjności).
Wzrost pozycji konkurencyjnej danej jednostki terytorialnej łączy się w praktyce
z nieodzownym opracowaniem i konsekwentnym wdrażaniem strategii konkurencyjnej8.
To koncepcja systemowego działania w warunkach wszechobecnej konkurencji, polegająca na:
• formułowaniu zbioru perspektywicznych celów rozwojowych i ich modyfikacji
w zależności od zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych,
• określaniu niezbędnych do realizacji przyjętych celów zasobów ludzkich,
rzeczowych, finansowych i naturalnych,
• określaniu sposobów postępowania (instrumentów, reguł działania)
zapewniających realizację przyjętych perspektywicznych celów rozwojowych.
Relacje między atrakcyjnością i konkurencyjnością lokalizacji oraz ich rynkowe pozycje
przedstawia rys. 1.
Zależnie od relacji między atrakcyjnością i konkurencyjnością, czyli między
strategicznymi i wdrożeniowymi możliwościami, wyróżnia się cztery podstawowe pozycje
lokalizacji:
• „przegrane” („losers”) – to miejsca o niewielkich walorach strategicznych
(atrakcyjności) i możliwościach konkurowania (wdrożeniowych);
• „rozwojowe” („expanders”) – to miejsca o wysokiej atrakcyjności (potencjale
rozwojowym) i możliwościach operacyjnych;
• „zawiedzione” („frustrators”) – lokalizacje, w których niewykorzystane są
operacyjne możliwości konkurowania, mimo znaczących walorów strategicznych
(atrakcyjności);
• „ryzykowne” („gamblers”) – miejsca o niedoborze walorów strategicznych (o
niskiej atrakcyjności), lecz dzięki umiejętnościom konkurowania mogą liczyć na
sukces.

6

7

8

L. Berg L., H. Klink: Regional competition, city marketing and strategic urban networks, CeSAER,
Faculty of Urban and Regional Studies, University of Reading, 1994.
Ph. Kotler, D. Haider, I. Rein, : Marketing Places. Attracting investment, industry and tourism to cities,
states, and Nations. Maxwell Macmillan Int., New York 1993, s. 183; Ward S. V.: Selling places: the
marketing and promotion of towns and cities, Routledge, New York 1998.
M. Gorynia: Teoretyczne aspekty konkurencyjności. [w:] Kompendium wiedzy o konkurencyjności. Red.
M. Gorynia, M. Łaźniewska, PWN, Warszawa 2009, s. 54-58.
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Rys. 1. Ocena lokalizacji według relacji między ich atrakcyjnością a konkurencyjnością.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kotler, Ph., Haider, D., Rein, I., Marketing Places …, op. cit., s. 177.

Realizacja strategii konkurencyjnej umożliwia przejście danej jednostki terytorialnej od
„wyjściowej” pozycji konkurencyjnej (ex ante) wyznaczonej jej atrakcyjnością (strategicznymi
możliwościami), poprzez bieżącą (on going) do oczekiwanej pozycji konkurencyjnej (ex post)
określonej w wizji i perspektywicznych celach rozwojowych.

PODSUMOWANIE
Z jednoznacznym określeniem poziomu atrakcyjności i konkurencyjności jednostek
terytorialnych różnej skali przestrzennej łączy się wiele trudności. Niekiedy pojawiają się
nawet poglądy czy to w ogóle jest możliwe.
Wynika to przede wszystkim z braku obiektywnej i ogólnie akceptowalnej identyfikacji
i oceny tego co jest atrakcyjne bądź konkurencyjne. Każdy bowiem użytkownik postrzega te
sprawy indywidualnie i subiektywnie wyłącznie wedle swych kryteriów.
Te dwie powszechnie znane kategorie: atrakcyjność i konkurencyjność, kryjące w sobie
tak wiele kontrowersji i stwarzające wiele problemów w zakresie ich identyfikacji i oceny,
stają się przedmiotem coraz większego zainteresowania i kształtowania przez władze publiczne
(w tym samorządowe). Nie są zatem jedynie wytworem współczesnej marketingowej mody,
lecz odzwierciedleniem potrzeby odpowiedniego prorozwojowego podejścia w warunkach
wieloaspektowego oddziaływania rynku.
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KONKURENCYJNOŚĆ I ATRAKCYJNOŚĆ JEDNOSTEK
TERYTORIALNYCH
– PROBLEMY IDENTYFIKACJI I OCENY

Streszczenie
Artykuł prezentuje wybrane problemy praktycznej identyfikacji i oceny atrakcyjności
i konkurencyjności jednostek terytorialnych. Jednostki te są współcześnie szczególnymi
produktami „sprzedaży” za określoną cenę ściśle związaną z ich jakością. Zarówno czynniki
jak i symptomy atrakcyjności i konkurencyjności nie mają obiektywnego charakteru, a ponadto
są zmienne w czasie. Stąd też władze publiczne podejmują liczne działania marketingowe
ukierunkowane na kształtowanie optymalnej pozycji konkurencyjnej oraz trwałych
konkurencyjnych przewag zarządzanych jednostek terytorialnych.
Słowa kluczowe: jednostka terytorialna, atrakcyjność, konkurencyjność, pozycja
konkurencyjna, marketing przestrzeni.

COMPETITIVENESS AND ATTRACTIVENESS OF TERRITORIAL
UNITS – PROBLEMS OF IDENTIFICATION AND EVALUATION
Summary
The article presents some practical problems of identification and evaluation of attractiveness
and competitiveness of territorial units. Contemporary these units are specific products „sold”
for a specified price closely associated with its quality. Both factors and symptoms of
attractiveness and competitiveness don`t have an objective nature and, in addition, are variable
in time. So, public authorities take marketing actions aimed at achieving the optimal
competitive position and sustainable competitive advantages of administered territorial units.
Keywords: attractiveness, competitive position, competitiveness, place marketing,
territorial unit.
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WZROST GOSPODARCZY POLSKI W LATACH 1970-2013
NA TLE WYBRANYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH

WSTĘP
We współczesnym świecie (ale tak było i w przeszłości) istnieje swoisty wyścig między
państwami do odgrywania roli przywódczej w skali regionalnej, kontynentalnej, globalnej. Taką
rolę mogą odgrywać państwa, które charakteryzują się dużym potencjałem ekonomicznym w
ogóle, w tym szczególnie w odniesieniu do 1 mieszkańca. Od wysokości tego potencjału
wyrażanego w produkcie krajowym brutto (PKB) zależy zdolność danego państwa do
zapewnienia społeczeństwu odpowiednich środków, które gwarantują zaspakajanie potrzeb
materialnych i pozamaterialnych. Stąd bierze się dążność do powiększania wolumenu PKB,
często bez oglądania się na konsekwencje ekologiczne jakie ten wzrost gospodarczy powoduje.
Od początku XX w., zwłaszcza po zakończeniu I wojny światowej, taką rolę przywódczą
na świecie odgrywają USA [Hryniewicz 2012]. Ich rywalem mniej więcej do połowy lat 80.
XX w. był Związek Radziecki. Po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 r. [Wiatr 2006]
przez 10-15 lat niepodważalną rolę przywódczą odgrywały nadal Stany Zjednoczone. Do takiej
roli i rywalizacji z USA w dziedzinie gospodarczej przygotowywała się Unia Europejska.
Jednakże kryzys finansowy zapoczątkowany w 2007 r. w USA, którego skutki gospodarcze
ujawniły się szczególnie w gospodarce europejskiej w 2009 r. i groziły rozpadem strefy euro,
spowodowały powrót Europy do ściślejszej współpracy (zamiast rywalizacji) z USA. Tym
bardziej, że w Europie odzyskuje powoli siłę militarną i gospodarczą Rosja, która przejawia
ekspansję terytorialną i przenika swoim kapitałem w struktury gospodarcze państw
europejskich. Od 2000 r. następuje szybki rozwój gospodarczy i militarny Chin i w tym kraju
upatruje się obecnie rywala USA i przyszłego hegemona [Pastusiak 2013]. W Europie
najważniejszą rolę gospodarczą odgrywają Niemcy. Pod względem wartości PKB w 2013 r.
zajmowały 4 miejsce na świecie po USA, Chinach i Japonii i trzecie miejsce w eksporcie
i imporcie. Polska, która w 1970 r. pod względem wartości nominalnej PKB (27,7 mld USD)
zajmowała w świecie 18 miejsce, w 1975 r. 21, w 1980 r. 34 a w 1990 r. (62,1 mld USA) aż 37
miejsce, w 2000 r. awansowała na 24 a w 2010 r. na 22, po czym w 2013 r. wróciła na 24
miejsce, jest postrzegana jako najważniejsze państwo w Europie Środkowo-Wschodniej
[Orłowski 2010, 2010a, Kotyński 2012] i pod względem wolumenu PKB w 2012 r. zajmowała
9 miejsce w Europie. Wysokość wolumenu PKB jest ważna z punktu widzenia oddziaływania
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na otoczenie i postrzegania danego kraju w kontekście znaczenia, jakie odgrywa w skali
globalnej i regionalnej, jako potencjalny partner gospodarczy, w tym także jako płatnik składek
do budżetu organizacji międzynarodowych, do budżetu UE, do NATO itd.
Jednakże ważniejszym miernikiem odzwierciedlającym poziom rozwoju społecznogospodarczego danego państwa jest wartość PKB przypadająca na 1 mieszkańca. Od jego
wysokości zależy zdolność danego państwa do przeznaczenia środków (poza niezbędnymi
wydatkami związanymi z minimum egzystencji danego społeczeństwa) na oświatę, służbę
zdrowia, kulturę, na naukę i badania naukowe, ochronę środowiska naturalnego, ewentualnie
na zbrojenia i na pomoc innym państwom. Zatem ważna tu jest zarówno wartość bezwzględna
PKB danego kraju i liczba jego mieszkańców. Na ogół szybciej wzrasta PKB per capita w tych
państwach, gdzie tempo wzrostu PKB jest wyższe od tempa wzrostu liczby ludności.
W związku z tym, że Polska na początku lat 70. XX wieku i po 1989 r. była postrzegana
jako kraj przodujący w rozwoju gospodarczym a w latach 2008-2013 w okresie trwania
ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego była uważana za „zieloną wyspę” w Europie, bo
nie było – w świetle danych GUS-u i rządu – spadku PKB, w odróżnieniu od większości
krajów europejskich. Warto więc dokonać analizy danych dotyczących PKB w oparciu
o liczby organizacji międzynarodowych i prześledzić jego wzrost w latach 1970-1989 i 19902013 i odpowiedzieć na pytanie czy rzeczywiście wzrost PKB był w Polsce na tyle wysoki, że
zmniejszamy dystans pod względem potencjału ekonomicznego w stosunku do krajów
europejskich o najwyższym potencjale i czy jednocześnie maleje luka w poziomie rozwoju
między Polską a wybranymi krajami europejskimi. Podstawowym materiałem wyjściowym są
dane zaczerpnięte z Wikipedii, opracowane w oparciu o PKB, publikowane przez ONZ
1
i Międzynarodowy Fundusz Walutowy . Produkt krajowy brutto jest podawany w wartościach
nominalnych. Przy przeliczaniu wartości PKB podawanych w walutach krajowych na dolary
2
amerykańskie (USD) pominięto inflację , która w owym okresie kształtowała się w różnych
wysokościach w poszczególnych państwach. Pomimo pewnych zastrzeżeń zgłaszanych do
PKB jako miary rozwoju gospodarczego [Zienkowski 2001, Antczak 2013, Stiglitz et al. 2013,
Frieske 2014] do tego podawanych w cenach nominalnych, miarę tę przyjmuję jako wyraz
wzrostu gospodarczego, który w większości przypadków wpływa na przekształcenia
społeczno-gospodarcze i na poprawę warunków (nie zawsze jakości) życia ludności. Zdaniem
ekspertów OECD w porównaniach międzynarodowych należy posługiwać się PKB
wyrażonym w cenach nominalnych a nie w sile nabywczej konsumentów poszczególnych
państw [Bournot et al. 2011]. PKB liczony w sile nabywczej (PPP) zdaniem ekspertów OECD
wypacza pozycję danego państwa w rankingu ogólnoświatowym, mianowicie państwa gdzie są
niskie ceny dóbr materialnych i usług, w wyniku liczenia PKB w sile nabywczej (PPP)
1

2
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These figures have been taken from United Nations’ National Accounts Database and International
Monetary Fund’s World Economic Outlook (WEO), Database, October 2013 edition.
Values are given in dollars (USD) and have not been adjusted for inflation.
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przesuną się w górę rankingu kosztem państw, gdzie te ceny są wyższe (bo wyższe są też
dochody per capita). Ponadto wyrażając PKB w sile nabywczej preferujemy pogląd krajów
bogatych. Bo rzeczywiście za 1 dzień pracy obywatel USA jest w stanie się utrzymać w kraju
biednym co najmniej 10-20 dni, ale obywatel Etiopii aby utrzymać się w USA przez 1 dzień,
musi w swoim kraju pracować pół roku, ale w swoim kraju, jeżeli ma pracę, jest w stanie
egzystować bo niskie są ceny dóbr i usług podstawowych. Tak więc mimo zastrzeżeń co do
PKB wyrażanego w cenach nominalnych, przyjmuję tę wartość jako podstawę dalszych
rozważań. Analizując wzrost gospodarczy autorzy na ogół posługują się cenami stałymi
[Mucha-Leszko, Kąkol 2008, Gawlińska-Bielawska 2012, Kotyński 2013, 2013a].
W niniejszym opracowaniu posłużymy się cenami nominalnymi, bo one wyrażają
bardziej rzeczywistość rynkową. Wykorzystując ceny nominalne w analizie wzrostu
gospodarczego wyrażanego w PKB otrzymamy prawdopodobnie inne wyniki niż przy
stosowaniu cen stałych. Ważny jest tu wynik końcowy rozważań, mianowicie czy w wyniku
zróżnicowanego tempa wzrostu gospodarczego tak Polski jak i innych 22 państw, doganiamy
je pod względem PKB per capita? Z innych wcześniejszych badań wynika, że w latach 19912000 Polska zmniejszyła dystans w stosunku do średniego poziomu PKB per capita 15 państw
Starej Unii [Siwiński 2007 s. 62]. Niewielkie zbliżenie nastąpiło także w latach 2001-2005
[Rakowski 2009] oraz w latach 2002-2010 [Gawlikowska-Bielawska 2012].
Niniejsza analiza obejmuje stosunkowo długi okres, dlatego można będzie prześledzić
zarówno proces doganiania przez Polskę wybranych państw pod względem PKB jak też
oddalania się od nich. Interesuje nas ostatecznie tak rezultat początkowy luki lub przewagi
rozwojowej jak i końcowy w 2013 r. [Gomułka 2014].
Przedmiotem analizy będzie PKB Polski na tle 22 państw europejskich, których wartość
nominalna PKB w co najmniej jednym roku w okresie rozpatrywanym, to jest w latach 19702013 była wyższa niż w naszym kraju. Nie uwzględniono zatem najmniejszych państw
europejskich oraz państwa kościelnego Watykan, których wartość PKB wyrażona w liczbach
absolutnych była mniejsza niż w Polsce. Z tym jednak, że 12 z nich (nie licząc Watykanu)
miało w 2012 r. wyższy PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca niż Polska.
Treść artykułu składa się z 3 części. W części pierwszej przedstawiono kształtowanie się
ogólnej wartości PKB w latach 1970-2013 i miejsce Polski wśród omawianych 23 państw.
W części drugiej przedstawiono kształtowanie się wartości PKB w Polsce w walucie krajowej.
Najważniejszym fragmentem artykułu jest część trzecia, w której na podstawie PKB
w przeliczeniu na 1 mieszkańca autor przedstawia dystans jaki dzieli Polskę pod względem
poziomu rozwoju od wybranych państw europejskich oraz które państwa europejskie
reprezentują niższy poziom rozwoju od naszego kraju. Ponadto ważnym zagadnieniem jest
odpowiedź na pytanie, które państwa europejskie udało się Polsce wyprzedzić pod względem
PKB per capita, a które wyprzedziły Polskę. W podsumowaniu posłużono się jeszcze innym
wskaźnikiem wskazując, że postęp w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski w latach 19802012 był umiarkowany na tle innych państw europejskich.
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POTENCJAŁ EKONOMICZNY POLSKI NA TLE PAŃSTW
EUROPEJSKICH
Jak nadmieniano wcześniej, potencjał ekonomiczny będzie tu wyrażany wartością PKB
nominalnego. Na 44 państwa europejskie w 1970 r. Polska z wartością PKB 27,7 mld USD
zajmowała 10 miejsce. Czołowe miejsce zajmowała Rosja3 a po niej Niemcy, Francja,
W. Brytania, Włochy. PKB Ukrainy, która zajmowała w tym czasie 6 miejsce, był prawie
dwukrotnie mniejszy niż Włoch (tab. 1). Polskę wyprzedzały jeszcze: Hiszpania, Holandia
i Szwecja. Polski PKB był nieco wyższy niż Belgii, Szwajcarii. W latach 1970-1979 tempo
wzrostu PKB Polski nie było zbyt wysokie skoro z 10 miejsca pod względem wartości PKB
przesunęliśmy się na miejsce 12 [Orłowski 2010a]. Niemniej jednak na koniec 1979 r. PKB
Polski w porównaniu z 1970 r. zwiększył się 2,71 razy. Szybciej jednak od Polski rozwijała się
Szwajcaria, gdzie PKB w tych latach wzrósł 4,61 razy, Belgia (wzrost 3,74 razy). Właśnie te
dwa państwa – prócz 9 wcześniej wspomnianych – wyprzedziły Polskę w 1979 r. pod
względem wartości PKB przesuwając Polskę na 12 pozycję.
Należy podkreślić, iż wiele innych państw europejskich rozwijało się w latach 1970-1979
szybciej niż Polska, w tym także Niemcy, Francja, Hiszpania, Holandia. Pod względem
wartości PKB do Polski zbliżyły się: Austria (wzrost 4,81 razy) i Dania (wzrost PKB 4,17
razy). W wyniku strajków i niepokojów społeczno-politycznych w 1980 r. PKB Polski zmalał
o 24,1% w porównaniu z rokiem poprzedzającym. Podczas gdy w innych państwach
(z wyjątkiem Niemiec) nastąpił wzrost PKB, dlatego Polska pod względem potencjału
ekonomicznego przesunęła się na 15 pozycję w Europie. Wyprzedziły w międzyczasie Polskę
kraje o kilkakrotnie mniejszej liczbie mieszkańców mianowicie Austria, Dania, Norwegia.
W 1989 r. w porównaniu z 1980 r. PKB w Polsce zwiększył się zaledwie o 17,5% i był
mniejszy niż w 1979 r. o 10,8%. Pozostałe państwa europejskie należące do obozu
kapitalistycznego powiększyły swój potencjał ekonomiczny. W 1990 r. w wyniku
rewolucyjnych zmian w przebudowie ustroju PKB Polski był znowu mniejszy o 7,2% niż
w roku poprzednim. Z potencjałem PKB wynoszącym 62 mld Polska w Europie zajmowała
dalekie 18 miejsce. Wyprzedzały ją (prócz wcześniej wymienionych) także takie państwa jak
Finlandia, Grecja, Portugalia. Jednakże w 1991 r. w porównaniu z rokiem 1990 PKB w cenach
nominalnych wzrósł aż o 29,6% i od tego roku PKB wzrastał systematycznie do 1998 r. Pewne
załamanie nastąpiło w 1999 r. (spadek o 2,5%), po czym następował wzrost do 2008 r.
Tąpnięcie nastąpiło w 2009 r. kiedy zanotowano spadek w porównaniu z rokiem poprzednim
aż o 18,5%. W dwóch następnych latach notowano wzrost a w 2012 r. nastąpił znowu spadek
o 5% (rys.1), ale w 2013 r. zanotowano wzrost o 7,3%. W sumie w latach 1990-1999 nastąpił
2,7 krotny wzrost PKB zaś w latach 2000-2009 2,5 krotny. Z kolei jeżeli porównamy
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Kraje europejskie, które wchodziły w skład Związku Radzieckiego (7), Jugosławii (7) oraz Czechosłowacji
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dynamikę wzrostu PKB dla przedziałów czasowych kończących się na zerze, to otrzymamy
następujące wyniki:
1980 : 1970 = 205,8
1990 : 1980 = 108,8
2000 : 1990 = 275,8
2010 : 2000 = 274,8
Na przedstawionym rysunku 1 widać jak zmienna w czasie była dynamika wzrostu
(spadku) PKB w Polsce i w innych państwach w latach 1970-2013 wyrażona w dolarach
w cenach nominalnych.
Oczywiście wiele innych państw, których wartość PKB była znacznie wyższa niż
w Polsce, charakteryzowało się wyższą dynamiką wzrostu zarówno w latach 1970-1980 jak
i w dekadzie 1980–1990 co ilustrują dane zawarte w tabeli 1.
Tabela 1. PKB wybranych państw w cenach nominalnych z pominięciem inflacji (have not
been adjusted for inflation) w latach 1970–2013 w mld USD
Państwa
1970 1979 1980 1989 1990 1999 2000 2009 2010 2012 2013
Niemcy
208,9 852,8 826 1217 1547 2134 1892 3307 3311 3397 3635
Francja
146,4 605,0 691 1008 1247 1458 1330 2626 2570 2611 2735
W. Brytania 125,0 422,5 542
866 1025 1518 1497 2217 2297 2435 2521
Włochy
109,8 381,1 470
914 1140 1210 1107 2117 2059 2012 2071
Hiszpania
39,8 208,3 224
401
520
618
582 1458 1387 1348 1358
Holandia
35,3 166,4 177
240
296
412
386
798
779
770
800
Szwajcaria
22,9 105,6 112
191
244
274
256
509
549
632
646
Szwecja
35,4 114,7 131
203
243
259
247
406
463
526
559
Belgia
26,4 114,9 122
158
198
255
233
475
472
483
508
Austria
15,2
73,2
80
132
165
213
193
385
378
394
416
Rosja
328b)
•
705b)
•
569b) 196
260 1223 1525 2030 2118
Dania
16,6
69,2
70
110
136
174
160
310
313
315
318
Polska
27,7
75,1
57
67
62
168
171
431
470
490
526
Norwegia
12,7
52,5
64
101
118
159
168
379
421
500
513
Grecja
12,5
51,9
54
75
92
141
128
322
294
249
235
Finlandia
11,1
43,9
53
117
139
130
122
240
237
247
257
Portugalia
8,0
26,3
32
59
78
127
118
235
229
212
220
Czechy
12,2b)
•
36b)
•
•
62
59
197
198
196
198
Węgry
6,3
21,6
23
30
34
48
46
127
128
125
130
Ukraina
69b)
145b) 113b)
•
90b)
32
31
117
136
125
176
b)
b)
Słowacja
4,2
•
11
•
•
20
20,5
87
87
92
96
Białoruś
13,4b) 28,0b)
•
•
4,1a)
12
10
49
55
63
71
Litwa
8b)
12b)
•
•
•
11
11,5
37
37
42
44
a)

1992r.
szacunek
Źródło:http://en.wikipedia.org/wiki/List of countries by post and future GDP (nominal). Identyczne dane dla lat 1970-2009 znajdują
się w publikacji pt. „National Accounts Statistics: Analysis of Main Aggregates 1970–2009. UN, New York 2011”.
b)

Natomiast w latach 1990-2000 zaczynając z niskiej wartości PKB Polska wyróżniała się na
tle pozostałych 15 państw należących do EWG (UE) i EFTA najwyższym wzrostem
gospodarczym, wyższym także od Węgier. Rozpad Związku Radzieckiego, jak też regionalne
kryzysy gospodarcze w Ameryce Łacińskiej, w Azji w Rosji, jak również wzrost ceny ropy
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naftowej na rynku globalnym ograniczał bardzo wzrost gospodarczy państw europejskich.
Najbardziej ucierpiała na tym gospodarka Finlandii ściśle powiązana z gospodarką Związku
Radzieckiego. Również w tej dekadzie ucierpiała gospodarka Włoch. Minimalny wzrost
gospodarczy nastąpił w Szwecji i Szwajcarii a także we Francji (zaledwie o 7%). Najszybciej
rozwijała się gospodarka Niemiec (wzrost o 55%), ponieważ zjednoczenie z NRD wymagało
ponoszenia olbrzymich kosztów związanych z przebudową i aktywizacją terenów wschodnich
[Mucha-Leszko, Kąkol 2008]. Również Portugalia startując z niskiego poziomu odnotowała
w latach 1990-2000 znaczący wzrost [Mucha-Leszko, Kąkol 2011]. Wzrost cen ropy naftowej
wpłynął z kolei pozytywnie na rozwój gospodarczy Norwegii i W. Brytanii. Jednakże na tle
najważniejszych państw europejskich uwzględnionych w tabl. 1 „błyszczała” gospodarka Polski,
która niemal potroiła wartość PKB. Zatem Polska nadrabiała znikomy wzrost PKB z lat 19801990 i niezbyt wysoki, w porównaniu z innymi państwami wzrost w poprzedniej dekadzie.
Tabela 2. Dynamika PKB w cenach nominalnych w latach 1970-2013
Państwo
Niemcy
Francja
W. Brytania
Włochy
Hiszpania
Holandia
Belgia
Szwecja
Austria
Szwajcaria
Norwegia
Dania
Finlandia
Grecja
Portugalia
Węgry
Polska
Rosja
Ukraina
Czechy
Słowacja
Litwa
Białoruś
a)

Dynamika wzrostu w latach
1980/1970

1990/1980

2000/1990

2010/2000

2013/2010

395
472
434
428
562
501
462
370
526
489
413
422
477
432
329
365
206
215a)
237a)
295a)
262a)

187
180
189
242
232
167
162
185
206
218
184
194
262
170
244
148
109
81a)
80a)
•
•

155
107
146
97
112
130
118
102
117
105
142
118
88
139
151
135
276
46a)
34
•
•

175
193
153
186
238
202
202
187
196
214
250
180
194
208
194
278
275
586
439
335
424

109,8
106,4
109,7
100,6
97,9
102,7
105,2
120,7
110,0
117,7
121,8
101,6
106,4
79,9
96,1
101,6
111,9
138,9
129
100
110

•
•

•
•

•
•

321
550

119
129

szacunek
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych zawartych w tabl. 1.
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Również w latach 2000-2010 dynamika wzrostu gospodarczego Polski była wysoka,
porównywalna z dekadą poprzedzającą. Z 23 państw uwzględnionych w tabl. 2 tylko wzrost
gospodarczy państw byłego obozu socjalistycznego był wyższy niż Polski.
Szczególnie wyróżniały się: Rosja, Ukraina, Słowacja (przeszło czterokrotny wzrost),
które względnie wolno rozwijały się w latach 1990-2000. Z pozostałych państw na
wyróżnienie zasługuje wzrost PKB w Norwegii (dalszy wzrost cen ropy naftowej), Hiszpanii,
Szwajcarii, Grecji, Belgii, Holandii, gdzie nastąpiło podwojenie wartości PKB. Najwolniej
rozwijała się gospodarka W. Brytanii (wzrost o 53%) i Niemiec (75%). W ostatnich latach
2010–2013 największy wzrost PKB nastąpił w Rosji (o 38,9%), Ukrainie, Białorusi, Norwegii,
Szwecji, Szwajcarii (o 17,7%). Wzrost gospodarczy Polski (11,9%) był tylko nieco wyższy niż
Austrii (10%), Niemiec, W. Brytanii (9,7%). Minimalne zwiększenie PKB nastąpiło
we Włoszech, w Danii, na Węgrzech, Holandii (2,7%). Spadek PKB nastąpił w Grecji
(o 20,1%) i niewielki w Portugalii (o 3,9%) oraz Hiszpanii (0,6%).
Podsumowując należy zauważyć, że najszybszy wzrost gospodarczy analizowanych
państw europejskich nastąpił w latach 1970-1980 (wyścig zbrojeń, podbój kosmosu), znacznie
wolniejszy w latach 2000-2010 i 1990-2000 a najwolniejszy w latach 1980-1990 w okresie
spowolnienia, następnie stagnacji i rozpadu obozu państw systemu komunistycznego.
Oczywiście wysoka dynamika wzrostu PKB nie musi oznaczać doganiania krajów
będących na wysokim poziomie rozwoju. Łatwiej jest podwoić PKB startując z niskiego
poziomu, ale przyrost absolutny PKB może być o wiele niższy aniżeli w krajach wysoko
rozwiniętych o niższej dynamice rozwoju. Przykładowo w Polsce o dynamice wzrostu PKB
276 (w cenach bieżących) w latach 1990-2000 spowodowała przyrost wartości PKB 109 mld
USD, a w Niemczech gdzie dynamika wynosiła 155 przyrost ten wynosił 345 mld USD co
w przeliczeniu na 1 mieszkańca wartości (w USD) przedstawione w tabeli 3.
Tabela 3. Przyrost PKB w USD przeliczony na jednego mieszkańca w latach 1990-2000
1990
2000
Przyrost
Polska
1626
4478
2852
Niemcy
19593
23020
3427
Różnica
17967
18542
575
Źródło: obliczenia własne

Do tego problemu powrócimy jeszcze w dalszej części artykułu.
Dynamika wzrostu PKB liczona dla przedziałów wieloletnich jest wypadkową tempa
wzrostu liczonego rok do roku o czym wspominano już wcześniej. Otóż tempo wzrostu PKB
dla Polski było ujemne w latach 1980, 1981, 1985, 1987, 1989, 1990, 1999, 2009 i 2012
a minimalny wzrost notowano w 1984, 1997, 1993. Najwyższy wzrost PKB w Polsce nastąpił
w 1995 r. oraz w 1991, 2007 i 2008 r. i przekraczał (rok do roku) w cenach nominalnych 24%.
Jeżeli opierać się będziemy o dane publikowane przez GUS (Rocznik Statystyczny RP 1998
s. 673,2003 s. 763, 2010 s. 952 i 2013 s. 886) w oparciu o ceny stałe to w 1991 r. PKB
w porównaniu z rokiem poprzednim zmalał o 7% a w żadnym roku tempo wzrostu nie było
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niższe od 1% [Warżała 2014] włącznie z rokiem 2009 (rys. 1) ale i nie wyższe niż 7%
(2007 r.). Widać więc zasadnicze różnice we wzroście PKB liczonym w cenach bieżących (ale
z pominięciem inflacji) i w cenach stałych. Zauważmy przy tym, że ceny stałe to ceny umowne
abstrahujące od rzeczywistości, a ceny bieżące odzwierciedlają sytuację na rynku. Stąd
w 1980r. w Polsce w wyniku strajków i spadku produkcji PKB zmalał w stosunku do roku
poprzedniego o 24,6% a w roku 1981 o dalsze 5,2%. Wprowadzenie stanu wojennego
w grudniu 1981r. spowodowało zaostrzenie dyscypliny pracy, w wyniku której przez dwa lata
następował wzrost gospodarczy. Zaostrzenie międzynarodowych sankcji gospodarczych,
wyczerpanie wewnętrznych rezerw skutkowało stagnacją gospodarczą w 1984 r. i spadkiem
PKB w 1985 r., 1987, 1989, 1990 i raptownym wzrostem w 1990 r. wskutek usług
świadczonych przez firmy zagraniczne i polskie w zakresie prywatyzacji majątku
państwowego [Jarosz M. red. 2001]. Tymczasem według cen stałych i polskich wyliczeń PKB
w 1991 r. było niższe o 7%. Rozbieżności w liczeniu tempa wzrostu PKB według cen
bieżących i stałych są olbrzymie. Dotyczy to nie tylko Polski lecz także pozostałych państw
(rys. 1). Posłużmy się jeszcze 2009 r. Według cen nominalnych PKB Polski zmalał o 18,5%,
Niemiec o 9,2%, Hiszpanii o 8,9%, W. Brytanii o 18,2%, Szwecji o 16,5%, Szwajcarii o 2,8%.
Natomiast według Rocznika Statystycznego 2013 (s. 886) Polska zanotowała wzrost PKB
o 1,6% a wyżej wymienione państwa zanotowały spadek od 1,9% (Szwajcaria) do 4,2%
4
(W. Brytania) . Które dane są bardziej wiarygodne i które liczby bardziej odzwierciedlają stan
rzeczywisty, trudno rozstrzygnąć. Skoro jednak opieramy się o ceny nominalne to warto
zauważyć, że wszystkie państwa europejskie odnotowały spadek PKB w 2009 i większość
z nich także w latach 1981-1984, 1993, 1997, 2000 i w 2012 r. W Niemczech dodatkowo
spadek PKB następował w latach 1980 oraz w 1989, 1999-2001 [Rosa 2005]. Nawet
gospodarka szwajcarska uważana za najbardziej odporną na kryzysy [Rosa 2011] zanotowała
regres gospodarczy w 1981, 1983, 1984, 1989, 1993, 1996, 1997, 1999, 2000, 2009, 2012.
Silne powiązania w zakresie handlu zagranicznego, w przepływie pieniędzy między
poszczególnymi państwami powodują, że regres w rozwoju państw o dużym potencjale
ekonomicznym wywołuje proporcjonalnie większy spadek PKB w krajach o mniejszym
potencjale demograficznym i ekonomicznym. I odwrotnie: ożywienie gospodarcze
w państwach o dużym potencjale pociąga za sobą wzrost PKB w innych krajach. Przykładowo
dynamiczny wzrost PKB w Niemczech w 1986, 1987, 1990, 2003, 2004 spowodował wzrost
także w innych państwach europejskich (rys. 1). W każdym bądź razie o wiele większe są
wahania wzrostu PKB wyrażane w cenach bieżących niż w cenach stałych. W cenach
nominalnych w Polsce w latach 1970-1989 maksymalny wzrost wynosił 18,4% (1973 r.)
a największy spadek 24,6% (1980 r.), a w latach 1990–2013 odpowiednio +34,1% (w 1995 r.)
i –18,5% w 2005 r. W cenach stałych +7% w 2005 i 2007 r. i –7% w 1991 r.
4
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Rys. 1. Wzrost PKB w cenach stałych Polski na tle Niemiec.
Źródło: oprac. własne na podstawie danych rocznika statystycznego RP GUS 2014.

Tabela 4. Ile razy wartość PKB Niemiec była większa od PKB wybranych państw
europejskich w latach 1970-2013
Państwo
1970
1980
1990
2000
2010
Francja
1,42
1,19
1,24
1,42
1,29
W. Brytania
1,67
1,52
1,51
1,26
1,44
Włochy
1,90
1,76
1,36
1,71
1,61
Hiszpania
5,25
3,69
2,97
3,25
2,39
Holandia
5,92
4,67
5,23
4,90
4,25
Belgia
7,91
6,77
7,81
8,12
7,01
Szwecja
5,90
6,30
6,36
7,65
7,15
Austria
13,74
10,32
9,37
9,80
8,75
Szwajcaria
9,12
7,37
6,34
7,39
6,03
Norwegia
16,44
12,90
13,11
11,26
7,86
Polska
7,54
14,49
24,95
11,06
7,04
Dania
12,58
11,80
11,37
11,82
10,57
Portugalia
26,11
25,81
19,83
16,03
14,45
Finlandia
18,81
15,58
11,12
15,50
14,00
Grecja
16,71
15,29
13,22
14,78
11,26
Rosja
0,64
1,17
2,72
7,28
2,17
Ukraina
3,02
7,31
17,19
61,00
24,3
Czechy
17,1a)
22,9a)
•
32,1
16,7
Słowacja
49,7a)
75,0a)
•
42,3
38,0
Litwa
•
•
•
164,5
89,5
Białoruś
155,9a)
•
•
189
60,2
Węgry
93,1
35,9
45,5
41,1
25,9

2013
1,33
1,44
1,75
2,68
4,54
7,15
6,50
8,73
5,62
7,08
6,91
11,43
16,52
14,14
15,46
1,72
20,6
18,3
37,9
82,6
51,2
27,9

a)
szacunek
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych zawartych w tabl. 1.
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Gospodarka niemiecka (podobnie jak hiszpańska, szwedzka, szwajcarska) największy
wzrost zanotowała w 1986 r. (+42,8%) a spadek w 1981 r. (–15,9%), a w latach 1990-2013
odpowiednio wzrost w 1991 i 1995 (+17,3%) i w 2003 (+20,6%) a spadek w 1997 i 2000
(–11,3%). W cenach stałych w latach 1991-2012 spadek PKB w Niemczech zanotowano
w 1993, w 2003 i 2009 r. a wzrost kształtował się w granicach od 0,8% (w 2005 r.) do 4%
w 2010 r. (rys. 2).

Rys. 2. Wzrost PKB Polski w cenach nominalnych na tle wybranych państw.
Źródło: oprac. własne na podstawie danych rocznika statystycznego RP GUS 2014.

W wyniku zróżnicowanego tempa wzrostu PKB zmieniły się proporcje w wartości PKB
poszczególnych państw wobec najsilniejszej gospodarki niemieckiej. W porównaniu do 1970 r.
większość państw, w tym i Polska ale z wyjątkiem Rosji i Ukrainy, zmniejszyła w 2013 r.
nieco dystans. Jeżeli z kolei porównamy wartość PKB Polski z 2013 r. z danymi z 2000 r. to
w stosunku do wartości PKB Niemiec był on mniejszy w 2000 r. 11 razy a w 2013 niecałe 7
razy. Również inne państwa w tym okresie, poza W. Brytanią, Portugalią, Grecją, Włochami,
dystans ten zmniejszyły w stosunku do Niemiec (tabl. 4).
Warto jeszcze porównać wolumen PKB Polski z wolumenem Hiszpanii, Szwajcarii
i Szwecji, których rozwój był zróżnicowany w badanym okresie. Otóż wartość PKB tych
państw w poszczególnych latach była większa (mniejsza) od PKB Polski w poszczególnych
latach następująco:
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rok
1970
1979
1980
1989
1990
1999
2000
2005
2009
2010
2013

Hiszpania
1,43
2,77
3,92
5,98
8,39
3,67
3,40
3,72
3,38
2,95
2,58

Szwajcaria
0,83
1,41
1,96
2,85
3,93
1,63
1,50
1,26
1,18
1,17
1,22

Szwecja
1,2
1,52
2,30
3,03
3,92
1,54
1,44
1,21
0,94
0,98
1,06

Powyższe wyniki można zinterpretować następująco. PKB Hiszpanii był w 1970 r.
wyższy od PKB Polski o 43% a Szwecji o 28%, zaś Szwajcarii niższy o 17%. Do 1990 r.
systematycznie powiększała się luka między wolumenem PKB Polski a wyżej wymienionymi
3 państwami. W latach następnych, w wyniku szybszego wzrostu PKB w Polsce, luka ta
malała i w 2000 r. PKB Hiszpanii był większy od PKB Polski o 240% a w 2013 r. już tylko
o 158%. PKB Szwajcarii a szczególnie Szwecji był w 2013 r. minimalnie większy od PKB
Polski. Dane zawarte w tab. 1 pozwalają obliczyć odległości dzielące Polskę pod względem
potencjału ekonomicznego od innych państw europejskich. Wyniki będą podobne z wyjątkiem
Rosji, której PKB w 2000 r. był większy od PKB Polski o 52% a w 2013 r. aż o 302%. Dla
gospodarki Polski stwarza to zarówno szanse jak i zagrożenia w zależności od umiejętności
osób zarządzających firmami i od układu stosunków politycznych między obu państwami.

PKB PER CAPITA JAKO MIARA ODZWIERCIEDLAJĄCA
PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU
PAŃSTW EUROPEJSKICH O NAJWIĘKSZYM POTENCJALE
EKONOMICZNYM
Jak już nadmieniano we wstępie PKB odnoszony do 1 mieszkańca jako miara rozwoju
gospodarczego jest krytykowany ale w literaturze ekonomicznej jest powszechnie używany do
przedstawiania różnic w poziomie rozwoju i w postępie w tym zakresie. Na ogół wraz ze
wzrostem PKB zwiększają się dochody budżetu państwa, samorządów terytorialnych,
ludności. Zwiększa się zatem popyt na dobra materialne i usługi, maleje bezrobocie, wzrastają
oszczędności i nakłady inwestycyjne. Rośnie też zaufanie międzynarodowe do danego państwa
co skutkuje napływem kapitału i modernizacją gospodarki. Czyli wzrost PKB można
utożsamiać z ożywieniem gospodarczym i społecznym. To ostatnie przejawia się
w zwiększeniu intensywności ruchliwości zawodowej i przestrzennej ludności (wzrost migracji
wahadłowych, sezonowych, stałych, turystycznych). Problem oczywiście polega na tym jaka
grupa ludności najbardziej korzysta z ożywienia gospodarczego. Większe korzyści odnosi
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gospodarka jeżeli korzystać ze wzrostu PKB będzie najbardziej ludność o niskich dochodach,
bo będzie stwarzać głównie popyt na towary wytwarzane w danym kraju [Smolaga 2009].
Przeto ważny jest tu podział dochodu narodowego, a mianowicie jaką część przeznaczymy na
konsumpcję, jakie cele i grupy społeczne w tym podziale będziemy preferować.
Aby nie obciążać tekstu zbyt dużym ładunkiem danych statystycznych, które
współcześnie przy wykorzystaniu internetu można pozyskać z odpowiednich źródeł samemu,
przytoczymy tylko dane dotyczące wysokości PKB przypadającego na 1 mieszkańca
w wybranych latach dla Polski i Niemiec wyrażone w USD (tab. 6). Natomiast w tabl. 5
przytoczono tylko dane obrazujące ile razy PKB per capita w innych wybranych państwach
europejskich jest wyższy (lub niższy) od Polski. Jednocześnie liczby te pozwalają udzielić
odpowiedzi na pytanie, do których państw pod względem wysokości PKB per capita zbliżamy
się a wobec których się oddalamy. Dane liczbowe – zgodnie z zapowiedzią we wstępie
artykułu – przytoczono dla 13 państw tzw. Starej Unii (bez Luksemburga i Irlandii) oraz dla
Szwajcarii, Norwegii i dla 7 państw byłego obozu komunistycznego, z tego 4 z nich należą od
maja 2004 r. do UE.
Tabela 5. Ile razy PKB w cenach nominalnych na 1
europejskich był wyższy (niższy) od Polski?
Państwo
1970
1980
1990
Niemcy
3,15
6,75
12,04
Francja
3,31
8,08
13,56
W. Brytania
2,63
6,04
11,00
Włochy
2,38
5,24
12,37
Hiszpania
1,38
3,70
8,24
Holandia
3,18
7,87
12,15
Belgia
3,20
7,77
12,22
Szwecja
5,17
9,91
17,38
Austria
2,41
6,66
13,23
Szwajcaria
4,28
11,21
22,49
Norwegia
3,85
9,78
17,02
Dania
3,45
8,55
16,27
Finlandia
2,86
6,96
17,13
Portugalia
1,03
2,06
4,80
Grecja
1,69
3,49
5,58
Węgry
0,62
1,33
2,00
Czechy
1,46b)
2,26b)
1,78
Słowacja
•
•
1,55
Litwa
•
•
•
Rosja
3,07
3,16
0,35
Ukraina
1,31
1,41
0,25
Białoruś
•
•
0,24

mieszkańca w USD wybranych państw
2000
5,14
5,05
5,67
4,34
5,82
5,41
5,09
6,21
5,36
7,98
8,34
6,70
5,26
2,56
2,61
1,01
1,28
0,85
0,73
0,40
0,14
0,23

2005
4,22
4,41
4,84
3,84
3,28
4,92
4,54
5,14
4,66
6,51
8,24
5,98
4,68
2,29
2,72
1,37
1,60
1,12
0,96
0,67
0,22
0,39

2010
3,29
3,33
3,00
2,77
2,45
3,81
3,54
4,00
3,66
5,66
6,97
4,60
3,58
1,75
2,12
1,04
1,53
1,30
0,90
0,87
0,24
0,47

2013
3,24
3,05
2,88
2,48
2,17
3,49
3,34
4,25
3,60
5,87
7,36
4,25
3,46
1,54
1,58
0,96
1,38
1,29
1,05
1,12a)
0,28
0,53a)

a)

2012r.
szacunek
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych zawartych w tabl. 1.
b)

Otóż w 1970 r. Polskę pod względem wysokości PKB przypadającego na 1 mieszkańca
największa różnica dzieliła od Szwecji gdzie PKB był przeszło 5 razy wyższy i od Szwajcarii
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(przeszło 4 razy). Podobna wysokość PKB jak w Polsce była w Portugalii i nieco wyższa
w Hiszpanii, Grecji, Ukrainie, Czechach. Jedynie Węgry5 miały niższy PKB niż Polska.
W Rosji PKB był, podobnie jak w Niemczech 3 krotnie wyższy niż w Polsce. W 1980 r.
wszystkie państwa oddaliły się od Polski pod względem wysokości PKB. Największy dystans
dzielił Polskę od Szwajcarii, Szwecji, Norwegii, Danii, Francji. Wyraźna luka powstała też
między Polską a Hiszpanią, Portugalią, Grecją. Nawet na Węgrzech PKB był wyższy niż w
Polsce. Tylko Rosja i Ukraina minimalnie oddaliła się od Polski. Jednocześnie z danych
zawartych w tabl. 5 widać jak Niemcy i inne państwa europejskie w przeciągu zaledwie 10 lat
oddaliły się od Rosji pod względem wysokości PKB per capita (przeszło dwukrotny wzrost).
W 1990 r. PKB w Szwajcarii per capita był już 22 razy wyższy niż w Polsce a w Szwecji,
Norwegii, Danii 17 razy wyższy, w Niemczech, Holandii, Włoszech, Belgii 12 razy, nawet na
Węgrzech był dwa razy wyższy. Natomiast był niższy na Ukrainie, Białorusi 4 razy i w Rosji
około 3 razy niższy aniżeli w Polsce. Czyli od 1970 do 1990 wyraźnie wzrastała przepaść
w wysokości PKB między Polską a państwami Europy Zachodniej, która zaczęła maleć
w latach następnych. W ciągu 10 lat dystans ten w wysokości PKB na 1 mieszkańca Polski
wobec większości państw zmalał przeszło dwukrotnie. Wobec Szwajcarii różnica ta zmalała
z 22 krotnego dystansu do 8, wobec Niemiec z 12 do 5 i tak dalej.
W 2005 r. w porównaniu z 2000 nastąpiło dalsze zmniejszenie dystansu Polski wobec
zdecydowanej większości państw europejskich. Tylko zwiększyła się minimalnie różnica
wobec państw byłego obozu socjalistycznego.
Porównując z kolei dane z 2013 r. z danymi z 2005 r. widać nadal zmniejszanie się
dystansu w wysokości PKB między Polską a zdecydowaną większością państw europejskich.
Tylko zwiększyła się nieco luka wobec Słowacji oraz zmniejszyły dystans wobec Polski Rosja
i Białoruś. Jeżeli dane liczbowe z 2013 r. porównamy z danymi z 1970 r. to najbardziej
oddaliła się od Polski Norwegia, następnie Szwajcaria, Austria, Hiszpania, Dania, Finlandia
i nieco Portugalia a minimalnie Niemcy, Holandia, Włochy a zbliżyliśmy się do Szwecji,
Francji. Czyli w okresie 1970-1990 Polska zwiększyła lukę rozwojową wobec państw Europy
Zachodniej, zaś w następnym okresie powoli zmniejszała ten dystans. Niemniej jednak mimo
zmniejszania dystansu nadal dzieli nasz kraj wobec najważniejszych partnerów UE na ogół
przeszło 3-krotny dystans pod względem PKB per capita. Co więcej doganiają nas powoli
sąsiedzi ze wschodu a dystansują sąsiedzi z południa. No cóż trzeba przyznać, że zbyt powolny
był rozwój gospodarczy Polski w okresie Polski Ludowej, do tego dochodzi niezbyt udana
„szokowa terapia” lat 1989-1992 [Kołodko 2014, Rakowski 2008] i wyraźnego spowolnienia
(tzw. chłodzenie gospodarki) i nie udanych reform w latach 1997-2001 kiedy premierem rządu
był J. Buzek a ministrem finansów i wicepremierem L. Balcerowicz.

5

Z pominięciem 3 państw byłego obozu socjalistycznego to jest Litwy, Słowacji i Białorusi dla których
brakuje danych dla 1970 i 1980 r.
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W związku z tym, że poszczególne państwa rozwijały się z różną prędkością [Kotyński
2013] w poszczególnych okresach, do tego przyrost rzeczywisty ludności w omawianych
państwach był zróżnicowany, dynamika powodowała, że państwa które miały najwyższą
wartość PKB per capita, przykładowo w 1970 r. traciły je na rzecz innych państw
rozwijających się szybciej. I tak w 1970 PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca był najwyższy
w Szwecji (4404 USD), w 1980 r. w Szwajcarii (17851), w 1990 r. również w Szwajcarii
(36564), ale już w latach następnych w Norwegii (37391 USD w 2000 r. i 100640 w 2013 r.).
Dynamika PKB per capita dla wybranych państw i okresów przedstawiała się następująco
(w tym wyliczenie ile razy wzrósł PKB w 2013 r. w porównaniu z latami poprzednimi):

Polska
Norwegia
Niemcy
Szwajcaria
Portugalia

2013/2005
1,71
1,53
1,32
1,55
1,15

2013/2000
3,04
2,69
1,92
2,24
1,82

2013/1970
16,02
30,65
16,48
21,99
23,73

Otóż z tych danych wynika, że w okresie 43 lat wzrost procentowy PKB w Polsce był
podobny do Niemiec. Najwyższym wzrostem w tym długim okresie charakteryzowała się
Norwegia, dlatego wyprzedziła Szwecję, Szwajcarię. W najkrótszym odcinku czasu to jest
w latach 2005-2013 i 2000-2013 najwyższy wzrost PKB per capita nastąpił w Polsce
a najniższy w Portugalii. Jak wobec tego ten wzrost procentowy powoduje przyrost absolutny
wartości PKB per capita? Oto rezultat dla wyżej wymienionych państw (przyrost w latach
w USD):

Polska
Norwegia
Niemcy
Szwajcaria

2013–2005
5693
34994
10671
28321

2013–2000
9178
63249
21254
44471

2013–1970
12804
97357
33524
76562

Portugalia

2769

9481

20102

Przyrost PKB na 1 mieszkańca wyrażony w liczbach bezwzględnych w cenach bieżących
w Polsce w latach 1970-2013 na tle nawet Portugalii wygląda bardzo skromnie. Co prawda
w latach 2005-2013 był on większy w Polsce niż w Portugalii, ale w latach 2000-2013 był
nieco wyższy w Portugalii, zwłaszcza w latach 1970-2000 (10621 w Portugalii i 3626
w Polsce). Jeżeli więc różnica w wartości PKB między Polską a Portugalią w 1970 r. wynosiła
zaledwie 32 USD na 1 mieszkańca to w 1980 r. wzrosła do 1690 USD, w 1990 r. do 6190,
w 2000 r. do 7027 USD, w 2010 r. do 9253 USD a w 2013 r. zmalała do 7330 USD. Między
Polską a Niemcami różnica ta wzrosła od 18542 w 2000 r. do 30610 USD w 2013 r. Jeżeli
więc liczymy proporcje PKB a więc odpowiadamy na pytanie ile razy PKB np. Niemiec
wyrażony w wolumenie i w przeliczeniu na 1 mieszkańca był wyższy w 2000 r. a ile razy
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wyższy w 2005 r. i 2013 od PKB Polski to wyraźnie widać, że nastąpiło zbliżenie (tab. 4, 5).
Czyli w 2000 r. w Niemczech PKB na 1 mieszkańca był wyższy 5 krotnie niż w Polsce, ale
w 2013 tylko nieco wyższy niż 3 krotnie. Przy czym należy wziąć pod uwagę dwa fakty. Po
pierwsze w Niemczech udział wynagrodzeń z pochodnymi wynosi 52% a w Polsce 37% oraz
po drugie PKB do podziału w Polsce jest znacznie niższe aniżeli w Niemczech, ponieważ duże
są zobowiązania z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich, czyli w Polsce są wyższe
pasywa z tego tytułu a w Niemczech aktywa. W sumie więc PKB w Niemczech przypadający
na 1 mieszkańca był wyższy w 2013 r. niż w Polsce o 224%, ale biorąc pod uwagę powyższe
fakty, różnica w dochodach nominalnych przypadających na 1 mieszkańca była większa
między Polską a Niemcami (na korzyść Niemiec). Dalsze doganianie przez Polskę państw
reprezentujących wyższy poziom rozwoju jest możliwe, jeżeli tempo wzrostu PKB będzie
w naszym kraju znacznie wyższe od państw, którym chcemy dorównać [Woś 2013]. Należy
jednak pamiętać, że PKB wytworzony różni się znacznie od pozostającego do podziału.
Zwróćmy jeszcze uwagę na dane dotyczące PKB per capita wyrażone w sile nabywczej
(tab. 5). Otóż w 1995 r. w Niemczech był on wyższy od Polski o 237% a w 2013 r. tylko
o 86%, natomiast wyrażony PKB w cenach nominalnych w 1995 r. o 757% a w 2013 r.
o 224%. Który sposób ujęcia jest bliższy rzeczywistości? W każdym bądź razie odnoszony
PKB do jednego mieszkańca wyrażany zarówno w cenach nominalnych jak i w sile nabywczej
wskazuje na niwelowanie różnic od 1995 r. między oboma krajami. Na tym tle nasuwa się
znowu pytanie czy rzeczywiście w okresie tych 18 czy 13 lat nastąpiło aż tak duże zbliżenie
między krajami w standardzie życia mieszkańców? Czy różnica sięga 86% czy 224%.
Oczywiście, że PKB per capita to nie to samo co dochody osobiste ludności. Ponadto problem
polega na nierówności podziału dochodów między grupą osób najbogatszych i pozostałych,
w tym o najniższych dochodach.
Tabela 6. PKB na 1 mieszkańca w Polsce i w Niemczech w cenach nominalnych i w sile
nabywczej w USD w latach 1970-2013
Rok
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2008
2009
2010
2011
2012
2013

W cenach nominalnych
Polska
Niemcy
852
2687
1400
6035
1592
10750
1896
8397
1626
19593
3605
30921
4478
23020
7963
33603
13890
44334
11314
40388
12309
40493
13384
44405
12709
41866
13656
44274

W sile nabywczej PPP
Polska
Niemcy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6350
21404
10568
25952
13784
31115
•
•
19082
36270
20384
38310
•
•
22162
40901
23275
43332

Źródło:Jak w tabl. 1. i Roczniki Statystyczne RP z lat 1998, 2003, 2010, 2013, 2014.
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Wydaje się jednak gdyby PKB w Niemczech był tylko o 86% wyższy niż w Polsce to
kraj ten nie byłby tak atrakcyjny jako pracodawca. Wystarczy porównać minimalną stawkę za
godzinę pracy w obu krajach, która w Niemczech jest około 3 razy wyższa niż w Polsce [Woś
2014 s. 102] by się przekonać, że różnice kształtują się jednak powyżej 200%.

ZAKOŃCZENIE
W związku z tym, że PKB odnoszony do 1 mieszkańca jest tylko jednostkowym wskaźnikiem
odzwierciedlającym rozwój, posłużmy się inną miarą obejmującą szerszy aspekt życia
społeczno-gospodarczego a mianowicie wskaźnikiem Human Development Indeks (HDI).
Wskaźnik ten zawiera w sobie PKB per capita wyrażany w sile nabywczej, edukację
i przeciętną długość życia [Nowak 1999, Kołodko 2014]. Otóż Raport ten z 2013 r. zawiera
dane o postępie w rozwoju społeczno-gospodarczym poszczególnych państw w latach 19802012. W Raporcie przedstawiono dane dla 187 krajów w tym dla 41 krajów europejskich6.
Otóż wartość HDI i przyrost punktów w okresie 32 lat dla poszczególnych państw europejskich był bardzo zróżnicowany. Największy postęp uczyniło 11 państw. W tej grupie prócz
5 wymienionych w tabl. 6 znajduje się Czarnogóra (przyrost 161 punktów), Włochy (158 p.),
Estonia, Białoruś (153 p.), Czechy i Norwegia (przyrost 151 p.). Duży postęp w rozwoju
nastąpił w 14 państwach, w których przyrost punktów w latach 1980-2013 wynosił od 126
w Finlandii do 148 w Austrii. Polska znalazła się w grupie 10 państw o umiarkowanym
postępie z przyrostem 122 punktów.
Tabela 7. Kraje europejskie o największym i najmniejszym postępie w rozwoju społecznogospodarczym w latach 1980-2012
Wartość HDI w roku:
Przyrost punktów w latach:
Kraj
1990– 2000– 2010– 2012–
1980
1990
2000
2010
2012
1980
1990
2000
1980
1. Hiszpania
698
756
847
884
889
58
91
37
187
2. Niemcy
738
803
810
916
920
65
67
46
182
3. Portugalia
644
714
783
817
816
70
69
34
172
4. Irlandia
745
793
879
916
916
48
86
37
171
5. Francja
728
784
853
891
893
56
69
18
165
26. Polska
697
702
778
813
819
5
76
35
122
38. Rosja
710a)
730
713
782
788
20
-17
69
68
39. Bośnia i Herc. 680a)
715a)
695a)
733
735
35
-20
38
55
40. Ukraina
690a)
714
673
733
740
24
-41
60
50
41. Mołdawia
640a)
650
592
652
660
10
-58
60
20
a)

2012 r.
szacunek
Źródło:
Opracowanie własne na podstawie: Human Development Report – The Rise of South: Human Progres in
Diverse World, United Nations Development Programm, New York, 2013.

b)

W tej grupie znalazły się takie państwa jak: Holandia, Węgry (przyrost też 122 p.), Litwa,
Rumunia, Bułgaria, Szwecja, Dania, Albania i Macedonia z przyrostem 105 p. Powolny postęp
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w rozwoju nastąpił w 6 państwach w tym w 5 należących do byłego obozu socjalistycznego.
W tej grupie znalazła się również Szwajcaria z przyrostem 95 punktów, podczas gdy
w Mołdawii zajmującej ostatnie miejsce w Europie pod względem poziomu rozwoju przyrost
ten wynosił zaledwie 20 p. Stosunkowo niewielki przyrost punktów w Szwajcarii wiąże się
z tym, że reprezentowała ona już wysoki poziom rozwoju w 1980 r. (najwyższy w Europie).
Wracając do Polski zwróćmy uwagę na minimalny postęp jaki nastąpił w latach 19801990 i stosunkowo niewielki także w latach 2000-2010. Porównując dystans dzielący Polskę
od wybranych państw europejskich mierzony liczbą punktów HDI w 2000 i 2012 r. to
przedstawiał się następująco:
Niemcy
Francja
Czechy
Słowacja
Szwecja
Norwegia
Hiszpania
Szwajcaria

92
75
46
7
125
144
69
104

101
74
54
21
97
136
66
94

czyli wobec niektórych państw dystans ten się zwiększał a wobec innych zmniejszał.
W każdym bądź razie pod względem poziomu rozwoju tak w 1980r. jak i w 2000 oraz w 2012
Polska na 41 państw europejskich zajmowała 26 miejsce. W świetle tych danych trudno mówić
o awansie i doganianiu skoro syntetyczny wskaźnik HDI wskazuje, że ciągle pod względem
rozwoju społeczno-gospodarczego zajmujemy to samo miejsce. Z tego wynika, że sam wzrost
PKB przekłada się za mało, w porównaniu z innymi państwami, na inne dziedziny życia
społecznego.
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WZROST GOSPODARCZY POLSKI W LATACH 1970-2013 NA TLE
WYBRANYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH
Streszczenie
Podstawowym zagadnieniem podjętym w opracowaniu jest poszukiwanie odpowiedzi na
pytanie czy pod względem wartości PKB liczonego w cenach nominalnych w przeliczeniu na
1 mieszkańca Polska w latach 1970-2013 zbliżyła się do wybranych krajów europejskich
a przede wszystkim do Niemiec? Odpowiedź jest pozytywna.
Po latach oddalenia (1970-1990) w następnym okresie następowało niwelowanie różnic.
Niemniej jednak w 2013r. PKB w Polsce per capita w cenach nominalnych był niższy niż
w Niemczech o 224% a w sile nabywczej (PPP) o 86%. W oparciu o wskaźnik HDI w latach
1980-2012 Polska na 41 państw europejskich objętych badaniem pod względem wartości HDI
zajmowała tak w 1980 jak i 2000 oraz 2012 r. 26 miejsce. Nastąpił wzrost wskaźnika HDI
o 122 punkty ale w innych 25 krajach przyrost ten był większy niż w Polsce. Czyli wzrost PKB
w Polsce nie przekładał się tak silnie jak w innych krajach na postęp społeczny.
Słowa kluczowe: PKB, ceny nominalne, oddalenie, doganianie.

ECONOMIC GROWTH IN POLAND IN THE YEARS 1970-2013 IN
COMPARISON TO OTHER EUROPEAN COUNTRIES
Abstract
The main issue discussed in the paper is the attempt to find the answer to the question whether
Poland, in the years 1970-2013, economically neared other European countries, especially
Germany, in terms of GDP rate per capita in nominal values. The answer is positive.
After many years (1970-1990) of the existence of a gap between Poland and other
countries, a period of eliminating the differences occurred. However, in 2013, Poland’s GDP
per capita in nominal values was lower by 224% than in Germany, and PPP was lower by 86%.
According to the Human Development Index (HDI) in the years 1980-2012, Poland took 26th
place among 41 European countries listed in 1980, 2000 and 2012. Poland’s HDI rose by 122
points, but in other 25 countries the rise was greater than in Poland. Thus, GDP growth in
Poland was not reflected in the social development as strongly as in other countries.
Keywords: GDP, nominal prices, gap, catching up.
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Alina Walenia

POLITYKA KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW
POLSKI, A ROZWÓJ METROPOLII
WPROWADZENIE
Konkurencyjność regionu uzależniona jest od rozwoju metropolii, co ma odniesienie do
występujących ogólnie tendencji metropolizacji gospodarki światowej. Podstawowym
impulsem rozwoju regionu jest rozwój jego stolicy, metropolii dlatego też unijne środki
strukturalne powinny być przeznaczone w znacznej części na modernizację lub budowę dróg,
sieci wodnych, kanalizacji, na rozwój komunikacji. Metropolizacja gospodarki powinna
postępować odpowiednio szybko, głównie w oparciu o środki UE. W europejskich modelach
rozwoju przestrzennego przewiduje się, że w najbliższych latach procesy społeczne
i gospodarcze koncentrować się będą na obszarach powiązanych funkcjonalnie z wielkimi
metropoliami. Procesy te będą determinować wzrost ekonomiczny państw i regionów,
a warunkiem wypełnienia tej funkcji będzie racjonalne kształtowanie struktury przestrzennej
i stymulowanie korzystnych powiązań funkcjonalnych wewnątrz i na zewnątrz tych obszarów.
Problematyka ta uwzględniona została w ustawodawstwie Polski, poprzez dokonanie zapisów
w obowiązującej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym1 dotyczących
obowiązku sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów metropolitalnych, które zostały określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Jednym
z podstawowych problemów rozwoju poszczególnych regionów jest brak ukształtowanych
ośrodków metropolitalnych, co znacząco spowalnia procesy rozwoju społecznogospodarczego. Naturalnymi kandydatami do rozwoju funkcji ośrodków metropolitalnych jest
dwanaście ośrodków wojewódzkich: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk,
Szczecin, Białystok, Lublin, Olsztyn, Rzeszów, Bydgoszcz i Łódź, które są jednocześnie
największymi, centralnie położonymi miastami na obszarze swoich województw. Ośrodki te
ujęte zostały w wykazie 12 miast zakwalifikowanych do Unii Metropolii Miast Polskich,
zgodnie z uregulowaniami wskazanymi w projekcie ustawie o metropoliach.
W warunkach gospodarki rynkowej otwartej na świat i przystąpienia Polski do struktur
UE konkurencyjność miast wojewódzkich jest szczególnym wyzwaniem. Miasta Polskie
1

Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80
poz. 717).

87

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach

znalazły się w warunkach europejskiego współzawodnictwa. Strategicznym wyzwaniem dla
polskich miast jest przede wszystkim wypełnienie funkcji metropolitalnych i poprawa
standardu życia społeczeństwa oraz stworzenie jak najlepszych warunków funkcjonowania
firm i instytucji. Na rozwój i konkurencyjność miasta wpływa wiele czynników, jednak
uwzględnienie ich pełnej liczby nie jest możliwe ze względu na niekompletność bądź brak
odpowiednich danych statystycznych, istotnych dla charakterystyki badanego problemu.
Aktualna wielkość tych ośrodków, poziom rozwoju różnorodnych funkcji nowoczesnych
o charakterze egzogenicznym, budujących konkurencyjność w układach międzynarodowych
oraz niekorzystny przebieg procesów demograficznych wskazują, iż w okresie kilkunastu
najbliższych lat trudno byłoby wykształcić na obszarze Polski planowanych 12 metropolii.
Jednak aby przyśpieszyć rozwój całej kraju niezbędne jest stymulowanie szybkiego rozwoju
funkcji metropolitalnych w każdym z województw. Dlatego należy umożliwić zintegrowane
programowanie rozwoju społeczno – gospodarczego w ramach kształtujących się wokół stolic
województw obszarów metropolitalnych, ponieważ rozwój tych ośrodków odbywa się
w rosnącym zakresie na obszarach zewnętrznych, dobrze powiązanych z miastem centralnym.
Program działań inwestycyjnych powinien umożliwić tym ośrodkom podjęcie i rozwinięcie
uniwersalnych i wyspecjalizowanych funkcji metropolitalnych. Nawet w sytuacji znaczących
ubytków ludności na obszarach Polski Wschodniej, liczba mieszkańców na tych obszarach
powinna systematycznie zwiększać się także dzięki migracjom.
Celem niniejszej publikacji jest dokonanie oceny rozwoju i konkurencyjności ośrodków
metropolitalnych miast Polski, tj. miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich. W badaniach
uwzględniono wyniki przeprowadzonych analiz statystycznych dla 12 polskich miast
metropolitalnych, tj. dla miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich. Syntetyczna ocena
rozwoju i konkurencyjności badanych ośrodków miejskich określona została na podstawie
wybranych 20 i względnie słabo ze sobą skorelowanych cech mierzalnych. W badaniach
uwzględniono wartości liczbowe cech charakteryzujących różne aspekty i dziedziny konkurencyjności, tj. potencjału demograficznego, zasobów pracy, poziomu rozwoju społecznego,
infrastruktury technicznej i dostępności komunikacyjnej. Pozostałe dane charakteryzują rynek
pracy, bazę ekonomiczną, potencjał instytucji kultury i poziom rozwoju turystyki.

POJĘCIE OBSZARU METROPOLITALNEGO
Pojęcie obszaru metropolitalnego nie jest jednoznacznie definiowane w literaturze przedmiotu.
W praktyce stosowane są różne metodologie wyznaczające istnienie i granice obszarów
metropolitalnych. Przyjmując za obszar metropolitalny obszar, na którym położona jest
metropolia, należy zwrócić uwagę, że współczesne metropolie przekroczyły granice jednostek
administracyjnych, które stanowią i zajmują coraz nowsze tereny w sąsiadujących z nimi
jednostkach administracyjnych. Powstały zatem struktury przestrzenne obejmujące miasto
centralne, które stanowi trzon aglomeracji miejskiej oraz jego otoczenie – powiązane z nimi
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silnymi związkami o charakterze gospodarczym, politycznym, kulturowym2. W literaturze
przedmiotu metropolię definiuje się z reguły jako aglomerację miejską liczącą co najmniej pół
miliona mieszkańców, zapewniającą dostęp do doskonałych usług, instytucji i wyposażenia,
potencjał innowacyjny w zakresie technicznym, ekonomicznym, społecznym i kulturalnym,
wyjątkowość i specyfikę miejsca. Aglomeracja miejska, aby mogła być uznana za metropolię,
powinna nie tylko spełniać kryterium ilości mieszkańców, ale również charakteryzować się
następującymi cechami:
• przyjmuje pochodzące z zagranicy czynniki produkcji, inwestycje, siłę roboczą oraz
towary i usługi,
• gości zagraniczne firmy, siedziby i filie międzynarodowych przedsiębiorstw, banków,
instytucje pozarządowe, naukowe i oświatowe (szkoły) oraz uniwersytety o znacznym
udziale cudzoziemskich studentów, a także placówki dyplomatyczne,
• eksportuje czynniki produkcji: przedsiębiorstwa, banki i inne instytucje społecznogospodarcze, kulturalne i naukowe,
• jest bezpośrednio połączona siecią transportu i telekomunikacji z zagranicą poprzez
ruch pocztowy, telekomunikacyjny i turystyczny,
• ma rozwinięty sektor usług nastawionych na zagranicznych klientów: centra
kongresowe i wystawiennicze, luksusowe hotele, szkoły międzynarodowe, wysokiej
jakości pomieszczenia biurowe, międzynarodowe instytucje naukowe,
• na jej obszarze znajdują się środki masowego o zasięgu ponadkrajowym (gazety,
magazyny, radio, telewizja),
• organizowane są w niej regularnie różnego typu międzynarodowe spotkania: kongresy,
wystawy, festiwale, imprezy sportowe i artystyczne z udziałem zagranicznych zespołów,
• na jej terenie znajdują się instytucje krajowe i regionalne zajmujące się relacjami
zagranicznymi i mające międzynarodową markę, np. stowarzyszenia, kluby sportowe,
• przez miejskie instytucje publiczne lub prywatne uprawiana jest, za pośrednictwem
własnych przedstawicielstw w innych miastach za granicą, paradyplomacja: służy
temu również członkostwo w organizacjach międzynarodowych, jak np.
w stowarzyszeniach miast bliźniaczych, metropolii itp.3
Metropolie (obszary metropolitalne) mają różną wielkość i odgrywają różne role
w gospodarce światowej. W literaturze przedmiotu dokonuje się wielu klasyfikacji metropolii
(obszarów metropolitalnych), np. metropolie europejskie dzieli się na: metropolie globalne,
główne międzynarodowe miasta europejskie, euromiasta, miasta o znaczeniu europejskim,
metropolie regionalne i inne miasta (technopolie). Większość z nich ma postać miasta
centralnego i otaczających je innych jednostek osadniczych. Jednak współczesne procesy
urbanizacyjne (zwłaszcza w Europie) charakteryzują się powstawaniem obszarów
2

3

M. Czerny, Globalizacja a rozwój, Wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata, PWN,
Warszawa 2005, s. 86.
B. Jałowiecki, M.S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Scholar, Warszawa
2002, s. 34-35.
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metropolitalnych złożonych z kilku dużych miast, przy czym obszary te przekraczają granice
tradycyjnych regionów, a nawet państw. Przykładem mogą być obszary metropolitalne:
Wiedeń – Bratysława – Brno – Gjör (Austria, Słowacja, Czechy, Węgry): Kopenhaga – Malmö
(Dania i Szwecja); Metz – Luksemburg – Saarbrücken (Francja, Luksemburg, Niemcy).

FUNKCJE OBSZARÓW METROPOLITALNYCH
Pojęcie metropolizacji należy rozumieć jako powstawanie na bazie niektórych wielkich miast
metropolii sieci ośrodków o dominującym wpływie na główne procesy rozwoju współczesnej
cywilizacji, pełniących funkcje zarządzania przepływami w skali globalnej oraz powiązanych
ze sobą siecią kontaktów i przepływów, częściowo niezależną od regionalnego otoczenia. Jest
to także silne różnicowanie się przestrzeni regionalnej w zasięgu oddziaływania tych
ośrodków, w tym powstawanie w bliskim zasięgu obszarów metropolitalnych złożonych
z mniejszych miast i osiedli. Tworząca się w ten sposób strefa metropolitalna stanowi
gęsto zaludniony obszar składający się z kilku lub kilkunastu miast satelit położonych
niedaleko znaczącego centrum miejskiego o pewnym stopniu samowystarczalności pod
względem usług i zatrudnienia, ale uzależnionych w zakresie usług wyższego rzędu (nauka,
kultura) i administracji od innego większego pobliskiego miasta4. Idea takich miast zrodziła się
w latach dwudziestych w Wielkiej Brytanii.
Miasta te połączone są więzami funkcjonalnymi i ekonomicznymi. Miasto centralne
obszaru metropolitalnego tworzy tak zwany hub, czyli centrum rozrządowe całego obszaru,
przez które przebiegają wszystkie linie komunikacyjne. Obszar metropolitalny jest głównym,
wielofunkcyjnym ośrodkiem danego regionu, w którym skupiają się funkcje wyższego rzędu:
ekonomiczne, naukowe i kulturalne. Granice obszaru metropolitalnego mogą przekraczać
granice jednostek administracyjnych czy państw5.
Metropolie pełnią znacząca rolę w międzynarodowym funkcjonowaniu gospodarki
i kultury, oraz wywarły znaczący wpływ na zmiany w czynnikach rozwoju gospodarczego,
polegające przede wszystkim na wzroście znaczenia:
• usług i przepływów informacji,
• środowiska informacyjnego,
• obszaru działania kadry menadżerskiej i politycznej.
We współczesnym świecie, w krajach rozwiniętych, kontakty między regionami
następują właśnie poprzez ich obszary metropolitalne, które pozostają ze sobą w powiązaniach
komunikacyjnych i instytucjonalnych. Rozwijające się obszary metropolitalne tworzą rozległe,
gęsto zaludnione i wysoko zurbanizowane obszary zwane megalopolis6.
4
5
6
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Do głównych czynników które sprzyjają rozwojowi metropolii należą:
• pełne otwarcie międzynarodowe, i przez to „europeizacja” a nawet globalizacja
gospodarki i kultury,
• wzrost roli procesów organizatorskich, ośrodków zarządzania i nauki, oraz
rozwój elit o wysokich wymaganiach w zakresie środowiska życia,
• rewolucja informatyczna i cywilizacji informacyjnej, społeczeństwa wiedzy.
Wpływ na funkcjonowanie systemu społeczno-gospodarczego obszarów metropolitalnych mają także uwarunkowania o charakterze ponadnarodowym wynikające z otwartości,
swobody przepływu zasobów pracy, kapitału i towarów. Nowe globalne uwarunkowania
rozwoju można zamknąć natomiast w triadzie wspomagających się i silnie współzależnych
zjawisk: globalizacji – konkurencji – innowacji7.
W analizach ekonomicznych nie sposób również pomijać podstawowych czynników
wzrostu gospodarczego takich jak kapitał, praca, ziemia i surowce8. Coraz powszechniej za
podstawowy czynnik wzbudzający rozwój społeczno-gospodarczy uważa się jednak innowacje
rozumiane początkowo jako wszelkie zmiany w technice produkcji, wyrobach, surowcach,
organizacji i otwieraniu nowych rynków zbytu9.
Dostęp sieci internetowej a co za tym idzie, możliwości pracy „na odległość” sprzyja
tworzeniu się sieci gospodarczych oraz poszerzeniu zasięgu obszarów metropolitarnych jako
głównych odbiorców. Dla zdefiniowania ośrodka stanowiącego metropolię najistotniejsza jest
więc nie jego wielkość, choć przyjmuje się, że nie powinno mieć mniej niż pół miliona
mieszkańców, ale poziom realizacji funkcji i zasięg wpływu takiego ośrodka na wyżej
wymienione procesy. Według tego kryterium wyróżnia się metropolie o zasięgu:
• światowym,
• europejskim,
• kontynentalnym.
Ośrodek metropolitalny to także węzeł w sieci miast który:
• odgrywa istotną rolę w międzynarodowym obrocie finansowym, wymianie
towarów i usług, podejmowaniu decyzji, przyjmuje z zagranicy inwestycje,
• gości kadry kierownicze i specjalistyczne, centrale międzynarodowych korporacji
i banków, uznane uniwersytety o znacznym udziale studentów zagranicznych,
przedstawicielstwa dyplomatyczne i międzynarodowych organizacji,
• gości regularnie międzynarodowe spotkania: kongresy, wystawy, festiwale,
imprezy sportowe i artystyczne, uprawia dyplomację poprzez miejskie instytucje
publiczne i prywatne, własne przedstawicielstwa za granicą, członkostwo
w organizacjach międzynarodowych, porozumienia miast bliźniaczych,
7
8
9

T. Markowski, T. Marszal. Metropolie i procesy metropolizacji w Polsce. Biuletyn PAN. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 230 (2007), s. 45.
B. Jałowiecki,Metropolie jako bieguny wzrostu, [w:] Gorzelak G. (red.). Polska regionalna i lokalna
w świetle badań EUROREG-u (2007), s. 124-126.
J. Parysek, Aglomeracje, metropolie, miasta globalne, [w:] B.Wenerska (red.), Kształtowanie przestrzeni
Polski. Metropolie, aglomeracje, peryferie, PWSZ w Kaliszu (2009), s. 67-68.
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•

ma rozwinięte usługi nastawione na zagranicznych klientów i turystów: centra
kongresowe i wystawiennicze, wysokiej jakości pomieszczenia biurowe,
międzynarodowe instytucje naukowe i doradcze, luksusowe hotele i centra
rozrywki, i – last not least,
• posiada bardzo dobre połączenia z metropoliami w kraju i zagranicą
(autostradami, szybką koleją, liniami lotniczymi), a także infostrady i inne
wysoce wydajne środki przesyłu i przetwarzania informacji, instytucje medialne
o zasięgu międzynarodowym (wydawnictwa, prasa, radio i telewizja)10.
Metropolia jest najwyższą formą organizacji przestrzeni w s p o ł e c z e ń s t w i e
s i e c i o w y m 11, które charakteryzuje się tym, że jego funkcjonowanie oparte jest przede
wszystkim na przepływach: kapitału, technologii, zasobów ludzkich i wiedzy. Metropolie
stanowią węzły w globalnej, kontynentalnej oraz krajowej sieci przepływów. Węzły te muszą
oferować odpowiedni poziom infrastruktury i usług, a także środowiska życia pracowników.
Kraje posiadające metropolie są ośrodkami o największym potencjale i dużej dynamice
gospodarczej i naukowo-technologicznej, a także społecznej i kulturalnej. Otwarcie się
struktury miejskiej na relacje z całym kontynentem, a nawet światem, na budowaniu coraz
silniejszych związków wpływa pozytywnie na ilość powiązań gospodarczych ich gęstość oraz
wielkość obrotów. Metropolie przyciągają inwestorów, ułatwiają kontakty, są atrakcyjne.
Metropolie dają efekt skali pozwalający na elastyczne przeciwdziałanie ewentualnym
kryzysom. Wielkość rynku pracy i koncentracja firm umożliwiają łatwą adaptację siły roboczej
do zmieniających się wymogów rynku. Zdolność organizacyjna struktur zarządzania w metropoliach umożliwia także dostosowanie się do funkcjonowania globalnego systemu gospodarczego.
Funkcje obszarów metropolitalnych ściśle wiążą się z ich specyficznymi cechami oraz
z funkcjami miast w ogólności. W ujęciu pozytywnym do podstawowych funkcji miast należy
zaliczyć funkcje administracyjno-polityczne, handlowe, produkcyjne, kulturalno-oświatowe
i usługowe, a także obronne (tabela 1).
Metropolie są nie tylko ośrodkami innowacji kulturalnych i politycznych, ale przede
wszystkim węzłami globalnych połączeń sieci12. Rola metropolii i obszarów metropolitalnych
staje się coraz bardziej dominująca, ponieważ są one ośrodkami dynamiki gospodarczej,
technologicznej i kulturalnej zarówno w regionie, jak i w skali krajowej, kontynentalnej czy
światowej13.

10

11
12
13
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Tab. 1. Typy funkcji metropolitalnych i zakres ich oddziaływania
TYP FUNKCJI

ZAKRES ODDZIAŁYWANIA

Finansowa

Związana jest z sektorem bankowym, ubezpieczeniowym i ośrodkami dyspozycji
finansowej. W metropolii lokalizują się centra biznesowo – finansowe.

Gospodarcza

Informacyjna

Komunikacyjna

Związana jest z bazą ekonomiczną i gospodarczą. Metropolia jako biegun wzrostu
skupia naukochłonne gałęzie przemysłu i zaawansowane technologie, centra handlu
i usług; stanowi centrum współpracy międzynarodowej.
Związana jest z centrami telekomunikacyjnymi, informacyjnymi i multimedialnymi
(w tym tradycyjne mass – media). Metropolia jest ośrodkiem rozwoju branży
medialnej.
Związana jest z wielkością i rangą węzłów transportowo – logistycznych. Metropolia
wyposażana jest w najlepiej rozwiniętą infrastrukturę transportową, która jest
niezmiernie istotna dla prawidłowego jej funkcjonowania.

Naukowa

Związana jest z rozwojem technologii i procesów innowacyjnych. W metropolii
skupiają się ośrodki uniwersyteckie i naukowo – badawcze, centra naukowo –
techniczne, parki technologiczne i placówki rozwojowe.

Edukacyjna

Związana zazwyczaj z występującą w metropolii tradycją akademicką i wysokim
poziomem kształcenia w szkołach i uczelniach.

Polityczna

Związana jest z ustrojem prawno - politycznym. Metropolia wypełnia tę funkcję
stając się siedzibą m. in. placówek dyplomatycznych i instytucji międzynarodowych.

Administracyjna

Związana jest z ustrojem administracyjnym i wykonywaniem zadań publicznych
o zasięgu regionalnym, a także krajowym i międzynarodowym. Metropolia jest
siedzibą władz, np. wojewódzkich oraz innych urzędów, instytucji administracyjnych
i gospodarczych.

Kulturalna

Metropolia stanowi ośrodek kultury poprzez posiadanie potencjału twórczego,
lokalizację teatrów, filharmonii, opery, a także muzeów, galerii, centrów
wystawowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym.

Duchowa
i dziedzictwa
kulturowego
Turystyczna

Związana jest z dziedzictwem kulturowym, tradycją i historią miasta,
np. może być miejscem kultu różnych religii.
Związana jest z przestrzenią kulturową i przyrodniczą.

Źródło: M. Pięta-Kanurska, Procesy polaryzacji rozwoju przestrzennego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Rozprawa
doktorska, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 87.

Za uprawdopodobnioną należy zatem uznać tezę, że sytuacja gospodarcza większości
państw, zależy obecnie w przeważającej mierze od osiągnięć ich obszarów metropolitalnych,
niezależnie od słabości ich dalszego otoczenia.
Obszar metropolitalny w opracowaniach ESPON został zdefiniowany jakoobszar
metropolitalny składający się z centrum w postaci pojedynczego miasta lub aglomeracji
miejskiej oraz sąsiednich gmin, tj. otoczenia z którego znaczna część czynnych zawodowo
mieszkańców codziennie dojeżdża do pracy do centrum. Ośrodek metropolitalny jest więc
niemal tożsamy z pojęciem dziennego basenu zatrudnienia lub funkcjonalnego regionu
miejskiego opartego na codziennych podróżach do pracy w centrum, w granicach
maksymalnie 1-godzinnej izochrony. Uwzględnia także znaczenie jakie dla kształtowania,
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wzmacniania rozwoju całego układu określanego jako ośrodek metropolitalny ma fakt
wzajemnej zależności centrum i otoczenia14.
Niezbywalne cechy ośrodka metropolitalnego, to:
• pełnienie szczególnych funkcji obsługi wobec terytorium krajowego, prowincji lub
makroregionu. Są to funkcje związane z wyspecjalizowaną administracją, finansami
i zarządzanie korporacyjnym, sądownictwem, nauką i kulturą. Istotny jest wpływ na ten
rozległy obszar pod względem dyfuzji innowacji, wzorców stylu życia, kultury.
Oddziaływanie w sensie gospodarczym już nie jest tak jednoznaczne, w różnych sytuacjach
z różnym nasileniem występujące procesy „wymywania”, drenowania regionów np. przez
migrację młodych i wykształconych kadr, skupianie większości inwestycji,
• wypracowywanie wzrostu i jakościowych zmian w bliskim otoczeniu,
• wysoką jakością usług, instytucji i wyposażenia materialnego,
• wysokim potencjałem innowacyjnym w zakresie kulturalnym,
• silnymi wewnętrznymi więzami współpracy gospodarczej, społecznej i instytucjonalnej,
• intensywnymi połączeniami z innymi metropoliami krajowymi i zagranicznymi,
możliwymi dzięki dobremu z nimi skomunikowaniu,
• wyjątkowością i specyfiką miejsca i jego atrakcyjnością nie tylko w skali kraju, ale
i w skali międzynarodowej15.

FUNKCJE METROPOLITALNE ANALIZOWANYCH STOLIC
WOJEWÓDZTW POLSKI
Szereg funkcji metropolitalnych ma charakter uniwersalny, ponieważ dotyczy wszystkich
ośrodków miejskich zrzeszonych w Unii Metropolii Miast Polskich. W ostatnich latach
wszystkie te ośrodki stały się wielkimi centrami szkolnictwa wyższego, wypełniając istotna
lukę w sieci kształcenia na poziomie wyższym w Polsce. Jednak w nadchodzących kilkunastu
latach powinno nastąpić generalne podwyższenie poziomu kształcenia oraz wypracowanie
unikatowych produktów edukacyjnych na poziomie wyższym poprzez wyspecjalizowane
funkcje akademickie. Funkcją metropolitalną powiązaną z edukacją na poziomie wyższym są
badania naukowe. W najbliższych latach nastąpi w Polsce znaczący wzrost nakładów
przeznaczonych na badania i rozwój, co w przypadku regionów słabiej rozwiniętych będzie
następowało przede wszystkim w ośrodkach o funkcjach metropolitalnych. Dlatego trzeba
wspierać rozwój placówek naukowych o najwyższym standardzie (uniwersytety, instytuty
badawcze) oraz instytucji technologicznych (centra nowych technologii, parki technologiczne).
Rozwój ten ma na celu umożliwienie zbudowania potencjału w zakresie nowoczesnych badań,
wykorzystujących powiązania z innymi centrami naukowymi w kraju i za granicą. Programy
edukacji i badań powinny uwzględniać potrzeby regionalnych klastrów gospodarczych. Istotne

14

Z. Makieła, Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej. Polska
Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2009, s. 134-136.
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Z. Zioło, Modele kształtowania układów przestrzennych. [w:] Teoria, polityka, projektowanie. Red.
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znaczenie ma wypromowanie unikalnych instytucji i obiektów kultury, podstawowa ich część
znajduje się w ośrodkach wojewódzkich. Jedną z uniwersalnych funkcji metropolitalnych są
działania wystawiennicze i kongresowe. Eliminacja zagrożeń w tym zakresie, wymaga
w każdej stolicy województwa podjęcia działań inwestycyjnych umożliwiających powstanie
lub rozwinięcie wielofunkcyjnego centrum wystawienniczo – targowego, nowoczesnego
centrum kongresowego oraz infrastruktury sportowej umożliwiającej organizację imprez
najwyższej rangi, krajowych i międzynarodowych. Każda ze stolic regionalnych powinna
rozwinąć efektywne funkcje regionalne zarządzania i centrum logistycznego dla obsługi
terenów województwa. Usługi logistyczne powinny być rozwijane we wszystkich tych
ośrodkach, chociaż szczególne znaczenie powinny mieć w regionach transgranicznych, tj.
w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie. Każdy z ośrodków ma szanse rozwinięcia unikalnych
funkcji metropolitalnych, co powinno zostać uwzględnione w programie działań
strategicznych. Przypisane funkcje dla wybranych miast Polski, w których procesy
metropolizacji powinny być szczególnie potrzebne,decydujące o rozwoju ich regionów, to
m.in.:
• Olsztyn będzie oczywistym miejscem koncentracji potencjału w zakresie rozwijania
„ekologicznego” podejścia do procesów rozwojowych (Zielone Płuca Polski),
turystyki – w szczególności należy wykorzystać szansę na rozwój turystyki żeglarskiej
w oparciu o jeden z największych w Europie kompleksów połączonych jezior, a także
rozwijać klastry produkcyjno – usługowe wytwarzania jachtów.
• Białystok jest miejscem koncentracji funkcji religijnych prawosławia i w zakresie
relacji z Białorusią i Litwą, może być centrum usług ruchu turystycznego dla regionu
północno-wschodniego (Puszcza Białowieska, Bagna nadbiebrzańskie, Góra
Grabarka), może rozwijać funkcje specjalistycznej opieki zdrowotnej i usług
medycznych oraz programów prozdrowotnych), a już dzisiaj jest liczącym się klastrem
produkcji mleczarskiej, co pozwala na wypromowanie Białegostoku jako centrum dla
wysokiej jakości życia.
• Lublin ma kluczowe znaczenie w zakresie kształtowania relacji z Ukrainą, lepsze
powiązanie infrastrukturą drogową głównych atrakcji turystycznych województwa
z Lublinem może wzmocnić jego rolę jako centrum turystyki o znaczeniu
międzynarodowym (zasoby turystyczne: rejon Kazimierza nad Wisłą, Roztocze,
Zamość, Janów Podlaski, Lublin), powinien kontynuować rozwijanie klastra zdrowej
żywności oraz wyspecjalizowanych badań naukowych w zakresie biopaliw.
• Rzeszów odgrywa istotną rolę w relacjach międzynarodowych, ma szansę na promocję
komplementarnych działań w zakresie transgranicznej kulturalnej współpracy z regionami Ukrainy, Słowacji, stanowi też centrum Doliny Lotniczej, która koncentruje
firmy przemysłu lotniczego, ośrodka naukowo – badawczego i szkolenia pilotów.
Warunkiem realizacji tych funkcji jw. w poszczególnych regionach jest jakościowa
poprawa dostępności do ośrodków z innych państw i regionów Polski. Rozwój funkcji
metropolitalnych stolic województw w istotnym zakresie będzie zależał od powstania
regionalnych i lokalnych portów lotniczych.
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Integracja stolic wojewódzkich z ich regionalnym otoczeniem może przeciwdziałać ich
odrywaniu się od peryferyjnych części regionu. Warunkiem uzyskania trwałych efektów
rozwojowych w województwach poprzez aktywizację i rozwój funkcji metropolitalnych jest
instytucjonalne skoordynowanie budowy oraz kompleksowe i skojarzone oddawanie do użytku
inwestycji infrastrukturalnych, a przede wszystkim:
• budowa inwestycji poprawiających zewnętrzną i wewnętrzną dostępność
wyodrębnionych węzłowych miast współtworzących docelowy sieciowo – węzłowy
układ metropolitalny,
• uzbrajanie i udostępnianie terenów budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe
i inwestycje tworzące miejsca pracy, w skojarzeniu z budowaną infrastrukturą
transportową – poparte krajową strategią promocji tych miejsc.
Dobra jakość powiązań komunikacyjnych stolic województw z ośrodkami powiatowymi
warunkuje tworzenie funkcjonalnej sieci powiązań miast regionu i poszerzanie zasięgu
przestrzennego „efektu metropolitalnego” co ma szczególne znaczenie dla ośrodków
ponadregionalnych. Współpracujących funkcjonalnie ze stolicą województwa. Bardzo ważne
znaczenie ma wspieranie rozwoju regionalnego transportu publicznego zapewniającego dojazd
do szkół i pracy z miejscowości leżących poza strefą bezpośredniego oddziaływania stolicy.
Należy mieć na uwadze, że sytuacja regionalnych przewozów osobowych jest znacznie
trudniejsza niż miało to miejsce przed transformacją ustrojową.

OCENA KONKURENCYJNOŚCI MIAST METROPOLII POLSKI
Analizę miast metropolii w Polsce przeprowadzono wykorzystując dane statystyczne
dotyczące 2013 roku za pomocą metody J. Perkala16. Metoda ta pozwala na porównywalność
poszczególnych mierników i otrzymywanie jednego syntetycznego wskaźnika poziomu
rozwoju regionu. Dostarcza dogodne schematy klasyfikacyjne do regionalizacji i rejonizacji,
pozwalając na klasyfikacje badanych jednostek z punktu widzenia uzyskanych wskaźników
poziomu rozwoju regionalnego. Obserwując wartość tych wskaźników w kolejnych odcinkach
czasu można określać tendencje rozwoju regionalnego badanych regionów.
Metoda ta obejmuje 2 etapy:
a) normalizacja poszczególnych mierników przyjętych do badań, w wyniku której
wszystkie mierniki wyrażone w jednostkach standaryzowanych stają się
porównywalne i można je sumować,
b) obliczenie syntetycznych wskaźników poziomu rozwoju regionalnego. Wskaźniki
te mogą przyjmować wartości w granicach od -3 do 3, przy czym regiony
rozwinięte będą miały wartości tego wskaźnika powyżej 0, regiony średnio
rozwinięte bliskie 0, a regiony słabo rozwinięte poniżej 0. Za podobne uznawane
są regiony o zbliżonych wartościach wskaźników. Badania z zastosowaniem

16
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D. Strahl, Metody oceny rozwoju regionalnego, Wyd. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław
2006, s. 146-148.
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metody J. Perkala przeprowadzono opierając się na następującym zestawie
mierników, tj.:
X1 – stan ludności według faktycznego miejsca zamieszkania (w tys.)
X2 – procent ludności w wieku produkcyjnym,
X3 – procent ludności w wieku poprodukcyjnym,
X4 – pracujący na 1000 mieszkańców,
X5 – stopa bezrobocia,
X6 – liczba mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców,
X7 – mieszkania oddane do użytku na 1000 zawartych małżeństw,
X8 – przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań w m2,
X9 – liczba studentów na 1000 mieszkańców,
X10 – liczba szkół wyższych,
X11 – przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (w zł),
X12 – liczba miejsc noclegowych w hotelach na 10 tys. mieszkańców,
X13 – korzystający z miejsc noclegowych w tys.
X14 – spółki handlowe, w tym z udziałem kapitału zagranicznego na 100 jednostek
zarejestrowanych w układzie sektorów ogółem,
X15 – liczba podmiotów gospodarki narodowej,
X16 – liczba łóżek w szpitalach na 10 tys. mieszkańców,
X17 – liczba miejsc w kinach na 1000 mieszkańców,
X18 – liczba przestępstw stwierdzonych w zakończonym postępowaniu na 1000 ludności,
X19 – dochody budżetu miasta na 1000 mieszkańców (w mln zł),
X20 – długość dróg gminnych na 1 km2 powierzchni.
Przy czym cechę X18 zmieniono z powodu braku dostępności wiarygodnych danych
statystycznych (w wersji pierwotnej: liczba abonentów telefonii przewodowej na 1000
ludności). Wymienione cechy przedstawiono w tabelach:
Spośród wytypowane zbioru zmiennych trzy cechy uznano za destymulanty (X3, X5, X18),
pozostałe określono mianem stymulant. Następnie wszystkie cechy doprowadzono do
porównywalności poprzez standaryzację zero-jedynkową (tabela 1 i 2 załącznik do aneksu).
W kolejnym etapie prac wyznaczono wskaźniki konkurencyjności dla poszczególnych
metropolii według wzoru:

Wi =

1 w
∑ tij
w j =1

gdzie:
Wi – wskaźnik poziomu konkurencyjności jednostki i
ij – wartość standaryzowanej cechy j w jednostce i
w – liczba cech.

t
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Wartości wskaźników zawierają się w przedziale (-3; 3). Pozwalają one na określenie
stopnia konkurencyjności badanych miast.
Tab. 2. Wartości wskaźnika konkurencyjności dla poszczególnych ośrodków metropolitalnych
w Polsce (zgodnie z ustawą o unii metropolii miast polskich)
Lp.
Miasta
Wi
1.
Warszawa
1,1315
2.
Poznań
0,4421
3.
Kraków
0,4367
4.
Rzeszów
0,2361
5.
Wrocław
0,3954
6.
Katowice
0,4440
7.
Gdańsk
- 0,1316
8.
Białystok
-0,3118
9.
Lublin
-0,3234
10.
Szczecin
- 0,3523
11.
Bydgoszcz
- 0,5094
12.
Łódź
-0,6573
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych publikowanych przez GUS za 2013 r.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że miastem metropolią o najwyższym poziomie
konkurencyjności jest Warszawa, Kraków, Poznań i Katowice. Przewaga konkurencyjności
tych metropolii w wykazanym rankingu jest wielokrotna (por. tabelę 2). Atrakcyjność tych
ośrodków wynika z pełnienia ważnych funkcji w gospodarce państwa i z najlepiej
rozwiniętych funkcji metropolitalnych. Ponadto do grupy atrakcyjnych ośrodków należą:
Wrocław, Gdański Rzeszów. Wyraźnie mniej atrakcyjną grupę stanowią kolejne miasta:
Białystok, Lublin, Bydgoszcz i Łódź. Ośrodki te, w tym położone na obszarach Wschodniej
Polski charakteryzują się niskim poziomem cech konkurencyjności, a tym samym poziomem
rozwoju regionalnego.

PODSUMOWANIE
W krajach Unii Europejskiej powszechnie uważa się, że obszar metropolitalny wymaga
zintegrowanego zarządzania, reprezentowanego przez władze, które mogłyby nim zarządzać
na podstawie długoterminowego planu rozwoju. Z punktu widzenia zarządzania, obszar
metropolitalny powinien być delimitowany jako obszar planowania systemowego
i przestrzennego. Zarządzanie metropolią powinno być efektywne, demokratyczne
i ekonomiczne. Dzięki zintegrowanemu zarządzaniu w skali regionu wielkomiejskiego można
osiągnąć: odpowiedzialność, spójność, podejście całościowe, subsydiarność, umiar fiskalny,
zrównoważony rozwój.Dla miast o niskim poziomie konkurencyjności, należałoby znaleźć
taką formę organizacyjno-instytucjonalną, która z jednej strony zapewni konstytucyjną
samodzielność gmin wchodzących w skład obszaru metropolitalnego, a z drugiej stworzy
dogodne warunki do zarządzania całym obszarem. Przy obecnych uwarunkowaniach
ustrojowo – prawnych rozwiązanie takie może przyczynić się do stworzenia związku
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komunalnego gmin wchodzących w jego skład.Modele organizacji obszarów metropolitalnych,
podkreślają, iż najważniejsza jest sprawa podejścia do zarządzania nimi w sposób
zintegrowany. Takie podejście może znacznie zwiększyć efektywność działań w odniesieniu
do całego obszaru metropolitalnego, uwzględniając jednocześnie sprawy istotne z punktu
widzenia władz lokalnych.Skoordynowane zarządzanie obszarem metropolitalnym, oparte na
jednolitej strategii rozwoju całego obszaru metropolitalnego, pozwoli na prowadzenie spójnej
polityki zagospodarowania przestrzennego czy inwestycji. Rozwiązanie takie może znacznie
ułatwić pozyskanie i racjonalne wykorzystanie różnego rodzaju środków finansowych,
a przede wszystkim funduszy unijnych, co będzie miało znaczny wpływ na rozwój
i podniesienie konkurencyjności całego obszaru metropolitalnego.
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POLITYKA KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW
POLSKI, A ROZWÓJ METROPOLII
Streszczenie
Jednym z podstawowych problemów rozwoju regionów Polski jest brak ukształtowanych
ośrodków metropolitalnych, co znacząco spowalnia procesy rozwoju społecznogospodarczego. Naturalnymi kandydatami do rozwoju funkcji ośrodków metropolitalnych
poza ośrodkami już wykształconymi pozostają cztery ośrodki wojewódzkie: Białystok, Lublin,
Olsztyn, Rzeszów, które są jednocześnie największymi, centralnie położonymi miastami na
obszarze swoich województw. Aktualna wielkość tych ośrodków, poziom rozwoju
różnorodnych funkcji nowoczesnych o charakterze egzogenicznym, budujących
konkurencyjność w układach międzynarodowych oraz niekorzystny przebieg procesów
demograficznych wskazują, iż w okresie kilkunastu najbliższych lat trudno byłoby wykształcić
metropolie. Jednak aby przyśpieszyć rozwój regionów niezbędne jest stymulowanie szybkiego
rozwoju funkcji metropolitalnych w każdym z województw. Dlatego należy umożliwić
zintegrowane programowanie rozwoju społeczno – gospodarczego w ramach kształtujących się
wokół stolic województw obszarów metropolitalnych, ponieważ rozwój tych ośrodków
odbywa się w rosnącym zakresie na obszarach zewnętrznych, dobrze powiązanych z miastem
centralnym. Program działań inwestycyjnych powinien umożliwić tym ośrodkom podjęcie
i rozwinięcie uniwersalnych i wyspecjalizowanych funkcji metropolitalnych.
Słowa kluczowe: konkurencyjność, metropolie, regiony, polityka UE.

THE COMPETITIVENESS OF POLISH REGIONS AND THE
DEVELOPMENT OF METROPOLIS
Abstract
One of the basic problems of developing Polish regions is the lack of shaped metropolitan
centres, which significantly slows down the process of socio - economic development. Natural
candidates for developing metropolitan centres, apart from the already created centres, are four
regional centres: Białystok, Lublin, Olsztyn, Rzeszów, which are also the largest, centrally
situated cities in the area of their provinces. The current size of these centres, the level of
developing various modern functions of an exogenous character, building competitiveness in
international systems and unfavourable demographic trends indicate that it would be difficult to
develop metropolises in the next several years. However, in order to accelerate the
development of the regions it is necessary to stimulate the rapid development of metropolitan
functions in each of the provinces. Therefore, it is necessary to make an integrated
programming of a socio - economic development possible in the frames of emerging
metropolitan areas around capital cities of the provinces because their development is carried
out, to a great extent, in outside areas, well connected to the central city. The program of
investment activity should allow those cities to start and develop universal and specialized
metropolitan functions.
Keywords: competitiveness, metropolises, regions, EU policy.
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Mieczysław Piechnik

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W LATACH 2014-2020

1. WSTĘP
Podstawowym przesłaniem realizacji zadań regionalnych w latach 2014-2020 jest Strategia
„Europa 2020. Celem tej strategii jest stworzenie we wszystkich regionach UE warunków do
zrównoważonego wzrostu, opartego na inteligentnych rozwiązaniach i sprzyjających integracji
społecznej. Zgodnie z tą strategią Unia do 2020 r. powinna osiągnąć pięć najważniejszych
celów, a mianowicie: zwiększenie zatrudnienia, dostosowanie edukacji do potrzeb gospodarki,
zwiększenie badań i przyspieszenie wdrożeń innowacyjnych, wzmocnienie integracji
społecznej na rzecz radykalnego zredukowani osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym oraz chronienie klimatu przez preferowanie zielonej energii. Zalecenia UE
znalazły się w głównych instrumentach rozwoju woj. świętokrzyskiego. Ich wysoki poziom
metodyczny i merytoryczny oraz skorelowanie w nich priorytetów tematycznych rozwoju,
zaowocowało przyznaniem przez UE znaczących dotacji na współfinansowanie projektów
o charakterze społeczno-gospodarczym. Rozwinięcie tematyki zawartej w tych strategicznych
dokumentach znajduje się w dalszej części publikacji.

2. PRZESŁANKI POLITYKI REGIONALNEJ I JEJ GŁÓWNE
INSTRUMENTY ROZWOJU
Polityka rozwoju regionalnego rozumiana jest jako świadoma i celowa działalność organów
władzy publicznej, zmierzająca do systematycznej poprawy konkurencyjności podmiotów
gospodarczych i poziomu życia ludności oraz wzrostu potencjału gospodarczego regionów,
1
przyczyniającego się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.
Region powinien opierać swój rozwój na całości zwaloryzowanego potencjału ludzkiego,
innowacyjnego, ekologicznego i infrastrukturalnego. Szczególne znaczenie współcześnie dla
rozwoju regionu mają wysokie kwalifikacje ludzi i nowoczesna infrastruktura. Dlatego
podkreśla się, że „współcześnie o kształcie i tempie realizacji procesów rozwojowych na

1

W. Zawadzki, Wybrane problemy lokalnej i regionalnej polityki gospodarczej,[w]. Rozwój oraz polityka
regionalna i lokalna w Polsce, red. J. Kaja i K. Plech, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 30.
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poziomie regionalnym decydują przede wszystkim wartości niematerialne, nazywane coraz
2
częściej infrastrukturą intelektualną i łączone z kapitałem ludzkim.”
Rozwój regionalny jest głównie procesem o charakterze ekonomicznym polegającym na
transformacji czynników i zasobów regionalnych w dobra i usługi. Jego główną cechą jest wzrost
regionu m.in. poprzez zwiększanie produkcji i usług pod względem ilościowym i jakościowym.
Uaktywnienie procesów wytwórczych i ożywienie tym samym rynku pracy wymaga
kompleksowego podejścia w procesie zarządzania regionem, które polega na potrzebie łączenia
wszystkich aspektów rozwoju regionalnego z zasadą tzw. ładu przestrze-nnego. Polega on na
sposobie wykorzystania przestrzeni do rozmieszczenia w niej obiektów społecznych
i gospodarczych w zależności od hierarchii przyjętych celów rozwoju regionalnego.
Warunkiem harmonijnego funkcjonowania i rozwoju regionu jest wykorzystanie
w procesach decyzyjnych metod prognozowania i planowania gospodarczego, które pozwalają
na wybór racjonalnych kierunków rozwoju regionalnego w wymiarze społecznym,
ekonomicznym, infrastrukturalnym i ekologicznym. Czynnikiem wspomagającym tak
efektywne gospodarowanie wymaga odpowiedniej alokacji środków materialnych
i finansowych, jak również pomnażania tych zasobów oraz preferowanie wybranych sektorów
gospodarki, które w sposób najkorzystniejszy wspiera finansowo UE.
Urzeczywistnienie tak zróżnicowanych i licznych celów rozwoju regionalnego
niewątpliwie zapewnia zarządzanie strategiczne, posługujące się strategią , jako kluczowym
narzędziem rozpoznania przebiegu także przyszłych zdarzeń i zjawisk społeczno
gospodarczych oraz określanie w ich kontekście szans i zagrożeń wynikających także
z procesów zewnętrznych. Wykorzystywanie aspektów strategicznych w zarządzaniu staje się
podstawą do formułowania zarówno celów wieloletnich, jak i operacyjnych oraz ułatwia
wybór optymalnych kierunków rozwoju regionu w różnej perspektywie. Dlatego tego typu
zarządzanie, które wynika ze strategicznego planowania regionalnego zapewnia efektywne
i racjonalne podejście do rozwoju społeczno-gospodarczego. Tego rodzaju procedury są
obecnie powszechnie stosowane w UE i w rzeczywistości stanowią warunek wstępny
3
otrzymania jakiejkolwiek pomocy w ramach unijnych funduszy strukturalnych. Stąd od 2007
r. „Tylko kompleksowe przygotowanie strategii rozwoju i długofalowe planowanie finansowe,
pozwala na skuteczną realizację wieloletnich programów rozwoju i przedsięwzięć
inwestycyjnych, a tym samym osiąganie zamierzonych celów strategicznych rozwoju
regionu.”3 Tak ukształtowane metody efektywnego zarządzania wynikają nie tylko z treści
strategii regionalnej, ale również z takich instrumentów jakimi są plany przestrzennego
zagospodarowania i regionalne programy operacyjne, których znaczenie w rozwoju regionu
jest uwzględnione w następnych punktach publikacji.
2

3

A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wyd. C.H. Beck,
Warszawa 2011, s. 31.
W. Zawadzki, Wybrane problemy lokalnej i regionalnej polityki gospodarczej, wyd. cyt.., s. 30.
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3. TRENDY STRATEGICZNEGO ROZWOJU
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DO 2020
Pod pojęciem strategii rozwoju społeczno-gospodarczego rozumie się generalnie sposób
osiągania założonych celów poprzez planowanie rozwoju i sterowanie tym rozwojem, przy
jednoczesnym zaangażowaniu się w proces realizacji podejmowanych w tym celu zadań4.
U podstaw każdej strategii znajduje się całościowa i zintegrowana wizja rozwoju
i dlatego powinna być powiązana z pozostałymi instrumentami kształtującymi rozwój
określonego terytorium. Tak skonstruowana strategia powinna również zyskać pełną
akceptację ze strony miejscowej społeczności, ponieważ stanowi ona podstawę do jej
pozytywnych i oczekiwanych przemian.
Uwzględniając współczesne trendy w rozwoju gospodarki europejskiej, w panowaniu
strategicznym uwzględniono reformy instytucjonalne dokonujące się w UE i dostosowano
kierunki długookresowego rozwoju do jej przekształceń regionalnych. Dlatego misją Strategii
Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 „jest pragmatyczne dążenie do
najpełniejszego i innowacyjnego wykorzystania przewag i szans, odwrócenie
niekorzystnych tendencji demograficznych oraz podniesienia jakości życia mieszkańców
5
przy jednoczesnej dbałości o stan środowiska . Realizacja tej wizji wg władz regionu
będzie odbywać się przy udziale zewnętrznych partnerów poprzez wdrożenie sześciu celów
strategicznych skupionych na:
1. unowocześnieniu infrastruktury regionalnej,
2. poprawie kluczowych gałęzi i branż ważnych dla regionów, jak przemysł,
budownictwo, Targi Kielce, turystyka, zdrowa żywność,
3. rozwoju kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej gospodarki,
4. zwiększeniu roli ośrodków miejskich w stymulowaniu rozwoju lokalnego,
5. rozwoju i modernizacji obszarów wiejskich,
6. poszerzeniu ekologicznych aspektów rozwoju regionu.
Cele te w formie rozwiniętej uwzględniają m.in.
• dalszą rozbudowę dróg krajowych ekspresowych i wojewódzkich,
• wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałaniu bezrobociu,
• ukierunkowanie procesu wdrożeń innowacyjnych w przemyśle i usługach,
• ukształtowanie profilu szkolnictwa wyższego i zawodowego zgodnie z oczekiwaniami regionalnej gospodarki,
• unowocześnienie rolniczej infrastruktury produkcyjnej,
• uczynienie ze sfery edukacji zasadniczego czynnika rozwoju regionu,
• stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości,

4
5

J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2001, s. 129.
Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego, Kielce 2013, s. 34.
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•

wspieranie rewitalizacji miast jako ośrodków ożywienia społeczno-gospodarczego i kulturowego,
• dążenie do rozwoju funkcji metropolitarnej Kielc,
• wzrost poziomu usług publicznych i komunalnych,
• wspieranie rozwoju instytucji otoczenia biznesu,
• wzrost dostępności do szerokopasmowego Internetu,
• poprawę dostępności i jakości opieki medycznej na wsi,
• uruchamianie inwestycji w odnawialne źródła energii.
Narzędziem informującym o postępie o wdrażaniu strategii wg władz samorządowych
będzie monitoring, którego celem będzie dostarczanie wszystkim podmiotom uzupełniających
informacji stopniu realizacji strategii na każdym kolejnym etapie. Tym samym informacje
monitoringu będą podstawą podejmowania bieżących decyzji, jak i o ewaluacji strategii.

4. PRZESTRZEŃ W ROZWOJU REGIONALNYM
Przestrzeń jest szczególnie ważnym elementem składowym gospodarki regionalnej, bowiem
wzrasta rola miejscowych czynników rozwoju związanych ze specyficznymi, unikatowymi
cechami danego obszaru i dlatego jej planowanie podnosi rangę regionu pod względem
atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej. „ Przestrzeń i sposób jej zagospodarowania staje się
jednym z istotnych czynników dynamizujących rozwój społeczno - gospodarczy, a także
6
podstawą kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego” .
Współcześnie społeczne i ekonomiczne walory przestrzeni znajduj swoje odzwierciedlenie w wojewódzkim planie przestrzennego zagospodarowania. Plan taki uwzględnia
kierunki rozwoju określone w strategii województwa oraz koncepcje przestrzennego
zagospodarowania kraju, programów resortowych i sąsiednich województw. Uwarunkowania
przestrzennego rozwoju regionu o charakterze, ekonomicznym, społecznym, przyrodniczym
i infrastrukturalnym, określane na ogół jako problemy i potencjały, stanowią podstawę do
wytyczenia głównych celów rozwoju przestrzennego.
Cele planu stanowią z kolei przesłanki do określenia pożądanej struktury przestrzeni
województwa, w której m.in. wyróżnia się:
1. główne centra osadnicze województwa,
2. obszary predysponowane do pobudzania rozwoju gospodarczego,
3. tereny rolnicze o szczególnych wartościach przyrodniczych,
4. główne elementy ponadlokalnej infrastruktury komunikacyjnej,
5. rozmieszczenie głównych sieci energetycznych i komunalnych,
6. obiekty cenne pod względem kulturowym i turystycznym,

6

M. Ziółkowski, Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, [w:] red. A. Zalewski,
Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH – Oficyna Wydawnicza,
Warszawa 2005, s. 106.
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7. strefy przewidziane do realizacji zadań publicznych i niezbędne do obronności
7
i bezpieczeństwa.
Podstawowym zadaniem polityki przestrzennej województwa świętokrzyskiego jest
stworzenie warunków przestrzennych do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności
gospodarki opartej na wiedzy oraz rozwoju przedsiębiorczości generującej wzrost zatrudnienia.
Istotnym jej przesłaniem jest również poprawa jakości kapitału ludzkiego, wzrost dostępu do
8
usług publicznych, ożywienie rynku pracy oraz zmniejszenie wykluczenia społecznego.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego określa
długofalowe cele i kierunki zagospodarowania regionu świętokrzyskiego na najbliższe 25-30
lat. Wraz ze strategią województwa stanowi podstawę zintegrowanego systemu zarządzania
regionem, łączącego instrumenty gospodarki przestrzennej i czynniki rozwoju społecznogospodarczego. Dokument ten jest integralną częścią systemu planowania regionalnego
i będzie służył samorządowcom województwa do kształtowania i prowadzenia własnej polityki
przestrzennej we współpracy z samorządami lokalnymi. W tym kontekście będzie pełnił
funkcję regulacyjną, koordynacyjną, promocyjno-marketingową i negocjacyjno-informacyjną.
Dlatego zagospodarowanie przestrzenne województwa uwzględnia mechanizmy rynkowe oraz
zasady równoważenia działań z celami środowiskowymi i społeczno-gospodarczymi. Wizja ta
jest zbieżna z celami ekorozwoju sensu largo i odpowiada oczekiwaniom społecznym
wyrażonym podczas konsultacji założeń omawianego planu.
Reasumując, myślą przewodnią regionalnej polityki przestrzennej wyrażonej w Planie
jest dążenie do zintegrowania działań gospodarczych, politycznych i społecznych
podejmowanych na różnych poziomach zarządzania zapewnienie równowagi środowiska
naturalnego, trwałości podstawowych procesów przyrodniczych wraz z zachowaniem
najcenniejszych wartości krajobrazowych. Realność tych wyzwań wynika przede wszystkim
z Planu, który opracowany jest na wysokim poziomie merytorycznym, a prognozy rozwoju
społeczno-gospodarczego zostały poprzedzone obiektywnymi analizami gospodarki
województwa świętokrzyskiego. Poza tym próba pełnego urzeczywistnienia planu wynika
z kreatywnych oraz twórczych propozycji i przesłanek, których inspiracją są kierunki rozwoju
zawarte w Strategii Europa 2020.

5. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ STRATEGICZNYCH
W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 stanowi
instrumentarium realizacji strategii regionu i został opracowany zgodnie ze standardami
sporządzania tego typu dokumentów określonych w NSRO. Celem generalnym programu jest

7

8

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, Zarząd Województwa
Świętokrzyskiego, Kielce 2014, s. 10.
Tamże,, s. 11.
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poprawa warunków sprzyjających budowie konkurencyjnej i generującej nowe miejsca
pracy w regionalnej gospodarce9.
W nowej perspektywie finansowej większy nacisk zostanie położony na wykorzystanie
własnego potencjału poprzez uaktywnienie zasobów ludzkich i specjalizację branżową
regionu. Większe znaczenie uzyskają także zwrotne mechanizmy finansowe i partnerstwo
publiczno-prywatne. Wsparcie finansowe w latach 2014-2020 z UE będzie realizowane
w ramach 11 celów tematycznych określonych w unijnych rozporządzeniach, takich jak:
1. wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji,
2. zwiększenie dostępności wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych,
3. podnoszenie konkurencyjności MŚP i sektora rolnego,
4. wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach,
5. promowanie przedsięwzięć uwzględniających zmianę klimatu,
6. utrzymywanie równowagi środowiska naturalnego i zapewnienie racjonalnego
wykorzystywania miejscowych zasobów,
7. promowanie zintegrowanego transportu z siecią krajową i międzynarodową,
8. wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników,
9. wzmożenie włączenia społecznego i walki z ubóstwem,
10. zwiększone inwestowanie w edukację i umiejętności kapitału społecznego,
10
11. wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji.
Tab. 1. Plan finansowy przewidziany na realizację Osi priorytetowych woj. świętokrzyskiego na
lata 2014-2020
Nr i nazwa osi priorytetowej
1. Innowacje i nauka
2. Konkurencyjna gospodarka
3. Efektywna i zielona energia
4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe
5. Nowoczesna komunikacja
6. Rozwój miast
7. Sprawne usługi publiczne
8. Rozwój edukacji i aktywne
społeczeństwo
9. Włączenie społeczne i walka
z ubóstwem
10. Otwarty rynek pracy
11. Pomoc techniczna
Razem

wparcie UE
98 172 411
161 247 193
167 290 213
176 560 369
129 517 902
117 535 205
`
109 185 311

wkład krajowy
16 971 602
28 455 387
29 521 803
31 157 813
22 856 101
20 935 625
23 166 196
19 267 997

ogółem
113 144 013
189 702 580
196 812 016
207 718 082
152 374003
139 570 830
154 447 969
128 453 308

Struktura
finansowania
ogółem w %
7,1
11,8
12,3
12,9
9,4
8,9
9,6
8,0

99 574 181

17 571 915

117 146 196

7,3

125 080 035
50 000 000
1 364 543 593

22 072 948
8 823 530
240 801 817

147 152 983
58 823 530
1 605 345 410

9,1
3,6
100

Plan finansowy w EUR

Źródło: RPOWŚ na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2014, s. 191.

Z danych przedstawionych w tabeli 1 wynika, że na realizację zadań ujętych w 11 osiach
priorytetowych przewidziano łącznie 1 605 345,4 tys. euro, z czego 1 364 543,6 tys. euro

9
10

RPOWŚ na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2014, s. 11.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2014, s. 49-50.
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pochodzi z EFRR i EFS UE, czyli 85% ogółu dotacji. Osie priorytetowe uwzględniają
preferencje rozwojowe określone przez Komisję Europejską w Strategii Europa 2020.
W dokumencie tym akcentuje się rozwój inteligentny, tzn. oparty na wiedzy oraz innowacjach,
zrównoważony, sprzyjający wzrostowi zatrudnienia. Oznacza to, że w pierwszej kolejności
zostaną dofinansowane projekty wpisujące się w koncepcję tzw. inteligentnych specjalizacji,
czy obiecujących sektorów świętokrzyskiej gospodarki, a następnie obszary strategicznej
interwencji, do których zalicza się miasta tracące funkcje społeczno-gospodarce, sferę
bezrobocia i ubóstwa, czyli wykluczenia społecznego.
Dane zamieszczone w tabeli 1 wskazują również, że najwyższe kwoty przyznano na
ochronę dziedzictwa naturalnego i kulturowego, na rozwój efektywnej i zielonej energii oraz
na konkurencyjną gospodarkę. Najniższe przypadły na pomoc społeczną oraz innowacje
i naukę. Biorąc pod uwagę obecny stan otoczenia biznesu oraz niski poziom wdrożeń
innowacyjnych w przemyśle i zgłaszanych wynalazków, wydaje się że dotacja w wysokości
113 144,0 tys. euro jest niewystarczająca i powinna być w przyszłości uzupełniona
w wygospodarowanych rezerw finansowych. Natomiast na zwiększenie konkurencyjności
gospodarki regionalnej zaplanowano ponad 189 702,6 tys. euro. W tej dziedzinie na
dofinansowanie mogą liczyć projekty dotyczące wdrożeń innowacyjnych w MŚP, ich
uruchamiania i rozwoju oraz tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości. Jeszcze wyższą sumę
bo w wysokości 196 812,0 tys. euro przewidziano na bezpieczeństwo energetyczne, które
będzie dotyczyć rozwoju inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu
gazu ziemnego, budowę i modernizację sieci energetycznych oraz wytwarzania energii ze
źródeł odnawialnych. A zatem promowane będą elektrownie wodne i wiatrowe, instalacje
wykorzystujące energię słoneczną i biomasę.
Wśród omawianych osi, uprzywilejowaną została Oś 4, czyli dziedzictwo naturalne
i kulturowe, na potrzeby której przyznano najwyższą kwotę wynoszącą 207 718,1 tys. euro.
W ramach tej dotacji planuje się realizację inwestycji ekologicznych i ochronę dziedzictwa
kulturowego do którego zalicza się parki narodowe i obszary Natura 2000. Ponadto z tej puli
finansowane będą takie obiekty inwestycyjne, jak oczyszczalnie ścieków, sieci wodociągowe
i sanitarne, zakłady utylizacji odpadów komunalnych, sortownie i spalarnie. Kolejna znacząca
suma licząca 152 374,0 tys. euro przewidziana jest na unowocześnienie transportu
i infrastruktury drogowej. Środki z tego priorytetu posłużą na budowę dróg o znaczeniu
regionalnym i międzynarodowym, na modernizację infrastruktury kolejowej, w tym na zakup
nowych lokomotyw, wagonów, budowę dworców. Kontynuowany będzie także zakup
ekologicznych środków transportu dla potrzeb komunikacji miejskiej.
W woj. świętokrzyskim nadal rynek pracy nie spełnia oczekiwań społecznych ze względu
na wysoki poziom bezrobocia, dlatego w nowej edycji rozwoju regionalnego na racjonalizację
zatrudnienia przeznacza się 147 153,0 tys. euro. Przyznając tak znaczne środki na projekty,
które wskażą drogę do tworzenia miejsc pracy, należałoby przy tym dokonać rzetelnej
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diagnozy wydatkowanych środków na ten cel w latach 2007-2013, które nie zmniejszyły
rozmiarów bezrobocia. Utrzymująca się wysoka stopa bezrobocia jest również sygnałem, że
dotychczasowe programy walki z bezrobociem były mało skuteczne, dlatego należy
niezwłocznie zmienić metody edukacyjne zasobów pracy i wspólnie z pracodawcami, a także
z sąsiednimi województwami podjąć bardziej efektywne przedsięwzięcia wobec wyzwań
zróżnicowanego i bardzo dynamicznego rynku pracy.
Etap pozyskiwania funduszy z UE na lata 2014-2020 na preferencyjne obszary
regionalnej gospodarki już się zakończył. Kolejny etap jaki zarysował się na początku 2015 r.
dotyczy wyłącznie racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków zarówno na cele
inwestycyjne, jak i społeczne. Dlatego na organach i instytucjach uprawnionych do
dysponowania tymi funduszami ciąży ogromna odpowiedzialność za trafność dofinansowywania projektów nie tylko wg jednego kryterium – użyteczności społecznej. Projekt
otrzymujący wsparcie z tych funduszy powinien wyróżniać się także inspiracją i kreatywnością
dla całego otoczenia, czyli wskazywać, w jaki sposób rozwiązywać miejscowe problemy, jak
pomnażać materialne i niematerialne zasoby regionu, jak dynamizować i unowocześniać
inteligentne sfery gospodarcze, aby się zrównać z przodującymi województwami pod
względem tempa rozwoju społeczno-gospodarczego.

6. ZAKOŃCZENIE
Władze samorządowe woj. świętokrzyskiego w podstawowych planach strategicznych trafnie
oceniły punkt wyjściowy do dynamizacji gospodarki regionalnej do 2020 r. Wnioski płynące
z analizy poziomu realizacji Programu z okresu 2007-2013 wskazują, że w porównaniu do
innych regionów, świętokrzyskie najsłabiej wypadło w takich dziedzinach, jak: rynek pracy,
bezrobocie, demografia, B+R, dochody ludności, PKB per capita. Brak oczekiwanego postępu
w tych sferach winno być sygnałem ostrzegawczym, że preferowane dotychczas inwestycje nie
doprowadziły do zrównoważonego rozwoju regionu. Jeżeli nadal głównym celem rozwoju jest
konkurencyjność i innowacyjność gospodarki województwa, to środki winny
być
wydatkowane na takie przedsięwzięcia prorozwojowe, które wykreują o wiele wyższe efekty
niż w poprzednim okresie. Wydobycie się z niemocy regionalnej prowadzi przez zwiększenie
tempa rozwoju sektorów o wysokiej technologii wytwarzania i pomnażania nie tylko wartości
materialnych, ale równolegle stworzenia takiej infrastruktury społecznej, która podniesie
poziom kapitału społecznego, pomnoży zasobność bytu społeczności lokalnej i przywróci
normalność w procesach demograficznych.
Przy ocenie dotychczasowych osiągnięć województwa, należy mieć na uwadze również
to, że nie zawsze to co jest sukcesem regionalnym, jest również tożsamym osiągnięciem
w skali krajowej. Dlatego zlikwidowanie luki cywilizacyjnej nawet w stosunku do
województw legitymujących się średnim poziomem rozwoju wymaga – już na obecnym etapie
realizacji RPOWŚ na lata 2014-2020, inwestowania w takie projekty, które zapewnią wysoki
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skok rozwojowy i stworzą nie tylko zaporę przed dalszą degradacją województwa
świętokrzyskiego, ale uczynią go atrakcyjnym i zamożnym.
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STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W LATACH 2014-2020
Streszczenie
Publikacja zawiera prezentację instrumentów rozwoju województwa świętokrzyskiego
w latach 2014-2020, które były podstawą do pozyskania funduszy UE na preferencyjne cele
społeczno –gospodarcze. Wybrane kierunki rozwoju rekomendowane przez UE zostały ujęte
w 11 Osiach priorytetowych, których realizacja zostanie dofinansowana ze środków unijnych
w kwocie 1 364,5 mln euro. Dynamizowanie wyselekcjonowanych obszarów tematycznych
ma przyczynić się do tego, że gospodarka wojewódzka będzie konkurencyjna i innowacyjna.
Czynnikami jej unowocześnienia winny być inwestycje przewidziane do realizacji w sektorze
komunikacji, energetyki, ochrony środowiska, edukacji, badań i rozwoju. Znaczące fundusze
przewidziane są również na poprawę sytuacji na rynku pracy i na podniesienie standardu życia
regionalnej społeczności.
Słowa kluczowe: rozwój regionalny i strategiczny, fundusze UE, strategiczne
zarządzanie.

THE DEVELOPMENT STRATEGY OF THE ŚWIĘTOKRZYSKIE
PROVINCE IN THE YEARS 2014 - 2020
Abstract
The publication presents the instruments of the świętokrzyskie province development in the
years 2014-2020, which were the basis for gaining the EU funds for socio-economic
concessional purposes. Selected development directions recommended by the EU were
included in 11 priority axes, implementation of which will be financed from the EU funds in
the amount of 1,364.5 million Euro. Making the selected thematic areas dynamic is to
contribute to the fact that the provincial economy will be competitive and innovative. Factors
of its modernization should be investments supposed to be implemented in the transport,
energy, environment, education, research and development sectors. Significant funds are also
provided to improve the situation on the labour market and to raise the living standard of the
region's community.
Keywords: regional and strategic development, EU funds, strategic management.
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Piotr Zawadzki

MIEJSCE TURYSTYKI W „STRATEGICZNYCH
OBSZARACH DZIAŁANIA
EUROREGIONU NEISSE-NISA-NYSA 2014-2020”

WPROWADZENIE
Euroregiony to wypracowany w Europie instytucjonalny charakter współpracy transgranicznej
pozwalający na realizację wielu różnych oddolnych inicjatyw społecznych. W dużej mierze
wynika to ze skoordynowanego działania instytucji odpowiedzialnych za współpracę
międzynarodową umożliwiającą rozwiązywanie wspólnych problemów kooperujących stron.
Obecnie podstawowym forum społeczno-gospodarczego oraz naukowego rozwoju, a także
współpracy zagranicznej samorządów i społeczności lokalnych z terenów leżących w pobliżu
granic są właśnie euroregiony.
Władze Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa mające wieloletnie doświadczenie w zakresie
współpracy transgranicznej przygotowały dokument strategiczny, którego celem jest określenie
kierunków działania i wykorzystanie posiadanych zasobów do realizacji założonych zadań.
Wśród dziedzin tematycznych określonych w „Strategicznych Obszarach działania
Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2014-2020” jest turystyka, mająca istotne znaczenie dla
społeczno-ekonomicznego rozwoju Euroregionu Nysa. Celem artykułu jest określenie miejsca
turystyki w opracowanym dokumencie oraz przedstawienie założonych działań i przedsięwzięć
w zakresie turystyki.

1. CELE WSPÓŁPRACY EUROREGIONALNEJ
Obecnie coraz większego znaczenia nabiera wiedza o skutkach integracji w postaci przenikania
się polityki wewnętrznej i zagranicznej w ramach Unii Europejskiej oraz silnych powiązaniach
między jej strukturami społecznymi i ekonomicznymi. Proces integracji dokonuje się m.in.
poprzez zacieśnianie współpracy transgranicznej (w ramach euroregionów), a jej kierunki, cele
i działania określa wspólna polityka regionalna podlegająca modyfikacjom, w zależności od
warunków i celów integracji.
Współpraca regionów granicznych jest ważnym elementem strategii i nieodzownym
czynnikiem stymulującym rozwój regionów przygranicznych. Realizowana jest na różnych
szczeblach i w rozmaitych formach, lecz głównie w oparciu o lokalne i regionalne zasoby oraz
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potencjały rozwojowe. Istnieje wiele doświadczeń i przesłanek rozwoju współpracy
transgranicznej, w tym m.in.:
• historyczne – bazujące na wspólnym dziedzictwie kulturowym Europy oraz
poszczególnych państw, na którym społeczności lokalne opierają często swoja
aktywność i współpracę,
• polityczne – gdzie współpraca transgraniczna jest ważnym czynnikiem
stabilizującym i kreującym rozwój, kształtuje więzi i współpracę sąsiedzką,
stanowi istotny czynnik pobudzający proces integracji europejskiej,
• gospodarcze – wykorzystujące wspólny potencjał gospodarczy i promujące
aktywizację ekonomiczną regionów przygranicznych w celu podnoszenia
konkurencyjności i wyrównywania poziomu rozwoju,
• społeczne – których celem jest nawiązywanie kontaktów społeczności,
przełamywanie barier, wzajemnych uprzedzeń, lepsze zrozumienie, budowanie
1
pomostów pomiędzy mieszkańcami sąsiednich regionów .
Pojęcie regionu transgranicznego można zdefiniować jako wydzielony stosunkowo
jednorodny obszar zlokalizowany po obu stronach granicy, odróżniający się od terenów
przyległych cechami naturalnymi lub nabytymi, które mają charakter transgraniczny2.
Szczególną formą współpracy transgranicznej, w której biorą udział społeczności lokalne
i regionalne, jest współpraca euroregionalna. Forma ta wyróżnia się najwyższym stopniem
instytucjonalizacji struktur współdziałania ponadgranicznego. Współpraca transgraniczna
nabiera cech współpracy euroregionalnej z chwilą wprowadzenia stałych, instytucjonalnych
form współdziałania poprzez tworzenie stowarzyszeń (związków celowych), rad,
sekretariatów, grup roboczych, komitetów zarządzających itp., a także licznych powiązań
z wyspecjalizowanymi krajowymi i międzynarodowymi organami koordynacji współpracy
3
transgranicznej .
Współpraca euroregionalna odbywa się w ramach szczególnego rodzaju regionu
transgranicznego, zwanego euroregionem. Euroregion definiuje się jako określony
geograficznie obszar obejmujący przygraniczne części dwóch lub więcej państw, które chcą ze
sobą współpracować i koordynować działania społeczności lokalnych w różnych dziedzinach4.
Mianem euroregion określa się również zinstytucjonalizowaną formę współpracy regionów
przygranicznych różnych państw odbywająca się z pełnym poszanowaniem granic
państwowych oraz praw obowiązujących na terytoriach krajów uczestniczących w tworzeniu
danego euroregionu5.
1

2

3
4

5

B. Kawałko, Wybrane problemy polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej, Barometr Regionalny
nr 2 (24), Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2011, s. 35.
Współpraca i integracja w turystyce w euroregionie Nysa w perspektywie członkowska w Unii Europejskiej, pod
red. A. Rapacz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 16.
Euroregiony na granicach Polski 2007, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 15.
Mały słownik stosunków międzynarodowych, red. G. Michałowska, Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, Warszawa 1996, s. 37.
B. i M. Bankowicz, A. Dudek, Leksykon historii XX wieku, Wydawnictwo Geo, Kraków 1996, s. 166.
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Podstawowym celem współpracy w euroregionie jest rozwój społeczno-gospodarczy,
stała poprawa warunków życia mieszkańców oraz ułatwianie wzajemnych kontaktów
pomiędzy społecznościami wspólnoty. Cele i ściśle powiązane z nimi sposoby ich realizacji
6
(zadania) określone są w umowach o utworzeniu i statutach poszczególnych euroregionów .

2. CHARAKTERYSTYKA EUROREGIONU NEISSE-NISA-NYSA
Obszar Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa obejmuje 13.018 km2. Polska część składa się z 50
gmin, 7 powiatów i jedno miasto na prawach powiatu. Największe miasta zlokalizowane w tej
części to Jelenia Góra, Bolesławiec, Zgorzelec i Lubań. Czeska część euroregionu jest bardziej
skomplikowana. Euroregion skupia tu 216 członków położonych na terenie 4 powiatów:
Ceska Lipa (57 gmin), Jablonec nad Nisou (34 powiaty), Liberec (60 powiatów) oraz Semily
(65 powiatów). Niemiecka część obejmuje 118 gmin w dwóch powiatach Bautzen
(61 powiatów) oraz Görlitz (57 powiatów)7.
Idea powstania euroregionu na styku trzech państw Polski, Niemiec i wówczas jeszcze
Czechosłowacji pojawiła się na przełomie 1990/1991 r. W wyniku konsultacji 15 maja 1991 r.
strony podpisały Deklarację o współpracy – partnerstwa transgranicznego, a 23 maja 1991 r.
w Zittau odbyła się "konferencja założycielska trójkąta trzech państw", nad którą patronat
przyjęli prezydenci Vaclav Havel, Lech Wałęsa i Richard von Weizsäcker. Zawarto na niej
wstępne porozumienie o powołaniu podmiotu Euroregion Trójstyk (nazwę tę zastąpiono
8
później nazwą Euroregion Neisse-Nisa-Nysa) .
Od początku inicjatywa ta miała charakter samorządowy uzyskując wsparcie władz
lokalnych. W sierpniu 1991 r. przygotowano projekt struktury organizacyjnej i statut oraz
uchwalono końcowy termin podejmowania uchwał przez samorządy lokalne o przystąpieniu
do tworzącego się euroregionu. W dniu 21 grudnia 1991 r. w Zittau odbyło się pierwsze
9
posiedzenie Rady Euroregionu, które przyjmuje się za oficjalną datę jego powołania .
Najważniejszymi celami Euroregionu było wówczas wspieranie w ramach swoich możliwości
gmin, powiatów oraz interesów obywatelskich, które odpowiadają celom rozwojowym
w regionie oraz pomoc na poziomie regionalnym w tych dziedzinach, które prowadziły do
włączenia się do Unii Europejskiej.
Podmiot jakim jest Euroregion Nysa nie posiada osobowości prawnej w rozumieniu
przepisów prawa każdego z państw. Wszystkie jego organy funkcjonują w ramach systemów
prawnych swoich krajów i tworzą go trzy stowarzyszenia (po polskiej stronie Stowarzyszenie
6
7

8

9

Euroregiony na …, op. cit., s. 21.
Dane pochodzą z opracowania statystycznego: Powiaty w Euroregionie Nysa 2012, Urząd Statystyczny we
Wroclawiu, Czeski Urząd Statystyczny Przedstawicielstwo Okręgowe w Libercu, Krajowy Urząd
Statystyczny Saksonii, Wrocław-Liberec-Kamenz 2012.
20 lat współpracy trans granicznej w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa, red. M. Zdulski, Wydawnictwo
AD REM, Jelenia Góra 2011, s. 6.
Tamże, s. 6,
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Gmin Polskich Euroregionu Nysa). Członkostwo gmin i powiatów jest sprawą wewnętrzną
każdej ze stron i nie wymaga zgody partnerów. Rada i Prezydium są najwyższymi organami
Euroregionu i to one podejmują decyzje związane z konkretnymi zadaniami. Organem
wykonawczym są sekretariaty działające w Zittau, Libercu oraz Jeleniej Górze. W celu
rozwiązywania wspólnych problemów i zadań, które swoim znaczeniem wykraczają poza
granice, powołano grupy robocze, które pracują na szczeblu międzynarodowym, zajmując się
specjalistycznymi dziedzinami. Obecnie aktywnie działających jest 17 zespołów ekspertów,
które spotykają się od 2 do 6 razy w roku, naprzemiennie w każdym kraju. Realizacja
poszczególnych zadań zależna jest od charakteru konkretnego przedsięwzięcia, możliwości
finansowych oraz zaangażowania i poszczególnych członków.

3. CELE DOKUMENTU „STRATEGICZNE OBSZARY
DZIAŁANIA EUROREGIONU NEISSE-NISA-NYSA 2014-2020”
Współpraca transgraniczna w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa rozwija się od ponad dwudziestu
lat. Obecnie głównym elementem działalności Euroregionu Nysa jest inicjowanie wzajemnej
współpracy przygranicznej i koordynowanie działań na jego terenie. Euroregion wspiera
przede wszystkim te formy przedsięwzięć, które mają znaczenie dla zbliżania, poznawania,
współpracy i partnerstwa obywateli oraz innych podmiotów na swoim terenie przygranicznym.
Odgrywa niezwykle istotną rolę w przyznawaniu dofinansowania z programów Unii
Europejskiej, przeznaczonych na rozwój współpracy transgranicznej.
Fundusze są narzędziem wspierania projektów o mniejszym zakresie na szczeblu
lokalnym. Mikroprojekty to elastyczne instrumenty, których celem jest promowanie
bezpośredniej współpracy w regionach, a wnioskodawcy uzyskują dofinansowanie na projekty
o charakterze nieinwestycyjnym z wyraźnym efektem transgranicznym. Ogólnym założeniem
tej aktywności jest promowanie współpracy pomiędzy społecznościami po obydwu stronach
granicy w celu wspólnej poprawy sfery społecznej, gospodarczej, edukacyjnej i kulturalnej,
a poprzez to pogłębienie stosunków w euroregionie.
Celem funduszy jest również łagodzenie peryferyjnego charakteru obszarów
przygranicznych, poprawa jakości życia społeczności lokalnej i budowanie systemów
współpracy po obu stronach granicy oraz wspieranie dalszego rozwoju potencjału społecznogospodarczego regionów przygranicznych.
Właśnie 20-lecie współpracy na styku Czech, Polski i Niemiec było impulsem do
przeprowadzenia oceny dotychczasowej współpracy, jak również określenia nowych
kierunków na przyszłość. Po tym okresie podjęto decyzję o opracowaniu „Strategicznych
obszarów działania Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa”
Dokument pt. “Strategiczne obszary działania Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa”
w pewnym tylko stopniu przypomina klasyczną strategię rozwoju obszaru transgranicznego.
Wskazuje bowiem dziedziny współpracy, które mogą przynieść w przyszłości największe
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korzyści. Założeniem tego dokumentu jest pomoc w rozwoju wzajemnej współpracę w taki
sposób, który poprawi warunki życia mieszkańców euroregionu. Celem przygotowanego
opracowania Euroregionu NYSA jest:
• określenie priorytetów współpracy w ramach Euroregionu – tj. określenie tych
dziedzin, w których dalsza współpraca w ramach Euroregionu powinna być
wspierana i rozwijana. Priorytety te określono dla każdego obszaru tematycznego,
w którym funkcjonują grupy robocze.
• ustalanie reguł wspierania przygranicznej współpracy i konkretnych projektów w
latach 2014-2020 realizowanych na obszarze Euroregionu. Dokument ten
definiuje priorytety współpracy w okresie zgodnym z programowaniem Unii
Europejskiej. Euroregion jest zaangażowany w przygotowanie przyszłych
programów i jest gotów udostępniać informacje i dane analityczne o swoim
obszarze do projektowych części przyszłych programów.
• zidentyfikowanie w regionie projektów pilotażowych i ich przygotowanie do
dofinansowania już na samym początku okresu programowania. Możliwe jest, że nie
wszystkie projekty i dziedziny będą kwalifikowane do dofinansowania z przyszłych
programów współpracy transgranicznej, jednak Euroregion będzie podejmował
starania, aby je wesprzeć z innych programów pomocowych lub środków innych
instytucji.
W planie działania mogą być zdefiniowane konkretne projekty pilotażowe, do których
mogą być zaangażowani rozmaici partnerzy zależnie od zakresu ich kompetencji. Niektóre
projekty, szczególnie te dotyczące tworzenia odpowiednich warunków do współpracy, może
realizować bezpośrednio Euroregion jako instytucja (po polskiej stronie Stowarzyszenie Gmin
Polskich Euroregionu Nysa), pozostałe mogą być realizowane przez gminy, powiaty oraz
niektóre instytucje działające na jego obszarze. W pewnych dziedzinach rola Euroregionu
i jego członków będzie polegała jedynie na podejmowaniu działań zmierzających do zmian
przepisów prawa krajowego oraz inicjowaniu potrzebnej umowy międzynarodowej ważnej dla
rozwoju współpracy.

4. DZIEDZINY PRIORYTETOWE EUROREGIONU NYSA
NA LATA 2014-2020
Punktem wyjścia do tworzenia wspólnego dokumentu pt. „Strategiczne obszary działania
Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2014-2020” były następujące opracowania:
1. Strategia rozwoju dla czesko-polskiej części Euroregionu Nysa na lata 2014-2020 oraz
2. Główne kierunki działań powiatów Gorlitz i Bautzen na rzecz Strategii Euroregionu
Neisse-Nisa-Nysa.
Harmonizacja wspólnego strategicznego dokumentu była przeprowadzona i koordynowana przez Zespół Projektowy trzech stron Euroregionu. Spotkania z udziałem zewnętrznych
lokalnych doprowadziły do określenia obszarów priorytetowych wynikających:
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•

ze „Strategii rozwoju Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa” – komunikacja transportowa, gospodarka i turystyka, środowisko, bezpieczeństwo, kultura i edukacja,
a także wspomaganie współpracy transgranicznej,
• z „Głównych kierunków działań powiatów Gorlitz i Bautzen na rzecz strategii
Euroregionu Niesse-Nisa-Nysa: bezpieczeństwo i zapewnienie podstawowych
potrzeb; turystyka, uczenie się przez całe życie (edukacja i podnoszenie
kwalifikacji); spotkania mieszkańców i instytucji; transport i komunikacja;
kultura, ochrona środowiska, zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych; wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw; energia
i ochrona klimatu oraz nauka, badania i rozwój oraz innowacyjność.
W procesie harmonizacji wyłoniono sześć najważniejszych dla Euroregionu
strategicznych dziedzin priorytetowych:
A. Komunikacja,
B. Gospodarka i turystyka,
C. Ochrona środowiska i klimatu, energetyka,
D. Zarządzanie ryzykiem,
E. Kultura, edukacja i wiedza,
F. Wspieranie współpracy transgranicznej.
W ramach każdej dziedziny priorytetowej opisano dziedziny tematyczne. Każda dziedzina
tematyczna obejmuje krótki opis rozwoju współpracy w danej dziedzinie oraz określa cele
szczegółowe, tzn. co powinno zostać osiągnięte w danej dziedzinie tematycznej do 2020 r.
Wszystkie dziedziny priorytetowe są tak samo ważne. Do osiągnięcia celów zaproponowano
poszczególne działania prorozwojowe ze wskazaniem, do osiągnięcia jakich celów dane
działanie się przyczynia, uzasadnienie działania oraz wykaz wskazanych przedsięwzięć.
Tabela 1. Dziedziny priorytetowe i dziedziny tematyczne
Dziedzina priorytetowa
Dziedzina tematyczna
A.1 – Komunikacja drogowa
A
Komunikacja
A.2 – Komunikacja kolejowa i komunikacja publiczna
B.1 – Gospodarka
B
Gospodarka i turystyka
B.2 – Turystyka
C.1 – Ochrona środowiska i klimatu
Ochrona środowiska
C
i klimatu, energetyka
C.2 – Energetyka
D.1 – Zarządzanie kryzysowe
D.2 – Zdrowie publiczne i ratownictwo medyczne
D
Zarządzanie ryzykiem
D.3 – Bezpieczeństwo publiczne
E.1 – Kultura
E Kultura, edukacja i wiedza
E.2 – Edukacja i wiedza
F.1 – Tworzenie warunków na rzecz rozwoju współpracy
Wspieranie współpracy
F
transgranicznej
F.2 – Statystyka
Źródło: Opracowanie własne na podst. „Strategiczne obszary działania Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa”

Ze względu na ścisły związek pomiędzy turystyką a gospodarką w Euroregionie Nysa,
a także znaczący potencjał rozwojowy turystyki na jego terenie Zespół Projektowy
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opracowujący „Strategiczne obszary działania Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2014-2020”
zdecydował się na wyszczególnienie dziedziny priorytetowej B – Gospodarka i turystyka.
W ramach każdej dziedziny priorytetowej wyszczególniono określone dziedziny tematyczne.
W przypadku dziedziny priorytetowej jaka jest – Gospodarka i turystyka wyszczególniono
dwie dziedziny tematyczne B.1 – Gospodarka i B.2 – Turystyka. Dla każdej dziedziny
tematycznej został przygotowany krótki opis rozwoju współpracy w danej dziedzinie oraz
określono cele szczegółowe – tj. co powinno zostać osiągnięte w danej dziedzinie tematycznej
do 2020 roku. Do osiągnięcia celów zaproponowano poszczególne działania prorozwojowe ze
wskazaniem, do osiągnięcia jakich celów dane działanie się przyczynia, uzasadnienie danego
działania oraz wykaz poszczególnych przedsięwzięć.

5. DZIEDZINA TEMATYCZNA – TURYSTYKA
W EUROREGIONIE NYSA
Turystyka stanowi obecnie istotny czynnik rozwoju społecznego i ekonomicznego regionu.
U podstaw wspólnego rozwoju dziedziny tematycznej jaką jest turystyka w Euroregionie leżą
analizy istniejącego stanu badanego zjawiska. Ocena regionu w zakresie rozwoju turystyki
stała się podstawą do określenia celów szczegółowych, działań i przedsięwzięć.
Narzędziem umożliwiającym prezentację w uporządkowany sposób informacji, na
podstawie których zdefiniowane zostały określone działania i przedsięwzięcia jest analiza
SWOT (tab. 2). W analizie SWOT zestawiono silne strony przedstawiające atuty Euroregionu
w zakresie turystyki oraz skatalogowano słabe strony, które ukazują skalę jego problemów
w badanym zakresie. W analizie określono także możliwości regionu, jak i obszary stanowiące
zagrożenia dla jej rozwoju. Czynniki zewnętrzne, które w pozytywny lub negatywny sposób
oddziałują na rozwój Euroregionu, pozostają najczęściej poza kontrolą władz samorządowych
odpowiedzialnych za realizację działań i przedsięwzięć. Jednak świadomość istnienia takich
czynników pozwala wybrać odpowiednie środki pozwalające zniwelować istniejące problemy
oraz określić ścieżki wzmacniania atutów.
Turystyka odgrywa kluczową rolę w rozwoju społecznym i gospodarczym Euroregionu
wykazując przede wszystkim znaczący potencjał rozwojowy. Wszystkie jego części należą do
regionów atrakcyjnych turystycznie ze względu na swoje walory przyrodnicze (góry, zbiorniki
wodne), obiekty historyczno-kulturowe (pałace, zamki, budowle sakralne), parki i pomniki,
a także obiekty w zakresie turystyki poprzemysłowej. Oprócz tego region oferuje wiele obiektów
rekreacyjnych oraz oferty turystyczne, z których można korzystać w zasadzie przez cały rok.
Przeprowadzona analiza wskazuje na zdecydowaną poprawę sytuacji w zakresie
turystyki. Na początku funkcjonowania Euroregionu współpraca skupiała się na jedynie na
wymianie informacji dotyczących produktów i ofert turystycznych krajów sąsiadujących.
Wydawane były materiały informacyjne w kilku językach, a także odbywały się wspólne
prezentacje na targach turystycznych. W roku 1999 opracowano pierwszą koncepcję Rozwoju
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turystyki w Euroregionie, a w ślad za tym zaczęły powstawać euroregionalne trasy rowerowe
i piesze, a także projekty, np. Północny Szlak Grzbietowy czy Via Sacra.
Tabela 2. Analiza SWOT Euroregionu NYSA – dziedzina tematyczna Turystyka
Mocne strony
Słabe strony
• Duża atrakcyjność turystyczna euroregionu
• Niewystarczająca znajomość języków,
(duże skupienie walorów przyrodniczych i
bariery językowe,
historyczno-kulturowych, w tym wyjątkowy
• Niewystarczająca jakość usług turystycznych,
szlak Via Sacra),
• Brak pełnej oferty produktów turystycznych,
• Istniejące transgraniczne szlaki rowerowe,
• W niewystarczający sposób rozwinięta
piesze i trasy narciarstwa biegowego,
infrastruktura turystyczna na niektórych
• Dostępność połączenia transportowego,
obszarach,
• Rozwinięty poziom marketingowy
• Niewystarczająca promocja produktów
funkcjonujących spółek zarządzających
w poszczególnych językach,
destynacją turystyczną,
• Różna jakość szlaków turystycznych
• Rozwijające się powiązania pomiędzy
(rowerowych, pieszych narciarstwa biegowego),
informacjami turystycznymi i kompetentnymi
• Złożona procedura administracyjna
podmiotami.
towarzysząca opracowaniu i rozpoczęciu
transgranicznych projektów.
Szanse
Zagrożenia
• Wykorzystanie poza sezonowości – rozwój
• Środowisko różnojęzyczne,
specyficznych form turystyki,
• Różne waluty w poszczególnych częściach
• Wykorzystanie nowych miejsc turystycznych Euroregionu,
– odciążenie miejsc licznie odwiedzanych
• Niestabilny system wspomagania turystyki –
• Zwiększenie wzajemnej wiedzy nt. oferty
zaburzenie funkcjonujących relacji
turystycznej (nowe trendy w turystyce –
kooperacyjnych,
aplikacje mobilne itd.),
• Odmienne wyobrażenia nt. rozwoju strategii
• Obsługa transportowa dla turystów
turystycznej w poszczególnych państwach,
rowerowych i pieszych, zimą dla narciarzy
• Niechęć do współpracy sfery publicznej
biegowych,
i komercyjnej,
• Dalsze wzmacnianie współpracy w ramach
• Odpływ turystów z powodu jakości
już istniejących projektów turystycznych.
świadczonych usług i oferty turystycznej,
• Niesystemowe wykorzystywanie źródeł
finansowych,
• Brak ochoty reagowania na język obcy.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Strategii rozwoju Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2014-2020”

Obecnie przygotowane opracowanie „Strategicznych Obszarach działania Euroregionu
Neisse-Nisa-Nysa 2014-2020” wskazuje na potrzebę poprawy jakości świadczonych usług
oraz połączenia je w jednolitą sieć. Analiza w zakresie turystyki umożliwiła sformułowanie
następujących celów szczegółowych:
1. poprawa efektywności współpracy koncepcyjnej oraz koordynacji rozwoju
turystycznego,
2. poprawa infrastruktury oraz jakości usług w powiązaniu z transgranicznymi,
3. produktami/projektami głównymi,
4. zwiększenie atrakcyjności ofert turystycznych i produktów w regionie oraz ich
efektywna promocja.
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Określenie celów szczegółowych pozwoliło na wyznaczenie powiązanych z nimi działań
prorozwojowych w ramach wyszczególnionej w dokumencie dziedziny tematycznej
Turystyka. Do działań tych zaliczono:
• B.2.1 – koordynacja rozwoju turystycznego,
• B.2.2 – inwestycje w infrastrukturę i usługi turystyczne,
• B.2.3 – tworzenie i promowanie transgranicznych ofert i produktów
turystycznych.
Poszczególne kraje w ramach Euroregionu mają odmienne wyobrażenia odnośnie
rozwoju strategii turystycznej. Podstawowym zadaniem jest zatem poprawa koordynacji
i intensyfikacja współpracy w zakresie już istniejącego systemu zarządzania destynacjami,
którego brakuje przede wszystkim po polskiej stronie Euroregionu.
Tabela 2. Przedsięwzięcia w ramach poszczególnych działań prorozwojowych

Działanie
Koordynacja
rozwoju
turystycznego

Inwestycje
w infrastrukturę
i usługi turystyczne

Tworzenie i
promowanie
transgranicznych
ofert
i produktów
turystycznych

Przedsięwzięcia
• Aktualizacja koncepcji rozwoju turystycznego,
• Rozbudowa i tworzenie odpowiednich struktur współpracy,
• Opracowanie odpowiednich strategii marketingowych do poprawy
wizerunku regionu,
• Współpraca w zakresie zarządzania destynacjami.
• Inwestycje w infrastrukturę i oferty dotyczącej usług turystycznych
o znaczeniu transgranicznym,
• Poprawa jakości infrastruktury turystycznej i ofert,
• Współpraca w zakresie turystyki pieszej i rowerowej, turystyki wodnej,
• Wykorzystanie potencjału turystycznego w obszarze kultury przemysłowej,
• Inicjowanie działań na rzecz kontroli jakości usług turystycznych.
• Wspólne planowanie i realizowanie ofert i produktów wysokiej jakości,
• Regionalna i ponadregionalna prezentacja i promocja ofert produktów
turystycznych,
• Wielojęzyczne informacje dla turystów,
• Połączenie szlaków turystyki pieszej i rowerowej, ewentualnie tworzenie
nowych połączeń,
• Wykorzystanie nowoczesnych środków komunikacji,
• Połączenie wspólnego biletu z portalami turystycznymi oraz systemem
rezerwacji,
• Pielęgnacja i zachowanie parków i ogrodów.

Źródło: Opracowanie własne na podst. „Strategiczne obszary działania Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa”

Założeniem sprawnego funkcjonowania systemu jest wykorzystanie możliwego
potencjału w celu poprawy wymiany informacji na temat ofert turystycznych i ich połączeń
sieciowych, wykorzystując przy tym nowoczesne możliwości technologiczne.
Również oferty usługowe każdej ze stron Euroregionu w zakresie turystyki
transgranicznej różnią się pod względem jakości. Aby uniknąć dalszego zmniejszania się
liczby odwiedzających, należy pracować nad poprawą i połączeniem w sieć ofert oraz nad
rozbudową związanej z tym infrastruktury.

119

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach

Na obszarze Euroregionu brakuje także produktów turystycznych o wysokiej jakości.
Przeszkodą dla rozwoju współpracy w zakresie turystyki często jest bariera językowa oraz
wynikające z niej niewystarczające transgraniczne promowanie produktów oraz ich łączenie.
Należy w dalszym ciągu pracować nad kształtowaniem i rozwojem regionu urlopowego oraz
tworzyć i promować nowe produkty. Organizowanie w ramach realizowanych projektów
licznych imprez kierowanych do różnych grup odbiorców, prowadzi do odnowienia tradycji,
odnoszenia walorów turystycznych, przełamywania barier językowych i negatywnych
stereotypów, jak również służy integracji i wzajemnemu poznaniu się społeczności tego
specyficznego pogranicza. Wzrost znaczenia dofinansowania poszczególnych projektów przy
udziale Euroregionu Nysa stymulująco wpływa na rozwój regionu transgranicznego. Duża
liczba inicjatyw wskazuje na dobre wykorzystanie środków unijnych, prowadząc jednocześnie
do ożywienia współpracy transgranicznej, jak również zapewnienia ciągłości współpracy
poprzez realizację kolejnych projektów między partnerami.

ZAKOŃCZENIE
Dokument pt. „Strategiczne obszary działań Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2014-2020” ma
przyczynić się do dalszego systematycznego rozwoju współpracy trangranicznej. Definiuje on
obszary, w których rozwój współpracy ma zdecydowanie największą wartość dodaną.
Dla każdej dziedziny tematycznej określono cele, zaproponowano działania oraz wyznaczono
przedsięwzięcia na rzecz ich osiągnięcia. Dokument opracowano trójstronnie we współpracy
z ekspertami i podmiotami zewnętrznymi zaangażowanymi we współpracę transgraniczną.
Dokument ten stanowi ważną podstawę dla definiowania priorytetów oraz dalszych projektów
transgranicznych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Euroregion Neisse-Nisa-Nysa to obszar o specyficznym charakterze, ponieważ
współpraca jest tu szczególnie intensywna. Szansą dalszego rozwoju współpracy
transgranicznej w Euroregionie jest nowa perspektywa polityki regionalnej na lata 2014-2020.
Turystyka, która odgrywa kluczową rolę w rozwoju społecznym i gospodarczym Euroregionu
wykazując przede wszystkim znaczący potencjał rozwojowy, została wyróżniona jako istotna
dziedzina tematyczna. Euroregion Nysa jest regionem atrakcyjnym turystycznie ze względu na
swoje walory przyrodnicze, obiekty historyczne, parki narodowe czy też obiekty turystyki
poprzemysłowej. Potencjał ten pozwolił na wyznaczenie celów szczegółowych w zakresie
turystyki oraz działań i przedsięwzięć umożliwiających ich realizację.
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MIEJSCE TURYSTYKI W „STRATEGICZNYCH OBSZARACH
DZIAŁANIA EUROREGIONU NEISSE-NISA-NYSA 2014-2020"
Streszczenie
W artykule przedstawiono miejsce turystyki jako zjawiska społeczno-gospodarczego
w strategicznych obszarach rozwoju Euroregionu Nysa. Na początku artykułu autor
przedstawił zagadnienia teoretyczne związane z funkcjonowaniem regionów transgranicznych
i roli odgrywanej przez struktury euroregionów w tej dziedzinie. Autor odniósł się do idei
powstania Euroregionu Nysa oraz celów związanych z jego rozwojem. W dalszej części
artykułu autor prezentuje proces harmonizacji wspólnego dokumentu strategicznego
Euroregionu oraz strukturę niniejszego opracowania w podziale na wyszczególnione
strategiczne dziedziny priorytetowe. W końcowej części artykułu przedstawiono analizę
SWOT w zakresie działań związanych z turystyką, a także wynikające z niej cele szczegółowe,
działania oraz przedsięwzięcia dziedzinie turystyka, które stanowią istotną cześć
analizowanego dokumentu.
Słowa kluczowe: Euroregion Nysa, strategia, rozwój społeczno-gospodarczy, turystyka.

THE POSITION OF TOURISM IN “STRATEGIC AREAS OF
EUROREGION NEISSE-NISA-NYSA OPERATIONS 2014-2020"
Abstract
The article discusses the position of tourism as a socio-economic phenomenon in the strategic
areas of Euroregion Neisse development. In the introduction to the article the author presented
theoretical issues related to the functioning of cross-border regions and the role played by
euroregions’ structures in this matter. The author referred to the idea of Euroregion Neisse
establishment and the objectives connected with its development. Later in the article the author
discussed the process of joined Euroregion strategic document harmonization and the structure
of the hereby study divided into the identified strategic priority areas. The final part of the
article presented SWOT analysis regarding activities related to tourism as well as the resulting
detailed goals, actions and projects in the area of tourism, which constitute the crucial part of
the analysed document.
Keywords: Euroregion Neisse, strategy, socio-economic development, tourism.
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Mieczysław Piechnik

ROZWÓJ REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W LATACH
2007-2013 Z UDZIAŁEM FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ.
SUKCESY, ZAGROŻENIA, DYLEMATY

1. WSTĘP
Województwo świętokrzyskie mimo znacznego postępu w rozwoju ekonomicznym w latach
2007-2013, nadal zaliczane jest do regionów najsłabiej rozwiniętych pod względem poziomu
życia ludności, stanu infrastruktury, wydajności pracy, konkurencyjności i innowacyjności
gospodarki. Z drugiej strony województwo dysponuje liczącym się kapitałem społecznym,
zapleczem naukowo-badawczym, bazą surowcowo-przemysłową, licznymi atrakcjami
przyrodniczymi i turystycznymi, których właściwe i racjonalne wykorzystanie winno
zdecydowanie przezwyciężyć wiele barier w dotychczasowym rozwoju regionalnym.
W dążeniu do zrównoważonego rozwoju woj. świętokrzyskiego w Programie
Operacyjnym określono 7 Osi priorytetowych na realizację których przeznaczono z budżetu
województwa 2 484,9 mln zł, z EFRR, EFS i FS Unii Europejskiej kwotę 3 283,0 min zł oraz
z POR Polski Wschodniej 2007-2013 sumę 1 348,1 mln zł. Środki te , jak wykazały okresowe
sprawozdania Urzędu Marszałkowskiego zostały rzetelnie i terminowo wykorzystane, o czym
świadczą dane ujęte w tabeli 2. Wykorzystanie tak znacznych funduszy istotnie i korzystnie
zmieniło przestrzenne zagospodarowanie obszaru woj. świętokrzyskiego, ale nie było wstanie
nadrobić dystansu rozwojowego w stosunku do innych regionów Polski, a nawet województw
sąsiednich.

2. ASPEKTY POLITYKI REGIONALNEJ W SPOŁECZNOGOSPODARCZYM ROZWOJU WOJEWÓDZTW
SAMORZĄDOWYCH
Prezentowanie przeobrażeń społeczno-gospodarczych w woj. świętokrzyskim w latach 20072013 i dalszych, niewątpliwie łączy się ze spojrzeniem na przemiany w tym czasie z punktu
widzenia Unii Europejskiej, która jako instytucja integrująca stworzyła idę rozwoju
regionalnego i przygotowała odpowiednie narzędzia jej realizacji. Na podstawie
ukształtowanego modelu regionu przez UE, szybko zrodziła się teoria rozwoju regionalnego,
która nabrała zadziwiającej dynamiki w różnych formach , zwłaszcza po przystąpieniu Polski
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do UE w 2004 r. Dlatego te fakty są początkiem rozwoju polityki regionalnej w Polsce. Należy
podkreślić, że akt tej integracji był także niezbędnym warunkiem dla Polski do korzystania
w pełni ze środków przyznawanych przez UE w ramach polityki regionalnej i strukturalnej,
funduszy oraz programów pomocowych.
Realizacja polityki regionalnej przez UE wynikała z preambuły traktatu rzymskiego
z 1957 r., w której zapisano, że Państwa członkowskie pragną umacniać jedność swoich
gospodarek i zapewniać ich harmonijny rozwój przez redukowanie zróżnicowań istniejących
1
między regionami oraz łagodzenie zacofania regionów mniej uprzywilejowanych .
Rozwój polityki regionalnej w UE następował z różną intensywnością. W pierwszej fazie
integracji dominował sektor węglowo- stalowy, a następnie wspólna polityka rolna, którą
później zastąpiła polityka regionalna, zwłaszcza po 1995 r., czyli po wstąpieniu do UE Austrii,
Finlandii i Szwecji.
Polska, która przedtem nie prowadziła polityki regionalnej, dostosowała tego typu
dyscyplinę do standardów i wymogów UE. Tworząc od nowa politykę regionalną według
wzorców unijnych, musiała także zmienić swój system administracyjny tak, aby spełniał
kryteria unijne i był kompatybilny z systemem podziału administracyjnego UE. Dlatego
dokonanie trójstopniowego podziału administracyjnego w 1999 r. było niezbędne do tego, aby
polski system organizacyjny Państwa był porównywalny z systemem statystycznym NUTS
w UE. W Polsce system NUTS został wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
8.02.2000 r.
Podstawowym celem polityki regionalnej, jak już wspomniano – jest dążenie do
wyrównywania poziomu rozwoju regionów. Dlatego w Agendzie 2000 UE cele polityki
regionalnej określiła w 5 punktach. Cel 1, który według kryteriów UE dotyczył także
wszystkich regionów Polski, został sformułowany w brzmieniu: „ wspieranie regionów słabo
rozwiniętych i dokonywanie w nich przeobrażeń strukturalnych.
Do realizacji nowej polityki regionalnej, samorząd terytorialny został wyposażony
w osobowość prawną i samodzielność finansową. Osobowość prawna oznacza, że samorząd
terytorialny stal się podmiotem praw i obowiązków, posiadającym samodzielność decyzyjną
i w pełni ponoszący odpowiedzialność za własne działanie. Istotnym atrybutem samodzielności
jest dysponowanie własnym majątkiem i względnie stałymi źródłami finansowania
realizowanych zadań.
Posiadane przez samorządy terytorialne atrybuty samodzielności pozwalają na
kształtowanie oraz realizację własnej polityki społeczno-gospodarczej i rozwojowej,

1

M. Mindur, Polityka regionalna w Polsce wobec członkowstwa w Unii Europejskiej, [w:] Rozwój oraz
polityka regionalna i lokalna w Polsce, red. J. Kaja i K. Plech, SGH, Warszawa 2005, s. 12.
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uwzględniającej zróżnicowanie przestrzenne danego obszaru, z wykorzystaniem własnych
zasobów oraz zewnętrznych źródeł finansowania, zwłaszcza przedsięwzięć inwestycyjnych.2
Tak umocowany pod względem prawnym i finansowym samorząd, winien zapewnić
trwały i zrównoważony rozwój regionu dla sprawiedliwego zaspokojenia potrzeb
współczesnego społeczeństwa. Dlatego w tym kontekście mówimy, że rozwój regionalny jest
procesem wielowymiarowym, polegającym na transformacji czynników i zasobów
regionalnych w dobra i usługo dla ludności. Ich zwiększenie i poprawa jakości stanowi
podstawę podniesienia standardu życia ludności. Dlatego „każdy region powinien opierać swój
rozwój na całości zwaloryzowanego potencjału ludzkiego, innowacyjnego, ekologicznego,
infrastrukturalnego, finansowego i instytucjonalnego. Szczególnie duże znaczenie dla rozwoju
regionu mają wysokie kwalifikacje ludzi oraz nowoczesna infrastruktura. Specjalne miejsce
w rozwoju regionalnym zajmują współcześnie takie wartości niematerialne, jak wiedza
3
i badania, nowe kwalifikacje oraz zdolności przywódcze i inicjatywy lokalne”.

3. ROZWÓJ SPOŁECZNO- GOSPODARCZY
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W LATACH 2007-2013
W latach 2007-2013 był realizowany Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego (RPOWŚ) z własnych środków, z budżetu krajowego i UE w kwocie
3 283,0 mln zł oraz z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej w wysokości
1 348,0 mln zł. Jak sfinalizowanie tego przedsięwzięcia wpłynęło na przeobrażenia społecznogospodarcze regionu świętokrzyskiego w wybranych fragmentach, obrazują wskaźniki
przedstawione w tabeli 1, a w punkcie następnym realizacja efektów rzeczowych z tego
okresu. Z danych ujętych w tabeli 1 wynika, że ludność woj. świętokrzyskiego
w analizowanych latach 2007-2013 zmalała z 1 275,6 tys. osób do 1 268,2 tys., czyli o 0,9%.
Ten spadkowy trend demograficzny był skutkiem ujemnych wskaźników przyrostu
naturalnego i salda migracji zewnętrznych, zwłaszcza zarobkowej. Dlatego województwo pod
względem demograficznym zalicza się do obszarów Polski o najwyższym tempie ubytku
ludności. Według prognoz demograficznych GUS ta tendencja będzie utrzymana w latach
przyszłych, wzrośnie natomiast udział w ogólnym zatrudnieniu ludności w wieku
poprodukcyjnym. Także do niepokojących zjawisk należy zaliczyć stan pracujących, których
liczba w latach 2007-2013 obniżyła się z 457,1 tys. osób do 454,o tys., tj. o 0,7%.

2

3

W. Zawadzki, Wybrane problemy lokalnej i regionalnej polityki gospodarczej, [w:] Rozwój oraz polityka
regionalna i lokalna w Polsce, wyd. cyt., s. 23.
A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, wyd. C.H.
Beck, Warszawa 2011., s. 27.
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Tab. 1. Wybrane wskaźniki społeczno-gospodarczego rozwoju woj. świętokrzyskiego w latach
2007-2013
Lp.

Wyszczególnienie
2007

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24

2010

2013

Dynamika Lokata
w%
w kraju
2013:2007 w 2013 r.
99,1
13
95,6
14

Ludność w tys. osób
1 275,6
1 266,0
1 268,2
Saldo migracji zewnętrznych i wewnętrznych
-2,3
-2,0
-2,2
na 1000 ludności
Pracujący w tys. osób
457,1
458,4
454,0
99,3
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł
2 290
2 793
3 166
133,3
Stopa bezrobocia rejestrowanego w %
14,9
15,2
16,6
111,4
Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny
775
1 026
1 153
148,8
w gospodarstwach domowych na 1 osobę w zł
Wskaźnik zagrożenia relatywną granicą ubóstwa w %
23,4
26,6
19,7
84,2
PKB na 1 mieszkańca (per capita) w zł
23 741
27 333
31 459x
132,5
x
Wartość dodana brutto na 1 pracującego w zł
57 416
75 782
78 932
137,5
Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca w zl
3 217
5 319
3 895
121,1
Produkcja przemysłowa sprzedana na 1 mieszkańca w zł
16 604
16 372
18 544
111,7
Produkcja budowlano-montażowa sprzedana na 1
2 270
3 676
3 064
135,0
mieszkańca w zł
Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle w mln zł
310,0
279,0
307,5
99,2
Nakłady na działalność B+R w mln zł
35,6
168,0
140,3
394,1
w tym na 1 mieszkańca w zł
28,0
132,0
110,0
392,9
Wynalazki zgłoszone
53
49
83
148,2
Udzielone patenty
22
37
38
172,2
Podmioty gospodarki narodowej zapisane w rejestrze
838
859
866
103,3
REGON na 10 tys. mieszkańców
Przedsiębiorstwa
które
wprowadziły
innowacje
30,2
34,8
33,2
110,0
produktowe i procesowe w przemyśle w % do ogółu
przedsiębiorstw
Dochody budżetowe województwa ogółem w mln zł
344,3
520,8
639,6
185,8
Dochody budżetowe województwa na 1 mieszkańca w zł
269,9
411,4
503,5
186,6
Wydatki budżetowe województwa ogółem w mln zł
312,5
560,9
734,3
235,0
Wydatki budżetowe województwa na 1 mieszkańca w zł
245,0
443,0
578,0
236,3
Studenci w tys. osób
56,7
50,9
33,7
59,4
X dane z 2012 r.
Źródło: Roczniki Statystyczne Województw 2008,2011 i 2014, GUS, Warszawa oraz obliczenia własne.

11
12
13
13
12
12
14
16
13
13
13
14
13
12
14
12
13

x
5
x
2
14

Niekorzystna była
również struktura zatrudnienia, bowiem w 2013 r. udział
zatrudnionych w rolnictwie madal był wysoki i wynosił 33 %. Konsekwencją malejącej liczby
pracujących było zwiększenie się w okresie 2007-2013 bezrobotnych z 83,3 tys. osób do 90,1
tys., a więc o 8,2% i tym samym stopa bezrobocia wzrosła z 14,9% do 16,6%, tj. o 11,4%
i była wyższa od średniej krajowej aż o 27,7%. Natomiast korzystnie w tym okresie wzrosła
przeciętna płaca brutto z 2 290 zł do 3 100 zł, a więc o 38,3%, a mimo to była mniejsza od
średniej krajowej o 13,5%. Dzięki wzrostowi wynagrodzeń, przeciętny miesięczny dochód
rozporządzalny w gospodarstwach domowych na 1 osobę zwiększył się w tym czasie o 48,8%,
a wskaźnik zagrożenia relatywną granicą ubóstwa zmalał z 23,4% do 19,7% .
Z analizy porównawczej tej grupy wskaźników odnoszących się do sfery społecznej
wynika, że nastąpił pewien postęp w dziedzinie materialnego poziomu życia ludności,
a jednocześnie pojawił się regres na rynku pracy powodując dalszą degradację struktury
demograficznej regionu.
Kolejny zestaw wskaźników zamieszczonych w tabeli 1 jest rezultatem postępu
organizacyjnego i innowacyjnego w sferze wytwórczej oraz usługowej i z reguły odnosi się do
strategicznych celów woj. świętokrzyskiego. Do najistotniejszych wskaźników
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makroekonomicznych wzrostu gospodarczego należy PKB zarówno w kwocie ogólnej, jak
i w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wartość PKB per capita w woj. świętokrzyskim w 2012 r.
wyniosła 31 459 zł i była wyższa od sumy osiągniętej w 2007 r. o 32,5%, lecz na poziomie
75% średniej krajowej. Nieco wyższą dynamikę uzyskano we wzroście wartości dodanej brutto
na 1 pracującego. Kwota ta analogicznie zwiększyła się z 57 416 zł do 78 932 zł, czyli
o 37,5%, a mimo to była o 23,5% niższa od przeciętnej w kraju. Podobnie ogólna kwota
wartości dodanej brutto uzyskana w 2012 r. w wysokości 35 556,0 mln zł uplasowała
województwo na 13 pozycji w kraju. Niewielki udział regionu w tej wartości jest pochodną nie
zakończonych procesów restrukturyzacji przemysłu, nadmiernego rozdrobnienia rolnictwa,
a także niskiego poziomu eksportu i innowacyjności w wiodących sektorach gospodarki.
Jeszcze niższą dynamikę obrazują wskaźniki wydajnościowe i nakładów inwestycyjnych, które
są źródłem wzrostu potencjału wytwórczego. Nakłady te wprawdzie w latach 2007-2013
zwiększyły się z 4 210,0 mln zł do 4 948,0 mln zł, tj. o 20,4%, a na 1 mieszkańca analogicznie
z 3 217 zł do 3 895 zł, a więc o 21,1%, to jednak kwota ta stanowiła zaledwie 64,9% średniej
dla Polski. Poniżej tych wskaźników ukształtowała się sprzedaż produkcji przemysłowej, która
w badanym okresie wzrosła jedynie o 10,9%, a na 1 mieszkańca z 16 604 zł do 18 544 zł, tj.
o 11,7% i stanowiła 60,4% średniej kwoty krajowej. Natomiast większy sukces odniesiono w
sprzedaży produkcji budowlano-montażowej, bowiem jej wzrost w tym czasie wyniósł 34,2%,
a na 1 mieszkańca z 2 270 zł do 3 064, czyli więcej o 35%, ale w stosunku do przeciętnej
w kraju była ona na poziomie 74,7%.
W sposób zróżnicowany nadal kształtowały się nakłady na B+R. Nakłady te wynoszące
2013 r. 140,0 mln zł były prawie trzykrotnie wyższe niż w 2007 r., ale mniejsze o 16,5% niż
w 2010 r. Spadek nakładów na B+R spowodował że w 2013 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca
wyniosły one 110 zł i były o 62,5% niższe od przeciętnych krajowych. Mimo słabnących
nakładów na B+R, liczba wynalazków zgłoszonych w 2013 r. wyniosła 83 i była o 48,2%
większa niż w 2007 r., a liczba udzielonych patentów w tym samym czasie wzrosła z 22 do
38, a więc o 72,2%.
Nadal nieznaczny postęp dokonał się w przedsiębiorstwach, które wprowadziły innowacje
produktowe i procesowe w przemyśle w % do ogółu przedsiębiorstw. Ich udział wynoszący
33,2% w 2013 r. był jedynie o 10% wyższy niż w 2007 r. Wskaźnik tego rodzaju w kraju
w 2013 r. ukształtował się na średnim poziomie 36,5%. Brak widocznego postępu w innowacjach spowodował, że przychody netto ze sprzedaży nowych wyrobów lub istotnie ulepszonych w % do przychodów ogółem w 2013 r. wyniosły zaledwie 7,1%, a w eksporcie 5,2%.
Z dotychczas prezentowanych wskaźników najsłabiej wypadł syntetyczny współczynnik
przedsiębiorczości, określony przez liczbę podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych
w systemie REGON przypadających na 10 tys. mieszkańców. Wskaźnik ten wynoszący 866
w 2013 r. wyższy tylko o 3,3% w porównaniu do 2007 r., był na poziomie 81,9% średniego
współczynnika krajowego plasując go na 12 miejscu w kraju. Na ostatnim miejscu kraju także
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w 2013 r. znalazła się liczba 583 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Do przyczyn tak
nikłego napływu inwestorów do regionu należy z pewnością zaliczyć: utrudnienia logistyczne
do największych rynków zbytu, słabą dostępność terenów i barierę kapitałową.
Do bardziej optymistycznych danych należy dynamika dochodów i wydatków budżetu
woj. świętokrzyskiego, bowiem dochody te w latach 2007-2013 zwiększyły się z 344,3 min zł
do 639,6 mln zł, a więc o 85,8% , a w przeliczeniu na 1 mieszkańca o 86,6%. Podobnie
wydatki w tym czasie wzrosły z 312,5 mln zł do 734,3 mln zł, czyli o 135,0%, a na
1 mieszkańca o 136,3%. Wskaźniki te po stronie dochodów przypadające na 1 mieszkańca
były o ponad 20% wyższe od średnich krajowych, a po stronie wydatków o prawie 35%.
Ponadto na uwagę zasługuje również fakt, że udział wydatków majątkowych w wydatkach
ogółem w 2010 r. wyniósł 44,6%, a w 2013 r. 58,3%. Tak istotne zwiększenie wydatków w tym
okresie było związane z intensyfikacją inwestycji realizowanych przy udziale funduszy UE.
Z podsumowania analizy danych zapisanych w tabeli 1 nasuwa się stwierdzenie,
że niezadawalający proces rozwoju przedsiębiorczości, wysoki poziom bezrobocia, a także
nagłe obniżenie się liczby studentów z 57,7 tys. osób w 2007 r. do 33,7 tys. w 2013 r.
spowodowało znaczne osłabienie potencjału ekonomicznego woj. świętokrzyskiego. Natomiast
niski poziom innowacyjności w przemyśle i usługach, niekorzystna struktura zatrudnienia
i nieefektywne rolnictwo w sumie przełożyło się na niezadowalający poziom wydajności
pracy, a w konsekwencji na niski poziom PKB. Należy przy tym jednak podkreślić,
że wykorzystanie tak znacznych funduszy budżetowych i UE w realizacji zadań społecznogospodarczych w latach 2007-20 wpłynęło w sposób istotny na poprawę standardu życia
ludności w regionie, do którego przyczynił się znaczący rozwój infrastruktury społecznej
i technicznej, oświaty, kultury, ochrony zdrowia i warunków mieszkaniowych na średnim
poziomie krajowym.
Należy także wspomnieć, że w tym samym czasie 14 innych województw pozyskało
jeszcze wyższe środki unijne niż woj. świętokrzyskie i tym samym dokonały szybszego
postępu rozwoju regionalnym. Stąd dystans poziomu społeczno- gospodarczego woj.
świętokrzyskiego w porównaniu do pozostałych regionów na przestrzeni 2007-2013 nie
zmienił się i zajmuje nadal 14 miejsce w rankingu krajowym.

4. OCENA REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013
Analiza wskaźnikowa rozwoju regionalnego dokonana w uprzednim punkcie, obrazuje ogólny
postęp społeczno-gospodarczy jaki dokonał się w woj. świętokrzyskim w okresie 2007-2013,
przy wydatnym udziale funduszy unijnych. Pozwala ona również na określenie pozycji w tym
rozwoju woj. świętokrzyskiego na tle innych województw i kraju. Odchylenia in minus od
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przeciętnych wskaźników krajowych sygnalizują słabe strony regionu, które w najbliższym
okresie winny być objęte programem naprawczym, likwidującym tego typu luki rozwojowe.
Natomiast próba oceny efektywności realizacji wspomnianego programu pozwala na
przybliżenie rzeczowych efektów oddanych do użytku w zakresie infrastruktury społecznej
i technicznej, które miały znaczący wpływ na przestrzenne zagospodarowanie regionu oraz na
standard życia mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Tak ukazana wymierność
poniesionych nakładów inwestycyjnych w analizowanych latach, unaocznia istotę i rozmiar
postępu jaki dokonał się w sferze społecznej, gospodarczej, kulturowej, naukowej,
edukacyjnej, przedsiębiorczości czy innowacyjności.
Mimo, że przedsięwzięcia ujęte w programie są nadal za zgodą UE rozliczane
i finansowane, to ich stan zaawansowania na poziomie 93% do 30 VI 2014 r. jak wskazują
dane przedstawione w tabeli 2, umożliwiają dokonanie próby oceny osiągnięć społecznogospodarczych w woj. świętokrzyskim, do uzyskania których przyczyniły się przede
wszystkim fundusze strukturalne UE.
Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w RPOWŚ na lata 2007-2013 zostały ujęte
w zależności od ich charakteru w 7 Osiach preferencyjnych, których nazwa jest przedstawiona
w tabeli 2. Na tak zaplanowane zadania w 2008 r. uzyskano ich dofinansowanie ze środków
publi-cznych w kwocie 853,9 mln euro, z czego 725,8 mln euro pochodziło z funduszy UE.
Dotacja UE w owym czasie w przeliczeniu na polską walutę ze wszystkimi późniejszymi korektami wyniosły 3 283,0 mln zł. Należy przy tym dodać, że zagadnienia uwzględnione w 7 osiach
priorytetowych miały na celu stworzenie w woj. świętokrzyskim gospodarki konkurencyjnej
i innowacyjnej opartej na wiedzy i tym samym podniesienie jakości życia ludności.
Dane ujęte w tabeli 2 wskazują, że do 30 VI 2014 r. zawarto 2 264 umowy, których
wartość do uruchomienia wyniosła 4 888,4 mln zł. Dofinansowanie tej kwoty ze środków
publicznych określono na sumę 3 035,1 mln zł, czyli 62%, w tym ze środków unijnych
2 953,8 mln zł, tj. 60% ogólnych kwalifikowanych wydatków. Natomiast w tym samym
okresie zrealizowano 1 032 projekty obejmujące wydatki kwalifikowane na sumę
4 284,0 mln zł, której dofinansowanie ze środków publicznych wyniosło 2 638,8 mln zł,
a z funduszy UE 2 568 mln zł, a więc w wysokości 60% ogólnej kwoty wydatków przyznanych beneficjentom. Tak ukształtowane kwalifikacje finansowe wskazują również, że
najwyższy stopień realizacji zobowiązań finansowych UE na lat 2007-2013 zarówno pod
względem podpisanych umów, wydatków uwzględnionych we wnioskach o płatność oraz
poświadczonych wydatków wystąpił w osi priorytetowej: 5 – 99,3%, 1 – 99,0% i 2 – 96,9%,
a słabiej w osiach: 3 – 91,5%, 6 – 90,4%, 4 – 81,6% i 7 – 68,4%.
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Tab. 2. Poziom wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013 według stanu rozliczeń na 30 VI 2014 r.
Nazwa osi priorytetowej

Dofinansowanie
programu ze
środków w mln
euro
środki
w tym
publiczn środki
e ogółem UE

Liczba
umów
od
urucho
mienia
progra
mu

Wartość uruchomienia programu
w mln zł

Wydatki zweryfikowane wykazane
we wnioskach o płatność w mln zł

wydatki
dofinansowa w tym ze wydatki
kwalifikow nie ze
środków kwalifikoane
środków
UE
wane
publicznych

Dofinanso- w tym ze
wane ze
śr. UE
środków
publicznych

1. Rozwój
153,8
130,8
503
1 181,6
604,3
531,0
1 069,7
551,2
485,9
przedsiębiorczości
2. Wsparcie innowa128,2
108,9
116
638,8
489,1
488,0
460,0
344,9
343,7
cyjności, budowa
społeczeństwa
informacyjnego oraz
wzrost potencjału
inwestycyjnego regionu
3. Podniesienie systemu
211,9
180,2
143
1 151,5
782,3
780,4
1 053,1
710,8
710,5
komunikacyjnego regionu
4. Rozwój infrastruktury
118,9
101,2
124
652,3
372,9
370,3
565,2
324,5
322,7
energetycznej i ochrony
środowiska
5. Wzrost jakości
127,5
108,2
159
762,0
446,1
443,7
731,6
427,9
426,3
infrastruktury społecznej
oraz inwestycje
w dziedzictwo kulturowe,
turystykę i sport
6. Wzmocnienie ośrodków
87,8
74,7
74
431,6
278,5
278,5
338,9
220,4
220,3
miejskich i rewitalizacja
małych miast
7. Pomoc techniczna
25,8
21,8
55
68,6
61,9
61,9
65,4
59,1
59,1
Ogółem
853,9
725,8 1264 4 886,4
3 035,1
2 953,8
4 283,9
2 638,8
2 568,5
Źródło: Sprawozdanie okresowe z wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013 Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach wg danych
na 30 VI 2014

W ramach wykonanych 1 032 zadania do 30 VI 2014 r. wdrożono m.in. projekty
dotyczące:
472 – sektora MŚP (272 mikro,138 małe, 59 średnie),
24 – infrastruktury B+R,
13 – technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
32 – promocji gospodarczej i turystycznej,
124 – transportu drogowego,
64 – gospodarki wodno-kanalizacyjnej,
17 – energii, w tym 3 – energii odnawialnej,
45 – infrastruktury edukacyjnej,
14 – kultury,
26 – ochrony zdrowia,
61 – turystyki,
47 – poprawy atrakcyjności miast,
56 – Pomocy Technicznej.
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W wyniku zrealizowanych projektów utworzono 3 194 miejsca pracy, wybudowano 71,8
km dróg gminnych, zmodernizowano 390,8 km dróg, w tym 38,8 km wojewódzkich, 209,7
powiatowych oraz 142,3 km gminnych. Rozwój sieci drogowej w tym czasie przyczynił się do
tego, że wskaźniki dróg publicznych o twardej nawierzchni wynoszącym 114,7 km / 100 km2
przy średniej krajowej 88,7 km, pozwolił woj. świętokrzyskiemu na zajęcie pod tym względem
3. miejsca w kraju. Mimo to niski stopień spójności regionalnej z systemem transportowym
kraju powoduje położenie województwa poza głównymi obszarami rozwoju i współpracy
w Europie. A bez efektywnego i sprawnego transportu nie jest możliwe przyspieszenie wzrostu
gospodarczego regionu. Ponadto powstały nowe inwestycje komunalne, bowiem w tym czasie
wybudowano 555,1 km sieci wodociągowej i 615 km sieci sanitarnej, a także zmodernizowano
30,1 km sieci kanalizacyjnej. W rezultacie tak zwiększonej infrastruktury komunalnej – 15 817
osób uzyskało dostęp do sieci wodociągowej i 34 787 osób do sieci sanitarnej. Oprócz tego na
obszarze 108 ha przygotowano teren pod potrzeby inwestycyjne, głownie dla przedsiębiorców
pragnących realizować przedsięwzięcia biznesowe. Należy również przy tym wspomnieć,
że w ramach osi priorytetowych 2, 3, 5 i 6 zrealizowano 15 projektów kluczowych dla regionu
świętokrzyskiego o ogólnych nakładach w kwocie 768,2 mln zł. Należą do nich:
1. Mała Pętla Świętokrzyska etap 2, w tym przebudowa drogi Nowa Słupia – Wólka
Milanowska.
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej ma odcinku Nowa Słupia – Ostrowiec Św. wraz
z obwodnicą Nowej Słupi.
3. Budowa ulicy Zagłoby IV etap w Ostrowcu Św.
4. Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu.
5. Budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem w Szpitalu w Czerwonej Górze.
6. Budowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Rehabilitacji w Świętokrzyskim
Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.
7. Rozbudowa Oddziału Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.
8. Rozbudowa Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii.
9. Rozbudowa oddziałów Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.
10. Wyposażenie Szpitala Miejskiego w Starachowicach.
11. Wyposażenie Szpitala Powiatowego w Opatowie.
12. Wyposażenie bloku operacyjnego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.
13. Rozbudowa Brachyterapii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.
14. Uruchomienie Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz restauracją
zabytków na Świętym Krzyżu.
15. Budowa nowego pawilonu i modernizacja punktu żywienia Szpitala Uzdrowiskowego
Krystyna.
Z powyższego zestawienia wynika, że w woj. świętokrzyskim w ramach omawianego
programu w znaczącym stopniu powiększono standard obiektów w sektorze zdrowia
publicznego publicznego.
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5. ZAKOŃCZENIE
Cele strategiczne rozwoju społeczno-gospodarczego województwa świętokrzyskiego na lata
2007-2013 w Regionalnym Planie Operacyjnym na ten okres zostały ujęte w 7 Osiach
priorytetowych. W celach tych Osi wyeksponowano wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionalnej. Efektem tych priorytetów miał być rozwój
przedsiębiorczości głównie w sektorze MŚP, wzrost produktywności w sferze wytwórczej
i usługach przynoszących wysoką wartość dodaną, poprawę na rynku pracy i rozwój
społeczeństwa opartego na wiedzy. Skorelowanie takiego społeczeństwa zdolnego do
kreowania innowacji z jego umiejętnościami do wdrażania postępu było wskazaniem,
że współcześnie te właśnie czynniki są podstawą rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.
Warunkiem niezbędnym jednak do ukształtowania tych relacji jest wysoko rozwinięta kultura
współpracy sektora nauki z realną gospodarką.
Natomiast ożywienie rynku pracy, a co za tym idzie poprawa jakości życia mieszkańców
zarysowana w licznych programach na ten okres, była pochodną koncepcji UE w tworzeniu
społecznej gospodarki rynkowej, której ideą jest pełne zatrudnienie, integracja społeczna,
ochrona socjalna i spójność społeczna.
W kontekście tych wyzwań do sukcesów regionalnych w latach 2007-2013 należy
zaliczyć wzrost PKB per capita, dochodów ludności i poprawę standardu mieszkaniowego,
zwiększenie wydajności pracy, nakładów na B+R, oraz budżetu województwa zarówno po
stronie dochodów, jak i wydatków. Do najsłabszych rezultatów wpływających na degradację
województwa należą: ujemne procesy demograficzne, pogłębiające się bezrobocie, niskie
wdrożenia innowacyjne w przemyśle i usługach, spadająca liczba studentów.
Wskaźniki określające postęp w latach 2007-2013 w najważniejszych sektorach
gospodarczych uplasowały woj. świętokrzyskie ma 13 miejscu w kraju. Fakt ten świadczy
o tym, że osiągnięcia regionalne nie przełożyły się na sukces krajowy, który wykazał w tym
okresie wyższą dynamikę rozwoju. Natomiast regres wystąpił w procesach demograficznych,
na rynku pracy i w szkolnictwie wyższym. W tych dziedzinach województwo zajmuje 14
pozycję w Polsce. Tak więc realizacja siedmioletniego programu rozwoju regionalnego, mimo
znacznego wsparcia ze strony funduszy UE, nie skróciła dystansu do średniego poziomu kraju,
jaki dzielił woj. świętokrzyskie przed 2007 r.
Ocena RPOWŚ na lata 2007-2013 unaocznia ponadto, że nadal aktualnym priorytetem na
lata przyszłe pozostaje zwiększenie tempa innowacyjności gospodarki, zdecydowane zmiany
na rynku pracy, zahamowanie ujemnych zjawisk demograficznych i powstrzymanie utraty
potencjału intelektualnego. Niespełnienie tych postulatów w RPOWŚ na lata 2014-2020
w kontekście aktualnego zmniejszania się PKB per capita, doprowadzi woj. świętokrzyskie go
peryferyjności regionalnej.
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Mieczysław Piechnik
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
ROZWÓJ REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W LATACH 2007-2013
Z UDZIAŁEM FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ
SUKCESY, ZAGROŻENIA, DYLEMATY
Streszczenie
Treścią przewodnią niniejszej publikacji jest ocena realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, którego celem
strategicznym było unowocześnienie gospodarki województwa i uczynienie jej konkurencyjną
i innowacyjną opartą na wiedzy. Spełnienie tych oczekiwań wymagało nie tylko
maksymalnego zaangażowania miejscowych zasobów, ale również przygotowania
instrumentów wykonawczych, pozyskania własnych funduszy budżetowych i środków z UE.
Integracja tych przedsięwzięć była ukierunkowana również na osiągnięcie głównego celu
społecznego, czyli poprawy jakości życia ludności w regionie. Czy te aspiracje samorządowi
województwa i innym podmiotom uczestniczącym w realizacji tego siedmioletniego programu
udało się osiągnąć? Próbą odpowiedzi na to zagadnienie jest analiza efektów i tempa realizacji
planowanych zadań przedstawiona w dalszej części publikacji, także na tle średnich
wskaźników krajowych.
Słowa kluczowe: polityka regionalna, fundusze unijne, rozwój regionalny, innowacyjność.

DEVELOPMENT OF THE ŚWIĘTOKRZYSKI REGION IN THE YEARS
2007-2013 WITH THE PARTICIPATION OF THE EUROPEAN
UNION FUNDS. SUCCESSES, THREATS, DILEMMAS
Abstract
The guiding content of this publication is assessing the implementation of the Świętokrzyskie
Regional Operational Programme for the years 2007-2013, whose strategic objective was to
modernize the region's economy and make it competitive and innovative, based on knowledge.
Fulfilling these expectations required not only maximum involvement of local resources, but
also preparation of implementing instruments, raising own budget funds and funds from the
EU. The integration of these projects was also aimed at achieving the main social objective,
that is improving the life quality of the population in the region. Were these aspirations
achieved by the regional self-government and other entities involved in the implementation of
the seven-year program? Analysis of the effects and the pace of implementing the planned
tasks presented in the following part of the publication, also against the average national
indicators, is an attempt to answer this question.
Keywords: regional policy, EU funds, regional development, innovation.
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Wacław Kotliński

ZNACZENIE CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ
NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY MIASTA KIELC
W LATACH 2004-2012

WSTĘP
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej dało ogromne możliwości uzyskania dodatkowych
środków finansowych na przebudowę i rozwój gospodarki. Dało to jednocześnie szansę
przezwyciężenia barier zmian strukturalnych i słabych stron struktury polskiej gospodarki.
Z kolei ekonomicznie efektywne zmiany strukturalne umożliwiły intensywny i zrównoważony
rozwój gospodarczy.
Rozwój pomocy strukturalnej UE i doświadczenia z ostatnich lat wskazują na
systematyczny wzrost roli tej pomocy. Wyrazem tego są przede wszystkim zwiększające się
nakłady na fundusze strukturalne, a także wysokość przyznanych Polsce środków finansowych
z budżetu UE.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wpływu środków unijnych na rozwój
społeczno-gospodarczy miasta Kielc w latach 2004-2012.

1. ISTOTA, CELE I ZASADY POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ
Cele Unii Europejskiej zdefiniowane są w Konstytucji Europejskiej i obejmują one przede
wszystkim:
• wspieranie pokoju i szacunku między narodami, wartości Unii i dobrobytu
narodów państwa stowarzyszonych,
• zapewnienie obywatelom wolności bez granic, bezpieczeństwa, sprawiedliwości,
rynku wewnętrznego z wolną i niezakłóconą konkurencją, a także swobodnym
przepływem kapitału, osób i towarów,
• działania na rzecz trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest
zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, społeczna gospodarka
rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego zatrudnienia
i postępu społecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska
naturalnego,
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•
•
•

wspieranie postępu naukowo-technicznego,
zwalczanie wykluczenia społecznego, dyskryminacji i ubóstwa
wspieranie ochrony socjalnej, praw człowieka i dziecka, równości kobiet
i mężczyzn, solidarności między pokoleniami,
1
• ścisłe przestrzeganie praw międzynarodowych .
Powyższe cele realizowane są w ramach polityki Unii Europejskiej. Polityka to sfera
wzajemnych oddziaływań między państwem a zorganizowanymi grupami społecznymi,
2
dotyczących celów i środków działalności państwa . Polityka UE obejmuje:
• politykę regionalną,
• politykę spójności,
• politykę strukturalną.
Polityka regionalna nie ma charakteru stałego, bowiem jest uzależniona od stopnia
rozwoju gospodarczego poszczególnych państw i regionów. W związku z tym jest ona
zorientowana na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej w Unii Europejskiej,
co oznacza, że jej podstawowym zadaniem jest pomoc finansowa dla regionów. Spójność
oznacza społeczno-polityczną ocenę poziomu życia mieszkańców oraz stopnia zróżnicowania
warunków społeczno-ekonomicznych poszczególnych regionów3.
Polityka spójności ma pomagać władzom centralnym i regionalnym słabiej rozwiniętych
regionów w rozwiązywaniu najważniejszych problemów gospodarczych.
Z uwagi na to założenia polityki spójności zmierzają do osiągnięcia harmonijnego,
równoważonego i trwałego rozwoju Wspólnoty.
Polityka strukturalna polega na świadomym tworzeniu i kształtowaniu struktur
(systemów) ekonomicznych w gospodarce poprzez wykorzystanie właściwych instrumentów
oraz rozwiązywanie przez Unię Europejską problemów ekonomicznych i społecznych
4
towarzyszących zmianom strukturalnym . Polityka ta jest więc zespołem działań
podejmowanych na szczeblu wspólnotowym, zmierzających do osiągnięcia gospodarczej
i społecznej spójności na obszarze Unii oraz przyspieszenia rozwoju gospodarczego całej
5
Wspólnoty .
Teoretycznie rzecz ujmując pomiędzy w/w pojęciami występują różnice, jednakże często
stosowane są one zamiennie. Ma to związek z tym, że polityki te są ze sobą ściśle powiązane.
W praktyce znane jest również określenie regionalna polityka strukturalna. Można zatem
przyjąć, że polityka regionalna, polityka strukturalna i polityka spójności Unii Europejskiej ma
ten sam cel, czyli osiągnięcie społecznej i gospodarczej spójności na całym obszarze unijnym
i doprowadzenie do zniwelowania dysproporcji w poziomie życia oraz warunkach rozwoju
1

2
3
4
5

M. Zysińska, Projekty europejskie, [w:] Zarządzanie projektem europejskim, pod red. M Trockiego
i B. Gruczy, PWE, Warszawa 2007, s. 23-24.
J. Ładysz, Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2008, s. 13.
T.A. Grzeszczyk, Ocena projektów europejskich 2007-2013, Wyd. Placet, Warszawa 2009, s. 19.
J. Ładysz, Polityka…, op. cit., s. 14.
Tamże, s. 135.
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społeczno-gospodarczego pomiędzy najbiedniejszymi i najbogatszymi państwami oraz
regionami Unii. Jest to możliwe dzięki:
• wspieraniu obszarów zacofanych w rozwoju społeczno-gospodarczym, zwłaszcza
obszarów wiejskich, poprzez prowadzenie wspólnej polityki rolnej,
• wspomaganiu zmian społecznych i ekonomicznych w regionach dotkniętych
problemami gospodarczymi poprzez ich restrukturyzację,
• pomocy w walce z bezrobociem poprzez adaptację i modernizację polityki
i systemów oświaty, kształcenia zawodowego i zatrudnienia.
Duża część przychodów budżetu Unii Europejskiej uzależniona jest od poziomu
gospodarczego państw członkowskich. Oznacza to, że państwa bogatsze wpłacają do Unii
Europejskiej więcej niż kraje biedniejsze, mimo to nie otrzymują więcej dotacji unijnych.
Stanowią one tzw. płatników netto (np. Austria, Francja, Holandia, Szwecja, Dania, Włochy,
Finlandia). Natomiast państwa biedniejsze otrzymują więcej dotacji niż wynoszą ich wpłaty do
kasy Unii. Do tych krajów należy m.in. Polska. Rozliczenia Polski z Unią Europejską w latach
2010-2012 przedstawia wykres 1.
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Wykres 1. Wpłaty do budżetu ue oraz środki przekazane polsce przez unię europejską
w latach 2004-2012 (w mld zł).
Źródło: Z. Szpringer, Budżet Unii Europejskiej a budżet państwa Polski, Studia BAS Nr 3(31) 2012, s. 151.

Jak wynika z danych przedstawionych na wykresie 1 środki przekazane Polsce przez
Unię Europejską w okresie 2004-2012 systematycznie rosły. Od momentu akcesji Polski do
Unii wzrastała również wartość środków wpłacanych przez Polskę do budżetu. Należy jednak
podkreślić, że dynamika tego wzrostu jest zdecydowanie niższa. W konsekwencji tego Polska
zyskała na przystąpieniu do UE.
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Wysokość wpłat wnoszony do budżetu Unii Europejskiej oraz wartość uzyskanej pomocy
unijnej otrzymywanej przez poszczególne kraje członkowskie UE w 2011 r. przedstawia rys. 1.

Rys. 1. Wysokość wpłat wnoszony do budżetu unii europejskiej oraz wartość uzyskanej pomocy
unijnej otrzymywanej przez poszczególne kraje członkowskie ue w 2011 r. (w mld euro)
Źródło: T. Bielecki, Parlament Europejski przyjął budżet UE na l. 2014-20. 105 mld euro dla Polski, Gazeta Wyborcza – wydanie
internetowe, http://wyborcza.pl/1,75248,14976188,Parlament_Europejski_przyjal_budzet_UE_na_l__2014_20_.html. Dostęp
15.01.2014 r.

Z rysunku 1. wynika, że płatnikami netto w 2011 r. były następujące państwa: Szwecja,
Finlandia, Holandia, Dania, Wielka Brytania, Niemcy, Austria, Słowacja, Włochy i Francja.
Natomiast państwami, które z budżetu unijnego uzyskiwały więcej środków finansowych, niż
do niego wpłacały były: Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria,
Grecja, Cypr, Malta, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Irlandia, Słowenia i Luksemburg. Oznacza
to, że w 2011 r. na 27 państw przedstawionych na rys. 1, tylko 10 państw wpłacało więcej
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środków do budżetu Unii, niż z niego otrzymywało, zaś w przypadku 17 państw wielkość
pomocy Unii przewyższała wkład do budżetu Unii.

2. WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW
REALIZOWANYCH NA TERENIE KIELC W WYBRANEJ
PERSPEKTYWIE CZASOWEJ
Miasto Kielce od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej ma możliwość ubiegania
się o środki finansowe z funduszy unijnych. Fundusze te są instrumentami Polityki
Strukturalnej Unii Europejskiej, a ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji
gospodarki krajów należących do UE. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie spójności
ekonomicznej i społecznej krajów Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki
i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu
ekonomicznego w UE i dlatego też mają pomóc władzom centralnym i regionalnym słabiej
rozwiniętych regionów w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów.
Mechanizm ten dał Kielcom niepowtarzalną szansę na zrealizowanie w latach 2004-2012
wielu przedsięwzięć, projektów infrastrukturalnych, zarówno z zakresu komunikacji (drogi,
koleje), jak i ochrony środowiska (wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków), a także
przeprowadzenia wielu inwestycji w sferze bazy edukacyjnej, sportowej, ochrony zdrowia,
turystycznej, czy też kulturowej. Na szczególną uwagę zasługują też inwestycje w kapitał
6
ludzki, który jest siłą napędową postępu .
Wspomniane powyżej inwestycje realizowane były w oparciu o różnorodne programy,
finansowane lub współfinansowane z poszczególnych funduszy, a ich treść wynikała
bezpośrednio z celów i strategii określonych w Narodowym Programie Rozwoju. Każdy z tych
programów dzielił się na priorytety złożone z działań, które szczegółowo określały sposób
osiągnięcia założonych celów. Przejawem realizacji tychże programów były prowadzone w ich
ramach projekty, czyli najmniejsze do wydzielenia jednostki, stanowiące przedmiot pomocy.
Projekty te dzieliły się na projekty inwestycyjne (infrastrukturalne) oraz projekty szkoleniowe
i doradcze. Pierwsze z projektów potocznie nazywane są projektami „twardymi”, zaś drugie
projektami „miękkimi”.
Ze względu na brak możliwości uzyskania pełnych informacji dotyczących projektów
realizowanych tylko na terenie miasta Kielce, jak również z uwagi na fakt, że przyjęty okres
badawczy 2004-2012 obejmuje dwa okresy programowania opracowane na lata 2004-2006
oraz 2007-2013, analizy wykorzystania środków finansowych pochodzących z funduszy
unijnych przedstawionej w niniejszym artykule dokonano w podziale na w/w okresy

6

Sytuacja społeczno-gospodarcza miasta Kielc w latach 2004-2009, Urząd Statystyczny w Kielcach, Kielce
2010, s. 93.
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programowania. Zestawienie wartości projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej i ilości
projektów na terenie Kielc w latach 2004-2012 zawiera tabela 1.
Tab. 1. Projekty realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy
europejskich w kielcach w latach 2004-2012 (w zł)

Wyszczególnienie
Wartość projektów
Wartość dofinansowania
Ilość projektów

Okres realizacji projektów
2004-2006
229.035.353,90
83.698.306,97
263

2007-2012
4.219.796.295,67
2.671.881.033,07
602

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 1 w pierwszym okresie programowania, tj.
w latach 2004-2006 wartość projektów realizowanych na terenie Kielc wynosiła ponad
229 mln zł, zaś w latach 2007-2012 ponad 4,2 mld zł. Oznacza to, że w drugim okresie wartość
projektów, które realizowano w Kielcach wzrosła o ponad 3,99 mld zł. Ma to związek
z rozpiętością czasową okresów programowania, bowiem na pierwszy okres przypadały
jedynie 3 lata, natomiast na drugi 6 lat. Dlatego też dla lepszego zobrazowania ilości
prowadzonych projektów należałoby ich wartość odnieść do ilości lat przypadających na dany
okres. Z takiego porównania wynika, że w latach 2004-2006 wartość realizowanych projektów
dofinansowywanych ze środków unijnych wynosiła ponad 76 mln zł rocznie. Natomiast
w latach 2007-2012 średnioroczna wartość projektów wynosiła ponad 703 mln zł. Oczywiście
takie obliczenia nie są do końca zgodne z rzeczywistością, bowiem większość projektów
realizowana jest na przestrzeni kilku lat, niemniej jednak dowodzą one o skali inwestycji, jakie
miały miejsce w poszczególnych latach badanego okresu. Mniejsze wykorzystanie możliwości
inwestycyjnych w pierwszym okresie programowania było przyczyną m.in. tego, że tuż po
wejściu Polski do UE kieleckie władze oraz przedsiębiorcy nie do końca potrafili wykorzystać
możliwości, jakie dawało członkostwo w Unii, zarówno ze względu na brak wiedzy na ten
temat i odwagi do rozpoczęcia dużych przedsięwzięć, jak również słaby dostęp do informacji
z zakresu wykorzystania funduszy unijnych. Dopiero rozpoczęcie kampanii informacyjnej
zakrojonej na szeroką skalę, prowadzonej w całej Polsce, przyczyniło się do poprawy sytuacji.
Dlatego też w drugim okresie programowania możliwości i szanse, jakie otwierało
członkostwo w UE zostały wykorzystane.
Jak już wcześniej wspomniano dzięki realizowanym projektom poprawie uległa sytuacja
w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. W tabeli 2 przedstawiono wartość
projektów, kwotę dofinansowania i ilość projektów realizowanych w Kielcach w zależności od
dziedziny wsparcia finansowego.

140

Gospodarka i Finanse. Zeszyt 6. Współczesne wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski i Europy.

Tab. 2. Projekty realizowane z wykorzystaniem środków unijnych w kielcach w latach
2004-2012 w podziale na dziedziny dofinansowania (w zł)
Okres realizacji projektu
Dziedzina
inwestycji
Administracja
Badania, rozwój,
innowacje
Energetyka
Kultura i sztuka
Nauka i edukacja
Ochrona
środowiska
Ochrona zdrowia
Praca i integracja
społeczna
Rewitalizacja
Rozwój firm
Telekomunikacja i
e-usługi
Transport
Turystyka
Pozostałe

2004-2006

2007-2012
Ilość
projektów

Wartość projektu

Dofinansowanie UE

Ilość
projektów

Wartość projektu

Dofinansowanie UE

36.709.648,16

20.234.645,63

186

966.319.254,62

495.830.385,90

44

0,00

0,00

0

2.246.261.241,30

1.314.680.883,36

60

15.569.186,82
0,00
3.008.457,70

7.793.624,68
0,00
2.243.391,71

2
0
1

888.804.188,89
74.157.118,74
2.741.556.403,76

437.901.399,39
31.977.401,27
1.661.131.644,09

5
1
57

199.365.357,1

67.074.248,24

2

3.024.932.951,61

1.809.146.093,11

4

24.839.873,68

16.494.063,47

5

1.129.624.973,20

656.293.250,80

12

101.315.590,6

37.401.253,12

7

1.418.432.641,25

817.580.087,90

62

0,00
38.753.336,97

0,00
21.715.749,62

0
56

705.268.499,62
939.414.587,59

484.999.978,02
470.395.287,00

3
201

0,00

0,00

0

1.310.810.710,80

732.731.297,33

108

0,00
91.492.787,00
48.033.830,39

0,00
34.771.461,56
3.834.635,18

0
3
1

3.726.290.763,17
1.946.605.789,56
568.971.086,53

2.433.309.002,71
1.112.270.679,84
278.029.889,26

9
17
19

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Z danych zawartych w tabeli 2 wynika, że w latach 2004-2006 projekty z udziałem
środków unijnych realizowane były w 9 dziedzinach. Największą wartością projektów oraz
dofinansowania z UE wykazały się projekty realizowane w dziedzinie: ochrona środowiska,
praca i integracja społeczna oraz turystyka. Należy jednak zauważyć, że w tych dziedzinach
były realizowanych mało projektów, niemalże najmniej spośród wszystkich dziedzin
(odpowiednio 2, 7 lub 3), co oznacza, że były to projekty bardzo kosztowne. Na dalszych
pozycjach pod względem wartości projektów znajdowały się odpowiednio projekty:
w kategorii pozostałe oraz rozwój firm, administracja, ochrona zdrowia, energetyka oraz nauka
i edukacja. Na pierwszym miejscu pod względem liczby projektów znajdowały się projekty
z dziedziny administracja, a następnie rozwój firm. W pozostałych przypadkach liczba
projektów wahała się od 7 do 2. Tylko po jednym projekcie realizowano w dziedzinie nauka
i edukacja, a także pozostałe.
Jeżeli chodzi o projekty realizowane w latach 2007-2012 należały one do 14 dziedzin.
Spośród nich największą wartością przedsięwzięcia i dofinansowania charakteryzowały się
projekty z dziedziny: transport, ochrona środowiska, nauka i edukacja. Na dalszych miejsca
uplasowały się kolejno projekty z dziedzin: badania, rozwój i innowacje, turystyka, praca
i integracja społeczna, telekomunikacja i e-usługi, ochrona zdrowia, administracja, rozwój
firm, rewitalizacja, pozostałe, kultura i sztuka. Pod względem ilości projektów najwięcej
przedsięwzięć realizowanych było w dziedzinie rozwój firm, następnie telekomunikacja
i e-usługi, praca i integracja społeczna, badania, rozwój i innowacje, nauka i edukacja,
administracja, pozostałe, turystyka i ochrona zdrowia. W pozostałych przypadkach ilość
prowadzonych projektów wahała się od 3 do 9. Tylko jeden projekt prowadzony był
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z dziedziny kultura i sztuka – pod względem wartości projektu oraz wysokości dofinansowania
znajdował się on na ostatnim miejscu.

3. STRUKTURA POCHODZENIA ŚRODKÓW UNIJNYCH
WYKORZYSTANYCH W KIELCACH W OKRESIE
2004-2006 i 2007-2012
W okresie objętym badaniem wykorzystania środków z funduszy europejskich projekty
realizowane w Kielcach były dofinansowywane z następujących funduszy:

•
•
•
•

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR),
Funduszu Spójności (FS).

Dane dotyczące struktury pochodzenia środków z tych funduszy zaprezentowano
w tabeli 3, z której wynika, że w każdym z okresów programowania najwięcej środków
pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a następnie z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Współfinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej miało miejsce tylko w latach 2004-2006, zaś z Funduszu Spójności tylko
w latach 2007-2012.
Tab. 3. Struktura pochodzenia środków unijnych przeznaczanych na realizację
projektów w Kielcach w latach 2004-2012 (w zł)
Wyszczególnienie

Okres realizacji projektów
2004-2006
2007-2012

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Wartość projektów
Wartość dofinansowania
Ilość projektów
Europejski Fundusz Społeczny
Wartość projektów
Wartość dofinansowania
Ilość projektów
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
Wartość projektów
Wartość dofinansowania
Ilość projektów
Fundusz Spójności
Wartość projektów
Wartość dofinansowania
Ilość projektów

218.014.628,10
75.833.946,97
235

3.473.822.185,00
2.257.532.112,00
480

9.474.742,91
6.705.872,75
5

159.396.264,74
123.846.191,88
118

1.545.983,00
1.158.487,00
23

0,00
0,00
0

0,00
0,00
0

586.577.845,98
290.502.728,73
4

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
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4. OCENA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH
W OPINII MIESZKAŃCÓW KIELC
Celem badań było poznanie wiedzy mieszkańców Kielc na temat funduszy europejskich i ich
wykorzystania, jak również opinii badanych, co do właściwego i celowego przeznaczania
tychże środków na inwestycje realizowane w mieście w latach 2004-2012.
Uzyskane wyniki badań doprowadzić miały także do ustalenia stopnia satysfakcji
mieszkańców Kielc z realizowanych projektów unijnych, a także poznania obszarów
wymagających wsparcia środków unijnych w kolejnych latach programowania7.
W pierwszym pytaniu z tego zakresu zbadano poziom wiedzy respondentów na temat
wspomnianych funduszy. Z otrzymanych odpowiedzi wynika, że w opinii badanych aż 46%
osób ocenia swoją wiedzę bardzo dobrze, 37% wystarczająco, 11% raczej słabo, zaś 6%
bardzo słabo. Jednocześnie 100% stwierdziło, zresztą zgodnie ze stanem faktycznych,
że w Kielcach wykorzystuje się środki finansowe pochodzące z funduszy europejskich.
Wśród funduszy europejskich, z których według ankietowanych pochodziły środki
finansowe najczęściej wymieniany był Europejski Fundusz Społeczny – 82% wskazań,
następnie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 79% odpowiedzi. Fundusz Spójności
wskazało 68% badanych. Żadna z osób nie wymieniła Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej, pomimo, że z tego funduszu były współfinansowane projekty.
Jeżeli chodzi o odpowiedzi respondentów dotyczące pytania, w którym mieli się
wypowiedzieć na temat dostrzegania pozytywnych zmian, które zaszły w Kielcach w latach
2004-2012 dzięki funduszom europejskim, to należy stwierdzić, że prawie wszyscy badani
zauważyli pozytywne zmiany, co przedstawiono w tabeli 4. Aż 58% badanych zdecydowanie
zauważyło pozytywne zmiany, które zaszły w mieście, zaś 38% raczej je zauważyło.
4% respondentów nie wie, czy takie zmiany w ogóle zaszły.
Natomiast 52% badanych zdecydowanie uważa, że fundusze europejskie poprawiły
standard życia mieszkańców, a 41%, że raczej tak. 2% ankietowanych nie wie czy ten standard
się poprawił, zaś 5% sądzi, że raczej nie poprawił się. Odnośnie pytania co do oceny celowości
wydatkowania środków pochodzących z funduszy unijnych, to w trakcie analizy wypowiedzi
ankietowanych okazało się, że 55% badanych stwierdziło, że środki unijne wydatkowane były
raczej na odpowiednie cele. Natomiast w opinii 24% ankietowanych był one zdecydowanie
wykorzystywane na odpowiednie cele. 11% osób nie potrafiło wypowiedzieć się na ten temat,
zaś 9% stwierdziło, że środki te raczej nie były wydatkowane na odpowiednie cele. W opinii
jednego mieszkańca środki te zdecydowanie nie były wydatkowane na odpowiednie cele.
Rozkład odpowiedzi respondentów w tym zakresie przedstawiono w tabeli 5.

7

W artykule wykorzystano wybrane wyniki badań zaprezentowanych w pracy dyplomowej Kamili Wendy
nt. Wpływ środków unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy miasta Kielc w latach 2004-2012.
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Tab. 4. Odpowiedzi ankietowanych na pytanie dotyczące zmian zachodzących w Kielcach
dzięki funduszom europejskim oraz poprawy standardu życia mieszkańców
Czy dostrzega Pani/Pana
Czy uważa Pani/Pan, że fundusze
pozytywne zmiany poczynione
unijne poprawiły standardy życia
Odpowiedź
w Kielcach w latach 2004-2012
mieszkańców Kielc?
dzięki funduszom unijnym?
Zdecydowanie tak
58
52
Raczej tak
38
41
Nie wiem
4
2
Raczej nie
0
5
Zdecydowanie nie
0
0
Źródło: Wyniki przeprowadzonych badań

Tab. 5. Ocena celowości wydatkowania środków unijnych w opinii respondentów
Odpowiedź
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie wiem
Raczej nie
Zdecydowanie nie

Czy uważa Pani/Pan, że fundusze unijne były w Kielcach
wykorzystywane na odpowiednie cele?
24
55
11
9
1

Źródło: Wyniki przeprowadzonych badań

W związku z wykorzystaniem w Kielcach środków finansowych pochodzących z Unii
Europejskiej mieszkańcy zauważyli liczne korzyści. Rozkład ich wypowiedzi na ten temat
zaprezentowano w tabeli 6.
Tab. 6. Korzyści wynikające z wykorzystania w kielcach funduszy unijnych według ankietowanych
Wyszczególnienie
Odsetek odpowiedzi
Zwiększyły się dochody miasta
24,0
Nastąpił rozwój komunikacji publicznej
21,0
Miasto jest bardziej atrakcyjne turystycznie
16,3
Poprawił się stan dróg
13,7
Mieszkańcy mają możliwość podnoszenia kwalifikacji
10,3
Poprawiły się warunki edukacyjne
8,0
Inne
6,7
Źródło: Wyniki przeprowadzonych badań

Jak wynika z odpowiedzi mieszkańców Kielc, zamieszczonych w tabeli 6, najczęściej
wymienianą korzyścią wynikającą z wykorzystania funduszy europejskich był wzrost
dochodów miasta oraz rozwój komunikacji publicznej. Na tego typu korzyści przypadło 24%
i 21% wskazań respondentów. Wśród zalet wykorzystania funduszy UE według Kielczan
znalazły się również: wzrost atrakcyjności turystycznej miasta, którą wskazano w 16,3%
przypadków, poprawa stanu dróg – zauważona w 13,7% odpowiedzi, możliwość podnoszenia
kwalifikacji, z której prawdopodobnie skorzystano w 10,3% przypadków, a także poprawa
warunków edukacyjnych, którą zauważono w 8% wskazań. Pomiędzy korzyściami znalazły się
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również inne wskazania, jednak były one sporadycznie wymieniane przez ankietowanych.
Należały do nich: ułatwiony dostęp do rozrywki, możliwość atrakcyjnego spędzenia
czasu wolnego oraz powstanie nowych miejsc pracy. Łącznie stanowiły one 6,7%
odpowiedzi. Należy podkreślić, że żadna osoba nie wskazała jako korzyści poprawy
bezpieczeństwa, a także dbałości o czystość i ekologię.

ZAKOŃCZENIE
Lata 2004-2012 to okres intensywnych zmian w rozwoju społeczno-gospodarczym Kielc.
Zebrany w artykule materiał pozwala na wyciągnięcie wniosku, że miasto Kielce czyni postępy
w pozyskiwaniu środków unijnych na realizację wielu przemyślanych inwestycji. Jest to
zauważane i pozytywnie oceniane przez mieszkańców miasta Zmiany, które zaszły są jednak
w wielu miejscach niewystarczające, a przed Kielcami stoi jeszcze wiele nie w pełni
rozwiązanych problemów.
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ZNACZENIE CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ
NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY MIASTA KIELC
W LATACH 2004-2012
Streszczenie
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej dało ogromne możliwości uzyskania dodatkowych
środków finansowych na przebudowę i rozwój gospodarki. W artykule przedstawiono wpływ
środków unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy miasta Kielce w latach 2004-2012.
Wykazano, że zmiany jakie zaszły choć zauważalne i istotne są jednak w wielu dziedzinach
niewystarczające, a przed Kielcami stoi jeszcze wiele nie w pełni rozwiązanych problemów.
Słowa kluczowe: fundusze unijne, rozwój społeczno-gospodarczy.

THE IMPORTANCE OF MEMBERSHIP IN THE EUROPEAN UNION
FOR THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF KIELCE CITY
IN THE YEARS 2004-2012
Summary
The Polish accession to the European Union structure has brought enormous opportunities for
getting the additional funding for the reconstruction and development of the economy.
The paper presents the impact of EU funds for socio - economic development of Kielce city in
the years 2004-2012. It has been shown that the changes that have appeared were noticeable
and significant however they are insufficient in many areas and Kielce still faces many do not
fully solved problems.
Keywords: EU funds, socio – economic development.
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WYKORZYSTANIE ZASOBÓW AGROTURYSTYKI
W REGIONIE KARPATCKIM UKRAINY

1. WSTĘP
Bez względu na sytuację polityczną na Ukrainie, ożywienie wsi wymaga skutecznej
gospodarczej i społecznej reformy, przede wszystkim samorządów terytorialnych, struktury
agrarnej, wielofunkcjonalnego rozwoju wsi. Agroturystyka może być bardzo ważnym
czynnikiem ekonomicznym rozwoju terenów wiejskich, zwłaszcza mało przydatnych do
rolnictwa intensywnego. Ponadto, rozwój agroturystyki nie wymaga zbyt wiele inwestycji,
zachęca społeczności wiejskie aby bardziej skupić się na poprawie wizerunku wsi, reformie
infrastruktury transportowej, przywrócenie lokalnych instytucji kulturalnych, zabytkowych
budynków, czystość środowiska naturalnego itd.
Rozwój agroturystyki jako obiecującego rodzaju działalności na obszarach wiejskich,
wymaga badań naukowych i praktycznych, przede wszystkim w obszarach odpowiednich do
tego. Warunki regionalne są ważną determinantą rozwoju turystyki, zwłaszcza agroturystyki.
Ponieważ większość gospodarstw agroturystycznych na Ukrainie skoncentrowana jest
w regionie Karpackim, szczególnie w dwóch obwodach - Lwowskim i Iwano-Frankowskim.
Właśnie te tereny wybrano jako przedmiot badań.

1. CHARAKTERYSTYKA REGIONU
Karpacki region charakteryzuje się specyficznymi cechami. Są to: 1) położenie geograficzne;
2) warunki klimatyczne; 3) cechy demograficzne związane z większym odsetkiem ludności
wiejskiej i jej migracją; 4) obecność lasów; 5) charakter rekreacyjny regionu, 6) brak
infrastruktury społecznej, zwłaszcza na obszarach wiejskich1. Cechy te określają specyfikę
turystyki, zwłaszcza agroturystyki. Główną cechą regionu jest bliskość geograficzna do granic
państw Unii Europejskiej, co ma pozytywny i negatywny wpływ na rozwój rolnictwa,
obszarów wiejskich i agroturystyki2.
1

2

S. Onyśko, W. Lypchuk, P.Bereziwśki P., I. Woronyj,. Regionalne właściwości kształtowania się i rozwoju
farmerstwa, Wydawnictwo Ukraińskie technologie, Lwów 2001, s. 36.
W. Lypchuk, N. Lypchuk, Agroturystyka: organizacyjno-ekonomiczne zasady rozwoju: monografia,
Wydawnictwo Społom, Lwów 2008, s. 61.
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W Karpackim rejonie, obejmującym obwody Lwowski i Iwano-Frankowski,
Czernowicki i Zakarpacki, są wszystkie niezbędne warunki do rozwoju agroturystyki.
Malownicze krajobrazy Galicji, atrakcyjne zasoby rekreacyjne, unikalne i najbogatsze na
Ukrainie zasoby dziedzictwa historycznego i etnograficznego, przyjazny dla środowiska
charakter wody leczniczej i lasy, czyste powietrze, zdrowy klimat, dostępne zasoby ludzkie
przyczynić się mogą do pomyślnego rozwoju i popularyzacji turystyki wiejskiej w regionie
.Tradycyjna gościnność mieszkańców Opola, Bojkiwszczyny, Huclszczyny, Pokucia
i Bukowiny oraz rozsądne ceny, zwłaszcza w dniach świątecznych zawsze przyciągają
turystów z całego kraju. Tradycje kulturowe i etnograficzne od dawna występowały tutaj.
Wakacje na wsi w regionie Karpackim w ostatniej dekadzie XIX wieku otrzymały nazwę,
średnio do XX wieku. „litnyśko”. Przewidywały one mieszkańcom miast pobyt
w mieszkaniach wiejskich przez długi okres (tydzień, miesiąc), głównie w okresie letnim.
Rozwój agroturystyki w konkretnej miejscowości związany jest przede wszystkim z:
1. czystym środowiskiem,
2. niskim poziomem urbanizacji i industrializacji (dla regionu charakterystyczne są niska
gęstość zaludnienia i niski udział w zawodach pozarolniczych ludności wiejskiej);
3. ograniczoną intensywnością produkcji rolnej i leśnej;
4. korzystną strukturą gospodarstw rolnych (średniej wielkości);
5. harmonijnym krajobrazem,
6. obecnością rolników o niskich dochodach;
3
7. wolne (nieużywane) zasoby mieszkań .
Rejon musi być turystycznie-atrakcyjny, co może oznaczać kilka rzeczy. Po pierwsze, to
może być miejscowość już uznana za tradycyjnie turystyczną, którą odwiedza wielu turystów.
Po drugie, to może być terytorium, które ma zestaw warunków, żeby być uznane za
miejscowość turystyczną, lecz nie jest uważane za taką, ponieważ jest słabo promowany i nie
znany przez potencjalnych gości. Ostatnie dotyczy położenia wsi. Istnieje wiele wsi, które ze
względu na nieatrakcyjne położenie (daleko od dróg z potężnym ruchem, w pobliżu
przemysłowych obiektów, w przykrytym wizualnie otoczeniu) nie przydatne są dla turystyki.
Według wyników badań, przeprowadzonych wśród turystów Zachodniej Europy,
najczęściej motywem (91%) wyboru wsi jako miejsca odbycia urlopu jest pragnienie odpocząć
w kontakcie z czystą, niezanieczyszczoną przyrodą4.
Najbardziej przyjaznymi dla rozwoju agroturystyki są tereny:
1. z zerowym lub niskim (do 5%) zanieczyszczeniem środowiska naturalnego;
2. wysokim (powyżęj 60%), udziałem użytków rolnych;
3. ze znaczącym udziałem (powyżej 20%) obszarów leśnych;

3
4

J. Маjewski J. Agroturystyka: Poradnik dla wiejskiego gospodarza, Lwów 2005, s. 18.
H. Szymeczko, G. Czerewko. Agroturystyka jako kierunek przedsiębiorczości: teoria i praktyka,
Wydawnictwo Liga-prasa, Lwów 2009, 151 s.
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4. z wysokim udziałem (powyżej 20%) obszarów chronionych;
5
5. o niskiej (do 80 osób. na km2) gęstości zaludnienia [5, c.40-42].
Według tych kryteriów oceniano przydatności dla rozwoju agroturystyki obszarów
wiejskich obwodów Lwowskiego i Iwano-Frankowskiego (tab. 1).
Żaden z powiatów (rejonów) badanych obwodów nie spełnia wszystkich kryteriów
przydatności do rozwoju agroturystyki. Jednak cztery kryteria spełniane są w 11 powiatach.
Dla większości rejonów najbardziej charakterystyczne są: czyste środowisko, niska gęstość
zaludnienia, wysoki udział gruntów rolnych i obszarów zalesionych.
Tabela. 1. Liczba gmin (rajonów), spełniających określone kryteria rozwoju agroturystyki
Kryteria
1. Zanieczyszczenie środowiska do 5%
2. Udział gruntów rolnych powyżej 60%
3. Zalesione obszary powyżej 20%
4. Obszary chronione powyżej 20%
5. Gęstość zaludnienia do 80 osób nа km2
Liczba gmin (rejonów), spełniających kryteria
rozwoju agroturystyki: wszystkie
cztery
trzy

Obwód
Iwano-Frankiwśki
10
11
8
4
7

Obwód
Lwowśki
15
14
16
4
16

0

0

0

2
4

9
4

11
8

Razem
25
25
24
8
23

Wykorzystana metoda może być uzupełniona przez dodatkowe kryteria, zwłaszcza
nastawienie lokalnej społeczności do gości, rozwoj infrastruktury itd.
Wybrane kryteria są podstawą do ustalenia zintegrowanego wskaźnika zasobów
agroturystyki badanych obwodów. W tym celu wykorzystano ważony wskaźnik na podstawie
ekspertowej oceny znaczenia przyjętych kryteriów, ustalonych przez naukowców i praktyków
z zakresu gospodarki rolnej i turyzmu. W wyniku otrzymano następujący podział kryteriów
atrakcyjności:
1. lesistość terytorium (x1) – 29%;
2. obecność gruntów rolnych (x2) – 25%;
3. ekologiczna czystość (x3) – 23%;
4. obecność obszarów chronionych (x4) – 17%;
5. gęstość zaludnienia (x5) – 6%.
Wtedy indeks przydatności terytorium dla rozwoju agroturystyki (Іс) będzie równy:

Іс = 0,29(Х1) + 0,25 (Х2) + 0,23 (Х3) + 0,17 (Х4) +0,06 (Х5)
Zauważmy przy tym, że są różne podejścia co do oceny znaczenia kryteriów przydatności
wiejskich terytoriów dla rozwoju agroturystyki, przede wszystkim związane z celem pobytu
turystów. W szczególności ktoś może preferuje odpoczynek w ciszy i bez zbędnego szumu
5

Аgroturystuka. Pod red. Nauk. Urszuli Swietlikowskiej. FAPA, Warszawa 2000, s. 40-42.
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(to dotyczy „odludków”), a inne, na przykład, ekologicznie czysta i zdrowa żywność. To stało
się podstawą znacznej dyferencjacji znaczenia wag przyjętych kryteriów wśród ekspertów.
Na podstawie przeprowadzonych obliczeń można określić zidentyfikowane obszary
badanego regionu sprzyjające rozwojowi agroturystyki podane w postaci mapy (rys. 1).

Ukraina

Obwód
Lwowski

Bardzo sprzyjające
(Іс>0,75)
Glównie sprzyjające
(0,75<Ic>0,50)
mało sprzyjające
(Ic<0,50)

Obwód
Iwano-Frankiwski

Rys. 1. Podział rejonów obwodów Iwano-Frankowskiego i Lwowskiego wegług zasobów
agroturystyki

Aksjomatem stało się to, że najsilniejszym motywem w wyborze właśnie agroturystyki
jest miejsce odpoczynku, pragnienie odpoczynku w nieskażonym czystym środowisku
i spożywanie zdrowej żywności. Ten czynnik ma szczególny wpływ na działalność
gospodarstw agroturystycznych. Celem i treścią odpoczynku agroturystycznego jest aktywny
i zdrowotny pobyt w chłopskim gospodarstwie z jednoczesnym udziałem rolnika i jego
rodziny, w prowadzeniu prac rolniczych, pracy w domu, a główne obecność w zdrowym
wiejskim środowisku i poznanie jego cech i właściwości. Akurat takie motywy wyboru
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odpoczynku na wsi muszą być podstawą kształtowania propozycji gospodarstw
agroturystycznych.
Odpowiednio do podziału geograficznego terytorium regionu wchodzi do trzech stref:
górskiej rejon Karpat, Lasostep i Polesia. Jakość użytków rolnych wymienionych stref wynosi
6
(średnia ocena przyjęta w 100 punktów) odpowiednio 83; 101 i 93 punktów . Czyli rolne
tereny w regionie są znacznie gorsze jakościowo w porównaniu do innych regionów Ukrainy,
co stwarza konieczność poszukiwania innych, oprócz rolnictwa, źródeł dochodów
mieszkańców wsi.
Wyżej wymienione pozwala do głównych cech badanego regionu zaliczyć następne:
1. Znacznie wyższa gęstość ludności. Jeśli w ogóle w Ukrainie na 1 km2 przypadają
78 osoby, to w obwodzie Iwano-Frankswskim – 100, Lwowskim – 118 osób. Znacznie
niższa gęstość zaludnienia jest w górskich i przedgórskich rejonach, w dużej mierze ze
względu na warunki naturalne.
2. Znacznie większy odsetek ludności wiejskiej, zwłaszcza w obwodzie Iwano7
Frankiwskim, duży udział zatrudnionych w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie .
Głównym problemem w regionie nadal pozostaje kwestia pełnego zatrudnienia
i zmniejszenie formalnego i nieformalnego bezrobocia.
Sposób prowadzenia działalności agroturyczej w znacznej mierze zależy od cech
rolnictwa lokalnego i bieżącego stanu rozwoju wsi. Całkiem oczywiste, że oni mają decydujące
znaczenie przy podjęciu decyzji o rozpoczęciu agroturystycznej działalności i kształtowaniu
programu rozwoju gospodarstwa.
Główną właściwością prowadzenia rolniczej produkcji w regionie są ograniczone zasoby
ziemi rolniczej. Jeśli na Ukrainie w ogóle na jednego mieszkańca przypada 0,66 ha gruntów
rolnych, to w obwodzie Lwowskim – 0,28 ha, Iwano-Frankiwskim – 0,26 ha. Dostępność
gruntów ornych jest niższa w regionach górskich Karpat, co ogranicza zatrudnienie ludności
wiejskiej i prowadzi do poszukiwania dodatkowych źródeł dochodu.
Charakterystyczną cechą regionu jest to, że znaczna część użytków rolnych znajduje się
w wykorzystaniu przez gospodarstwa chłopskie. W Karpatach w trakcie transformacji
gospodarki ukraińskiej zlikwidowano przedsiębiorstwa rolnicze, natomiast gospodarstwa
farmerskie nie zyskały rozwoju. Gospodarstwa chłopskie posiadają małe działki rolne, jednak
ze względu na inne zasoby (mieszkań, pracy) mają potencjalne możliwości przyjęcia turystów.
Rekreacyjny charakter danego terytorium, razem z zabezpieczeniem zdrowego i ekologicznego
czystego pokarmu - stają się głównymi czynnikami atrakcyjnymi dla turystów.
Podstawą samozabezpieczenia żywnościowego chłopskiej rodziny i turystów są zasoby
ziemi. Właśnie ich rozmiary są rozstrzygające. Są podstawy konstatować o znaczącym zwiększe6

7

S. Onyśko, W. Lypchuk, P. Bereziwśki, I. Woronyj, Regionalne właściwości kształtowania się i rozwoju
fermerstwa, Wydawnictwo Ukraińskie technologie, Lwów 2001, s. 162-163.
W. Lypchuk, N. Lypchuk. Agroturystyka: organizacyjno-ekonomiczne zasady rozwoju: monografia,
Wydawnictwo Społom, Lwów 2008, s. 62.
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niu użytkowania ziemi w gospodarstwach chłopskich. Tak, w obwodzie Lwowskim powierzchnia przypadająca na jedne gospodarstwo jest prawie dwukrotnie wyższa od poziomu
krajowego. W regionie są najlepsze warunki do produkcji żywności ekologicznej samowystarczalnej nie tylko dla gospodarstw domowych, ale i gości przybywających tu na wakacje.
Inną cechą rolnictwa w regionie jest złożoność topograficzna, rozdrobnienie działek
ornych, wysokość terenu i pionowy podział stref klimatu. Wszystko to wymaga szczególnej
uwagi do efektywnego i racjonalnego użycia rolnych terenów użytkowych, ogranicza
intensywne prowadzenie rolnictwa i nawał pracy w gospodarce rolnej.
Przyjmuje się, że podstawą agroturystyki jest rekreacyjny potencjał odpowiedniego
terytorium, czyli "zestaw przyrodniczych, etnicznych, społeczno-kulturowych zasobów,
a także istniejącej gospodarczej i komunikacyjnej infrastruktury obszarów, co służy czy może
8
służyć jako przesłankę rozwoju wiejskiej zielonej turystyki" . Więc potencjał agroturystyki
formuje się z zasobów wiejskiego terytorium, infrastruktury i obszaru terytorium (rys. 2.).

Аgrorekreacyjny potenciał obszaru

Zasoby
agrorekreacyjne

-

naturalne
produkcyjne
społeczne
gospodarcze
kulturowe
informacyjne

Infrastruktura

Wizerunek
obszaru

- produkcyjna
- komunikacyjna
- społeczna

Rys. 2. Аgrorekreacyjny potenciał obszaru

Teren rekreacyjny obejmuje miejsca poza miastem i zurbanizowane terytoria, na których
dominuje gospodarka rolna, przeważają elementy przyrody, mała populacja (stosunkowo
niska gęstość zaludnienia), nie ma zagrożenia dla zdrowia. Potencjał zasobów agroturystyki,
naszym zdaniem formują: naturalne, produkcyjne, społeczno-ekonomiczne, historyczne,
kulturowe oraz informacyjne zasoby.
8

W. Lypchuk, W. Коtlińśki, Właściwości marketingowej działalności w agroturystyce, isnyk Lwowskiego
Uniwersytetu Agrarnego, №2 2007
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Na terytorium Karpackiego regionu są rozmieszczone takie narodowe przyrodnicze parki,
jak "Karpacki", "Wyżnickyj", "Syniewyr ", "Użańskyj”, "Beskidy Skoliwśkie". Szczególne
potencjalne możliwości dla rozwoju agroturystyki istnieją w narodowym parku "Beskidy
Skoliwśkie", w szczególności we wsiach Urich, Krushelnytsya, Pidhorodsh, Korchyn, Sopit.
Niestety, niewykorzystany jest potencjał rekreacyjny Roztocza. Obecność unikalnych
przyrodniczych obiektów i turystycznych zasobów podwyższa konkurencyjność narodowego
turystycznego produktu na rynku światowym.
Na terytorium regionu znajduje się 97 sanatoriów i pensjonatów, 40 organizacji
turystycznych, ponad 130 domów i baz wypoczynkowych. W Karpatach znanych jest blisko
70 złóż wód mineralnych, które zasilają ponad 820 źródeł. Ich codzienne tempo produkcji
wynosi 57,8 m3. W Karpackim regionie znajduje się 5 złóż torfowej borowiny z geologicznymi
zapasami 1302 tys. m3 i eksploatacyjnymi zapasami 717 m3. Z innych leczniczych zasobów
można wymienić złoża ozokerytu w Borysławie, Truskawcu, Starunie9.
Zasoby rekreacyjne Karpat są oceniane jako najbardziej obiecujące i perspektywiczne dla
organizacji masowego odpoczynku i leczenia ludności. Karpaty – jeden z regionów alpinizmu.
Do najbardziej znanych ośrodków narciarskich zaliczają się Worohtę i Slawśke. Niedawno
otwarto bardziej nowoczesne ośrodki narciarskie "Bukowel" i "Zachar Berkut". Tu są skupione
najlepsze w Karpatach trasy szybkościowego zejścia, nartostrady i skocznie.
Badany region charakteryzuje się znacznymi zasobami leśnymi: 45% terytorium
w obwodzie Iwanofrankiwskim i 31,6% w obwodzie Lwowskim zajmują lasy. Karpackie lasy
mają duże rekreacyjne, antyerozyjne, wodoregulacyjne i klimatyczne znaczenie.
Wymienione cechy badanego regionu wskazują na wysoki agrorekreacyjny jego
potencjał, co stwarza dobre warunki i perspektywy dla rozwoju turystyki wiejskiej,
w szczególności agroturystyki.
Dynamiczny rozwój turystyki wiejskiej w regionie karpackim miał miejsce na początku
XXI wieku, i pokazuje zarówno rosnące zapotrzebowania na taki rodzaj usług, jak i duże
możliwości i perspektywy tej formy przedsiębiorczości. zwłaszcza dotyczy to gospodarstw
agroturystycznych.

2. ROZWÓJ GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH
W REGIONIE
Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy nie gromadzi ewidencji siedzib chłopskich,
prowadzących działalność turystyczną jak i ewidencji gospodarstw agroturystycznych.
Oficjalne dane co do rozwoju agroturystyki nie istnieją ponieważ, z jednej strony, zajęcie
agroturystyką nie jest uważane za działalność przedsiębiorczą, a z drugiej strony, prawodawczo

9

W. Lypchuk, N. Lypchuk, Agroturystyka: organizacyjno-ekonomiczne zasady rozwoju: monografia,
Wydawnictwo Społom, Lwów 2008, s. 72.
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pojęcie "agroturystyki" w Ukrainie nie funkcjonuje, ponadto agroturystyka w ojczystej nauce
i praktyce w zasadzie traktowana jest jako część turystyki zielonej wiejskiej. Według danych
Stowarzyszenia wspierania rozwoju wiejskiej zielonej turystyki baza noclegowa tego rodzaju
turystyki na Ukrainie wynosi ponad 5000 miejsc noclegowych. Uwzględniając średnioroczne
jej obciążenie (blisko 40%), można wyliczyć, że minimalnie na wsi odpoczywa ponad 700 000
10
turystów. Są to, jak zaznaczają specjaliści, najskromniejsze rachunki .
Dlatego w celu oceny rozwoju turystyki wykorzystano materiały Iwano-Frankiwskiego
i Lwowskich regionalnych stowarzyszeń wspierania rozwoju wiejskiej zielonej turystyki,
wyniki badań ankietowych oraz osobiste obserwacje autorów. O stanie rozwoju wiejskiej
zielonej turystyki i agroturystyki świadczy jego dynamika (rys. 3).
y = 305,49e0,1153x
R² = 0,9263

y = 51,224e0,1924x
R² = 0,9154

Osiedla turystyki wiejskiej
Gospodarstwa agroturystyczne
Rys. 3. Dynamika osiedli turystyki wiejskiej i gospodarstw agroturystycznych w regionach
Lwowa i Iwano-Frankiwska w okresie 2003-2013

Dynamiczny wzrost liczby gospodarstw agroturystycznych w badanym regionie jest
znacznie szybszy, aniżeli dynamika kształtowania rynku usług turystyki wiejskiej.
Rozwój agroturystyki jest bardzo zróżnicowany przestrzennie..Większość gospodarstw
agroturystycznych położonych jest w górskich i podgórskich obszarach Karpat.
Tu skoncentrowano prawie dziewięć z dziesięciu agroturystycznych gospodarstw regionu.
Ukształtowały sie pewne agrorekreacyjne węzły, czyli zestaw agrorekreacyjnych punktów,
zgrupowanych wokół zdrowotno-turystycznych centrów w granicach pewnego spójnego
10

Właściwości rozwoju zielonej turystyki w Ukrainie// http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/183838
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terytorium. Do najbardziej znanych węzłów na Ukrainie należą: Slavski, Kosowski
i Yaremchanski. Z ogólnej liczby gospodarstw wiejskich regionu, świadczących usługi
turystyczne, ulokowanych jest tutaj aż 67,9 %. Właśnie w tych rekreacyjnych węzłach znajduje
się praktycznie połowa wszystkich agroturystycznych gospodarstw. Jednak coraz więcej
amatorów agroturystycznego wypoczynku wykazuje chęć pobytu w mniej znanych
i popularnych regionach, gdzie znajdują ciszę, spokój i nieograniczony kontakt z naturalną
11
przyrodą oraz znajdują wysokich standardów noclegu i wyżywienia .
Gospodarstwa agroturystyczne funkcjonują również i w innych strefach, w szczególności
na Polesju. Większość ich rozmieszczona jest w Żowkiwśkim rejonie obwodu Lwowskiego.
Obecność budynków kultowych (szczególnie klasztor Krechiw), zabytków historycznych
(m. Żowkwa i m. Rawa Ruska), przyrodniczego rezerwatu „Roztocze”, sprzyjające
przygraniczne położenie oraz uwzględniając bliskość m. Lwowa stwarzają dobre przesłanki
i perspektywy rozwoju agroturystyki właśnie w tych miejscowościach.
W regionie istnieje również wiele innych atrakcyjnych miejsc, w szczególności,
w pobliżu rzeczek i jezior, gdzie pomyślnie zaczyna rozwijać się agroturystyka. Jednak nadal
brakuje odpowiedniego uzasadnienia i odpowiedniej strategii rozwoju tych obszarów.
Przeprowadzone badania gospodarstw agroturystycznych pozwalają zauważyć,
że w 2013 r. w regionie odpoczywało około 154 tys. osób. Czas jednego pobytu
w gospodarstwie wynosił ok. 2-3 dni.
Dla gospodarstw agroturystycznych typową jest aktywność sezonowa w rolnictwie
i świadczenie usług turystycznych. Większość usług turystycznych gospodarstwa domowe
świadzcą klientam (rys. 4) w miesiącach zimowych.
Zima; 45%

Jesień 8%

Wiosna;
14%

Lato; 33%

Rys. 4. Podział turystów w gospodarstwach agroturystycznych wg sezonu pobytu w 2013 r.

Taka praca sezonowa w gospodarstwach domowych jest bardzo akceptowana, ponieważ
sprzyja wygładzaniu sezonowości pracy chłopskiej rodziny. Sezonowość jest związana
11

M. Rutyński, J. Zińko, Wiejska turystyka: Posibnyk nauczalny. Znannia, Кiew 2006, s. 112.

155

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach

z przestrzenną lokalizacją większości gospodarstw agroturystycznych badanego regionu na
terytoriach, gdzie można zajmować się narciarstwem górskim i innymi rodzajami sportu,
i ograniczonością odpowiednich schronisk. Chociaż badania wykazują, że w 2013 roku
dystrybucja turystów, którzy chcą odpocząć w gospodarstwach agroturystycznych w różnych
porach roku zmieniła się. Zwiększyła się względnie i bezwzględnie ilość turystów latem
i wiosną.

PODSUMOWANIE
Proponowana metoda oceny zasobów agroturystyki uwzględniająca takie cechy jak lesistość
i ekologiczną czystość terytorium, obecność gruntów rolnych i obszarów chronionych oraz
gęstość zaludnienia mogą być podstawą opracowania odpowiednich branżowych strategii
i programów rozwoju tak gospodarki rolnej, jak i turystyki.
Unikalna przyroda, ogromne rekreacyjne zasoby i bogata kultura czynią atrakcyjnymi
wiejskie terytoria karpatskiego regionu Ukrainy. Najbardziej dynamicznie rozwijają się
agroturystyka w górnych i przedgórnych strefach Karpat. Sytuacja polityczna na Ukrainie
powoduje, że badany region staje się głównym centrum turystycznym w kraju, a agroturystyka
kluczowym rodzajem odpoczynku Ukraińców.
Literatura:
1.
2.
3.
4.
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6.
7.
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9.
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WYKORZYSTANIE ZASOBÓW AGROTURYSTYKI W REGIONIE
KARPATCKIM UKRAINY

Streszczenie:
Artykuł odnosi się do rzeczywistej i potencjalnej atrakcyjności obszarów wiejskich regionu
zachodniej Ukrainy oraz jest poparty dobrze ugruntowanym metodologicznym podejściem
odnoszącym się do wartości zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Oprócz
przykładów zróżnicowania oceny agroturystyki w powiatach Lwowskim oraz IwanoFrankowskim, wzięto pod uwagę zasoby rekreacyjne poprzez obliczenie integralnego indeksu
rozwoju agroturystyki, w tym atrakcyjności agroturystycznej dla wielu różnych cech,
akcesoriów i rzeczywistych danych statystycznych. Należy zauważyć, że przewagi
konkurencyjne regionów Lwowskiego i Iwano-Frankowskiego widoczne są tam gdzie obecne
są najbardziej korzystne warunki dla rozwoju agroturystyki.
Słowa kluczowe: agroturystyka, zasoby, atrakcyjność, gospodarowanie, оbszary
wiejskie.

USE OF RESOURCES RURAL TOURISM IN THE CARPATIAN
REGION OF UKRAINE
Abstract
The article deals with the real and potential attractiveness of rural areas of the Western region
of Ukraine, with well-founded methodological approach as to the valuation of rural areas
suitability for agrotourism development. Besides examples of differential assessment of
agritourism in the administrative districts of Lviv and Ivano-Frankivsk region,taking into
consideration recreational resources by calculating the integral index of agrotourism
developing, including agro-touristattractiveness for a number of different features, accessories
and actual statistics are given. It should be noted, that the most competitive advantages of Lviv
and Ivano-Frankivsk regions are defined where there are the most favourable conditions for
agrotourism development.
Keywords: agritourism, resources, attractiveness, management, rural areas.
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LjubovShevchuk

PROBLEMY ROZWOJU MIASTA LWOWA
JAKO CENTRUM REGIONALNEGO

1. AKTUALNOŚĆ TEMATU
Po uzyskaniu niepodległości na Ukrainie aktywizowały się procesy zmian ustrojowych,
którym towarzyszyły zmiany postaw społeczeństwa do działalności gospodarczej, form
własności, systemów motywacji pracy, kształtowania nowej świadomości ekonomicznej
i prawnej ludności, powstania nowych organizacyjnych schematów funkcjonowania
przedsiębiorstw, miast, regionów. Szczególnie aktywnie takie procesy przebiegały w dużych
miastach, które były i pozostają najważniejszymi ośrodkami ekonomicznej działalności
ludności. Procesy te spowodowały deformację dotychczasowych organizacyjnoekonomicznych i prawnych mechanizmów funkcjonowania miast oraz konieczność
opracowania nowych kierunków perspektywicznego kształtowania nowych prawnych oraz
organizacyjno-ekonomicznych mechanizmów funkcjonowania miast. Szczególnie aktualnymi
są problemy rozwoju dużych miast jako centrów regionów. W związku z tym przedstawione
w artykule zagadnienia są bardzo aktualnymi.

2. OPRACOWANIE TEMATU
Tradycyjnie w Ukrainie w okresie jej przynależnoścido Związku Radzieckiego, badaniem
miast zajmowała się geografia, planowanie przestrzenne, urbanistyka i inne gałęzie wiedzy.
Ostatnio w dużych miastach (na przykład, w Kijowie, Lwowie, Mikołajowie oraz innych)
zostały utworzone instytuty społeczno-ekonomicznego rozwoju miast, celem których jest
rozwiązywnie teoretycznych i praktycznych problemów urbanizacji, w szczególności
zagospodarowania terenów, stosunków własności, kreowania i realizacji strategii rozwoju
dużych miast. W 2008 r. ogólnoukraińskie niepaństwowe analityczne centrum "Instytut
Reform" ogłosił ranking socjalnego i ekonomicznego rozwoju rejonów i miast znaczenia
obwodowego Ukrainy. Zostały przeanalizowane dane statystyczne 490 rejonów
administracyjnych i 172 miast Ukrainy. Uwzględnione zostały podstawowe wskaźniki rozwoju
społeczno-gospodarczego, m.in.przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mieszkańców
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miast, ilość małych przedsiębiorstw, dochody miejscowych budżetów, detaliczny obrót
towarowy, wartość usług, opłaconych ludnością, przyrost naturalny ludności, ilość uczniów
w ogólnokształcących edukacyjnych zakładach. Wyniki badań w grupie 43 miast
podporządkowania obwodowego z liczbą ludności oscylującą w granicach 100-500 tysięcy
mieszkańców, wykazały, że przodują Użhorod, Simferopol i Iwano-Frankowsk. Poza tym,
zostało zbadane 9 miast Ukrainy z liczbą ludności przekraczającą 500 tysięcy.
Obecnie problemy rozwoju dużych miast są badane przez specjalistów z Ukrainy, Polski
i innych regionów świata. Szczególnie ważnym jest badanie organizacyjno-ekonomicznego
i prawnego mechanizmu regulacji rozwoju dużego miasta.

3. PODSTAWOWY MATERIAŁ
Wśród dziewięciu dużych miast Ukrainy z liczebnością ludności ponad 500 tys. osób Lwów
ma niezwykle korzystne położenie geograficzne. Odległość Lwowa do Kijowa – 575 km, do
centrum geograficznego Europy – 160 km, do granicy z Polską (Szegyni) – 73 km,
(Krakowiec) – 72 km; Słowacją (Użhorod) – 262 km; Węgrami (Czop) – 253 km; Rumunią
(Porubne) – 290 km.
Lwów jest centrum obwodu lwowskiego, liczba mieszkańców którego wynosi 2,6 mln
osób, a także centrum Zachodniego regionu Ukrainy, w granicach którego to jedyne miasto
z liczbą ludności oscyłującą w granicach 1 mln osób.
Lwów jest uważany za drugą stolicę Ukrainy. Miasto wykonuje funkcje nie tylko
miejskiego, ale też obwodowego, regionalnego i ogólnopaństwowego znaczenia.
Wg badań w 2010 r. liczba ludności stałej Lwowa wynosiła 728 tys. mieszkańców. Miasto
zajmuje 7. miejsce wśród innych wielkich miast Ukrainy, jeśli chodzi o liczbę ludności (tab. 1).
Tablica 1. Dynamika faktycznej liczny ludności ludności największych miast Ukrainy w tys. osób
Miasto

2001

2006

2007

2008

2009

2010

Kijów

2628,8

2693,2

2718,1

2740,2

2765,5

2785,1

Charków

1470,9

1463,2

1461,2

1457,8

1456

1452,3

Dniepropietrowsk

1093,6

1047,3

1039,5

1029,5

1016,7

1140

Odessa

1029,1

1002

1000,6

1000,5

1008,6

1009,1

Donieck

1042,2

993,5

988,2

980,9

974,6

987,6

Zaporoże

840,1

794,7

790,1

785,1

781,6

780,7

Lwów

725,5

734,9

734,5

735,1

734,5

727,6

Krzywy Róg

700,6

692,2

678,3

681,3

675,6

670,0

Mikolajów

503,4

508,4

507,4

506,4

504,3

509,1

Źródło: Ogólnoukraińskie niepaństwowe analityczne centrum "Instytut Reform".

Lwów ma niezwykle duży wpływ na peryferyjną część obwodu lwowskiego. W tym
mieście mieszka połowa miejskiego i 30% całej ludności obwodu.

160

Gospodarka i Finanse. Zeszyt 6. Współczesne wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski i Europy.

W latach 80. ХХ wieku przemysłowe obiekty były usytuowane na terytorium miasta
Lwowa, wskutek czego deformowała się jego struktura terytorialno-planistyczna. Wskutek
otoczenia przemysłowych przedsiębiorstw masywami mieszkalnymi i przechodzenia
znacznych strumieni transportowych przez miasto, istotnie pogorszyły się demograficzna
i ekologiczna sytuacja oraz stan zdrowia ludności miejskiej.
W latach 90. XX wieku sytuacja radykalnie się zmieniła: zaczął się odpływ ludności ze
Lwowa na peryferie i za granice obwodu, zamknęto szereg przedsiębiorstw itd. Jednocześnie,
pozostała dominacja Lwowa nad peryferiami dzięki działalności innowacyjnej oraz szerszemu
dostępowi do informacji.
Więc, centrum i peryferia na dowolnym poziomie przestrzennym w dalszym ciągu będą
powiązane między sobą przepływami informacji, kapitału, towarów oraz siły roboczej.
Jednocześnie będą narastać przeciwieństwa «centrum - peryferia» , które będą potęgować
powstaniem nierówności przestrzennych, co będzie powodowało także zróżnicowanie wzrostu
gospodarczego.
Istotnie hamują rozwój miasta Lwowa następujące problemy:
• silne majątkowe rozwarstwienie ludności, duży udział osób uważanych za biedne,
wysokie ukryte bezrobocie;
• przestażała struktura branżowa gospodarki;
• niedostateczne dochody budżetu i niska efektywność wydatków środków
budżetowych;
• kryzys systemu transportu miejskiego;
• zły stan centralnej (historycznej) części miasta;
• deficyt na rynku mieszkaniowym.
Poważnymi problemami rozwoju miasta Lwowa są:
– niestabilna zewnętrzna polityka gospodarcza Ukrainy, szorstkość celnej polityki
i przygranicznego reżimu;
– konkurencja ze strony innych miast zachodniej częsci Ukrainy;
– spadek popytu na produkcję branż profilowych Lwowa;
– odpływ zasobów finansowych do Kijowa i regionów surowcowych;
– polityczna destabilizacja.
Główne przewagi Lwowa, które mogą sprzyjać wzmocnieniu jego pozycji
w międzynarodowym i wewnętrznym podziale pracy są związane z:
• wysokim fachowym, edukacyjnym i kulturalnym poziomem znacznej części
ludności;
• geopolitycznym położeniem miasta;
• międzynarodowym znaczeniem miasta;
• unikatowym wyglądem architektonicznym i innymi walorami turystycznymi;
• intensywnym kulturalnym życiem na poziomie światowym;
• konkurencyjnym potencjałem szeregu branż gospodarki;
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•

stosunkowo rozwiniętym środowiskiem prawnym i istytucjonalno-gospodarczym
europejskiego typu;
• pozycją Lwowa jako centrum edukacji, kultury, turyzmu.
Miasto Lwów jest centrum dyfuzji procesów terytorialno-strukturalnych między nim
i peryferiami. Dlatego badanie podstawowych problemów jego funkcjonowania jest niezbędne
w celu uzasadnienia kierunków ich rozwiązania.
W XXI stuleciu strategiczną perspektywą i głównym czynnikiem postępu społecznogospodarczego we lwowskim regionie powinien stać rozwój innowacyjny, generatorami
którego są innowacje, występujące we wszystkich sferach działalności społecznogospodarczej. Naukowcy Lwowa wspólnie z międzynarodową konsultingową firmą Monitor
Group opracowali strategię ekonomicznego rozwoju miasta. W ramach strategii przy
współpracy Fundacji «Efektywne kierowanie», Monitor Group i Lwowskiej miejskiej rady
zostało wybrane 15 kluczowych klastrów ekonomicznych we Lwowie. Wśród nich są klastry
turystyki i biznes-usług – główne lokomotywy rozwoju ekonomicznego Lwowa. Na Ukrainie
taki projekt realizuje się po raz pierwszy.
Lwów stał się pierwszym miastem na Ukrainie z modelem transportowym. Model
opracowano w ramach opracowania strategii transportowej. Na ten projekt Lwów pozyskał
500 tys. euro od Rządowego Banku Niemiec KFW. Opracowaniem strategii zajmowało się
autorytatywne konsorcjum zagranicznych ekspertów w składzie PTV, VCDB, DREBERIS
wspólnie z miejscowymi partnerami, projektowymi instytutami Mistoproekt,
L'wiwdiprokomunbud i NU «Lwowska Politechnika». Lwów otrzymał od Europejskiego
Banku Rekonstrukcji i Rozwoju kredyt na 38 mln euro. Zarazem miasto pozyskało grant na
2,6 mln euro dla rozwoju transportowo-drogowej infrastruktury.
Tablica 2. Budżety największych miast Ukrainy, tys hrywien
2006
Miasto
Dochody
Wydatki
Dochody
Kijów
9985120,6
10633872,5
17193459

2010
Wydatki
18112637

Charków

1514027,2

1520490,4

3247986

3358313

Dniepropietrowsk

1351587,8

1354957,1

2868960

2952826

Odessa

1385262,8

1298582,6

2548400

2499471

Donieck

1822014,7

1873434,1

2763801

3895743

Zaporoże

1153341,1

1128348,1

2134544

2139683

Lwów

710645,2

709307,4

1826676

1832335

Krzywy Róg

1333010,9

1197263,6

1912491

1895130

Mikolajew

524228,6

514612

1111023

1116477

Źródło: Ogólnoukraińskie niepaństwowe analityczne centrum "Instytut Reform".
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Inwestycje EBRR są skierowane na branżę municypalnego transportu (LKP
«L'wiwelektrotrans» otrzyma 12 mln euro) i drogową infrastrukturę (LKP «L'wiwawtodor»
otrzyma 26 mln euro).
Jednak, dla znaczącej poprawy funkcjonowania miasta Lwowa potrzebne są dużo
większe koszty. Na przykład, pomimo dużych wydatków na mistrzostwa Euro-2012
w Lwowie, budżet miasta jest znacznie mniejszym od budżetu miasta Zaporoże, które ma
liczbę ludności zbliżoną do miasta Lwowa (tab. 2).
Zaznaczymy, że rozwój miasta Lwowa jako centrum regionu wymaga opracowania
nowego organizacyjno-ekonomicznego i prawowego mechanizmu funkcjonowania miasta, co
jest niemożliwe bez reformowania bazy legislacyjnej. Przy tym należy postępować zgodnie
z regułami ekonomicznymi, które ustalają się na podstawie doświadczeń, praktycznej
działalności, nabytych w trakcie badań naukowych. Reguły ekonomiczne – to są szczególne
grupy koniecznych, istotnych, odpornych stosunków (związków wzajemnych), które
wyznaczają rozwój, strukturę i funkcjonowanie ekonomicznych zjawisk i procesów. Główne
cechy tych stosunków (związków wzajemnych): obiektywność, konieczność, obowiązkowość
przejawu, autonomność.
Istnieje opinia, że reguły ekonomiczne, w odróżnieniu od fizycznych nie są ogólnymi. Jako
argument wysuwa się teza, że natura człowieka jako istoty inteligentnej przejawia się w jego
zachowaniu ekonomicznym, określonym nie tylko regułami obiektywnymi, ale i subiektywną
wolą ludzi [3, str. 395]. Uważamy, jednak, że nie można tego traktować jednoznacznie. Przecież
takie uniwersalne prawa, jak cykliczność rozwoju, ogólna teoria systemów są właściwe również
dla ekonomicznych zjawisk, obiektów, systemów. W jakości przykładu możemy podać regułę
cykli ekonomicznych, w szczególności długoterminowych cykli "długich fal" N.D.Kondrat’jewa.
Te prawa działają bez względu na subiektywną wolę ludzi.
W naukowej literaturze istnieją również inne punkty widzenia. B.V. Prykin uważa, że
jakiekolwiek działania, które odbywają się w przyrodzie oraz w naturalnych i sztucznych
procesach wymiany, realizują się i podporządkowują się, najpierw polu ekonomicznemu
środowiska zewnętrznego, które przemieszcza się po gradiencie celowych działań
w geosystemie [2, str. 283]. Więc, w tym wypadku ekonomicznym regułom nadaje się znaczenie priorytetowe: formuje się myśl, że wszystkie inne reguły wynikają z ekonomicznych.
Zarazem, istnieje szereg fizycznych reguł, które przejawiają się w ekonomicznym
zakresie, lecz na dzień dzisiejszy są jeszcze niezbadane. W szczególności, wysuwa się hipoteza
o obecności różnych regionalnych pól (społeczno-ekonomicznego, pracy, motywacyjnego,
informacyjnego i innych), natura których jest podobna do natury pól fizycznych, lecz które nie
tylko istotnie wpływają na ekonomiczne procesy i zjawiska, lecz są jednocześnie ich
organiczną częścią. Ich badanie staje się szczególnie aktualnym na obecnym etapie rozwoju
kraju, kiedy aktywnie zaczęły się rozwijać wirtualna, informacyjna, sieciowa gospodarka,
innowacyjne rodzaje działalności (telekomunikacja, handel internetowy ect.)
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Lecz, wspólne dla dużych grup zjawisk ekonomicznych reguły, powiązane z produkcją,
podziałem, wymianą i konsumpcją, przybierają nowe specyficznecechy w związku ze zmianą
etapu rozwoju procesu społecznego. One występują jako społeczne, realnie istniejące,
powtarzające się, istotne łączniki życia społecznego w ramach konkretnego etapu społecznego
rozwoju, przybierając nowe cechy pod wpływem jego osobliwości. W celu wyróżnienia takich
praw ich często nazywają prawidłowością. Właśnie prawidłowość musi adekwatnie
odzwierciedlać się w normatywno-prawnych dokumentach w celu zabezpieczenia
progresywnego postępu społeczeństwa. Dlatego bardzo ważnym jest adekwatna dystrybucja
środków przeznaczonych na badania naukowe rozwoju społecznego, bez wyników których
niemożliwe jest doskonalenie podstaw normatywno-legislacyjnych rozwoju miast i regionów
kraju, w tym i dużych miast.
Ważnym ogniwem nowych organizacyjno-ekonomicznych i prawnych mechanizmów
funkcjonowania miast powinny stać się informacyjno-innowacyjne i monitoringowe centra ich
rozwoju, które z jednej strony powinny być jądrami informacyjnymi jedynego informacyjnego
pola Ukrainy, a z drugiej strony – ośrodkami opracowania informacyjnych matryc konkretnych
miast. Niewątpliwie, powinny one funkcjonować na podstawie zastosowania współczesnych
technologii (informacyjnych, satelitarnych oraz innych). Takie centra powinny być wyróżnione
i stosunkowo autonomiczne. Ich najważniejsze zadanie - zabezpieczenie ludności i produkcji
informacyjnymi usługami należnej jakości.
W celu rozwoju Lwowa jako centrum obwodu lwowskiego i Zachodniego regionu,
ważnym zadanieniem jest zabezpieczenie efektywnej realizacji jego społecznych funkcji
w naukowo-badawczej i projektowej dokumentacji.
W związku z tym najważniejszym dokumentem jest Generalny plan miasta, który został
opracowany, lecz wymaga korygowania. Takie korygowanie jest konieczne ze względu na
szereg problemów funkcjonowania miasta, o których napisano wcześniej. Są to problemy
bardzo specyficzne, dlatego ich rozwiązanie jest możliwe przy opracowaniu dodatkowych
naukowo-badawczych uzasadnień i projektów.
Bardzo ważnym jest zrealizowanie gruntownych uzasadnień otrzymania dotacji
i subwencji z państwowych i obwodowych budżetów.
Ograniczoność budżetu miejskiego i nierównomierność otrzymania państwowych
subwencji determinuje konieczność poszukiwania rezerw napełnienia miejscowych finansów.
Przede wszystkim należy zapewnić przypływ inwestycji zagranicznych, operatywność
i celowość wykorzystania środków budżetowych. Wykorzystanie dodatkowych źródeł
inwestowania przewiduje opracowanie konkretnych programów i projektów inwestycyjnych.
W tym celu należałoby sformować rynek projektów inwestycyjnych. Ważnym jest również
skierowanie i zapewnienie środki na wielkoskalowe przekształcenia przemysłowego
kompleksu miasta w celu jego restrukturyzacji i przejścia do nowych układów
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technologicznych wybranych rodzajów działalności gospodarczej, które zapewniłyby miastu
współczesną produkcję ekologiczną opartą na przełomowych technologiach.
Jednym z najważniejszych zadań, naszym zdaniem, powinno stać się opracowanie
«Strategii rozwoju technologii innowacyjnych w regionie lwowskim w kontekście procesów
konwergencji i dywergencji Polski i Ukrainy w warunkach intensyfikacji procesów
globalizacji». Taka praca może być realizowana wspólnie z polskimi naukowcami
i specjalistami.
Wszystkie prace B&R powinny uwzględniać rolę miasta Lwowa jako centrum regionu,
co pozwoli umocnić i zwiększyć tą rolę. Zapewni to możliwość nie tylko aktywizacji
społeczno-gospodarcznego rozwoju miasta, ale i przygotowania pewnych przesłanek dla
integracji Ukrainy z UE.

WNIOSKI
Podsumowując, należy podkreslić, że dalszy rozwój miasta Lwowa jako centrum regionu
wymaga nie tylko rozwiązania zagadnień kształtowania nowego organizacyjnoekonomicznego i prawnego mechanizmu jego funkcjonowania, ale i opracowania i realizacji
szeregu naukowo-badawczych i projektowo-poszukiwawczych prac. Realizacja tych zadań jest
możliwa na podstawie selektywnego wykorzystania doświadczenia zagranicznych badaczy
i koncentracji sił potencjału naukowego miasta Lwowa, obwodu lwowskiego, Zachodniego
regionu i Ukrainy w całości.
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PROBLEMY ROZWOJU MIASTA LWOWA
JAKO CENTRUM REGIONALNEGO
Streszczenie
W artykule przeanalizowano problemy rozwoju miasta Lwowa jako centrum obwodu
Lwowskiego i Zachodniego regionu Ukrainy, dynamikę ludności w ciągu ostatnich dziesięciu
lat oraz budżet miasta Lwowa na tle wskaźników dziewięciu dużych miast Ukrainy
z liczebnością ludności ponad 500 tys. osób. Akcentuje się uwaga na konieczności rozwiązania
teoretycznych zagadnień, dotyczących kształtowania się nowego organizacyjnoekonomicznego i prawowego mechanizmu funkcjonowania dużego miasta w warunkach
integracji Ukrainy z UE. Uzasadniono konieczność opracowania i realizacji szeregu prac
w sferze B&R , które powinny uwzględniać rolę miasta Lwowa jak centrum regionu,
co pozwoli nie tylko aktywizować społeczno-ekonomiczny rozwój miasta, ale i przygotować
pewne przesłanki dla integracji Ukrainy z UE.

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF CITY LVIV
BOTH REGIONAL CENTER
Abstract
Appear and the problems of development of city Lviv are analysed both the Lviv center of
circumference and Western region of Ukraine. A dynamics over of population is brought
during the last ten years and the budget of city Lviv is analysed on a background the indexes of
nine large cities Ukraine with the quantity of population over 500 thousand persons. Attention
is accented on the necessity of theoretical decision of question of the new – forming of
mechanism of the large functioning of city in the conditions of development of integration
processes of Ukraine with UE. The necessity of development and realization of row of research
and projektowy-poszukiwawczych of works is reasonable must take into account the role of
city Lviv both the center of region, what will be given by possibility not only to activate socialeconomic development of city but and to prepare a certain fronton for integration of Ukraine
with UE.
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JaroslawShevchuk

DYNAMICZNE MODELE MIAST I REGIONÓW
JAKO ŚRODOWISKA INFRASTRUKTURY
TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

WSTĘP
Infrastruktura transportu samochodowego powstaje i rozwija się w zewnętrznym otoczeniu,
którym są miasta i regiony. W celu określenia optymalnej wydajności infrastruktury transportu
samochodowego, ważne jest poznanie reguł i prawidłowości rozwoju miast i regionów, w tym
usytułowanie w nich ludności oraz miejsc pracy, potrzeb pracowników i ludności
w odpowiednim poziomie rozwoju infrastruktury transportu samochodowego. Takie reguły
i prawidłowości można zbadać w trakcie budowania modeli ich rozwoju. W XX wieku w tym
celu były powszechnie stosowane modele dynamiczne.
Zastosowaniem modeli dynamicznych do oceny prognozy rozwoju miast i regionów,
a także w gospodarce światowej zajmowali się tacy badacze, jak D.Forrester, M. Mesarovych,
D. Meadows, E. Pestel, A. Herrera, Y. Kaya, X. Linnemann, J. Tinbergen, W. Leontiew i inne.
Modele dynamiczne gospodarki narodowej w krajach postsocjalistycznych badał A. Hranberh.
W Ukrainie modelowaniem dynamiki rozwoju gospodarczego zajmowali się charkowscy
naukowcy – M.W. Novozhilowa, P.M. Kojuda. Ale w Ukrainie modele dynamiczne w celu
rozwoju miast i regionów miały ograniczone zastosowaniegłównie w wyniku braku środków
na tego typu badania. Jednak ten kierunek badań jest bardzo ważnym i perspektywicznym,
co potrzebuje przeglądu krajowego i zagranicznego dziedzictwa naukowego w tej dziedzinie.
Celem pracy jest przegląd analityczny modeli dynamicznych, które były wykorzystywane
do badania miast i regionów oraz określenie możliwości ich zastosowania w celu kształtowania
się infrastruktury transportu drogowego w środowisku miast i regionów w warunkach
ukraińskich

1. MATERIAŁ PODSTAWOWY
Zgodnie z definicją – model dynamiczny – to model systemu, w którym zmiany występują
przez wydarzenia w czasie lub ruchobiektów w przestrzeni.
Dynamiczne modele ekonomiczne – są to modele systemów ekonomicznych, w których
wyświetla się ich zmiany w czasie, więc czas w tych modelach jest reprezentowany
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bezpośrednio (jako ciągłe lub dyskretne wartości) skończonym zbiorem lub nieskończonym
ciągiem wartości dyskretnych. [4].
Dynamiczne modele stały się prawdziwym przełomem w badaniach miast i regionów.
W latach 60. XX wieku D.Forrester, amerykańcki cybernetyk, czołowy teoretyk i praktyk
modelowania społecznego za pomocą technologii komputerowej zaproponował ideę
odwzorowania środowiska miejskiego w modelach dynamicznych. Idea ta opisana w pracach:
"Dynamika industrialna " (1961), "Podstawy systemów" (1968), "Dynamika rozwoju miasta"
(1969), "Dynamika światowa" (1971). D. Forrester opracował metodologię interdyscyplinarnych badań złożonych systemow dynamicznych – dynamikę systemową, która później
przekształciła się w globalne modelowanie.
Według D. Forrestera, bez zastosowania modeli dynamicznych niemożliwym jest
zbadanie systemów społecznych, które, jak on uważa, należą do klasy złożonych nieliniowych
systemów z licznymi powiązaniami zwrotnymi. Człowiekowi trudno jest zrozumieć, jak
działają systemy społeczne i jakie konsekwencje mogą wynikać z nieprecyzyjnie
sformułowanego modelu. Jak podkreśla D.Forrester, każda próba tradycyjnego teoretycznego
oraz praktycznego rozwiązania globalnych problemów wychodzą poza kontrole cywilizacji.
Dlatego, rozwijając tę ideę, U.R. Ashby, podkreśla potrzebę wykorzystania cyber
wzmacniaczy zdolności umysłowych człowieka w procesie analizy tych procesów.
Unikatowym jest model dynamiczny świata, który uzasadniono w "Światowej
dynamice", gdzie D.Forrester proponuje traktować świat jako całość, jako skomplikowany
system wielu powiązanych ze sobą poziomów (sześciu zmiennych): ludności, funduszy
przemysłu, zasobów w rolnictwie, zasobów naturalnych, zanieczyszczenia środowiska
naturalnego i czasu. Wartościami bezwzględnymi są liczba ludności i czas.
Innym unikatowym osiągnięciem D. Forrestera jest sformułowanie teorii „granic
wzrostu”, w której w sposób prosty została przedstawiona rzeczywista światowa sytuacja
gospodarcza, modelowana nie jako rozwój gospodarczy, a jako wzrost ekstensywny. Takie
modelowanie daje podstawę stwierdzić, że wzrost ekstensywny nie może trwać bez końca,
ponieważ ma „fizyczne ograniczenia”. Ponadto, jego zdaniem, wzrost ekstensywny ma
kontrowersyjny charakter. Zasoby naturalne nie mogą rosnąć, zasoby gruntów, nadających się
do uprawy rolnej, są ograniczone; surowce i materiały wsrastają w progresji arytmetycznej,
podczas gdy liczba ludności, konsumpcja i zanieczyszczenie środowiska – w geometrycznej.
D. Forrester uważa, że szczyt poziomu życia ludności został nieodwracalnie
przekroczony w połowie lat 60. XX wieku. Według jego obliczeń, przy zachowaniu
podstawowych parametrów wzrostu gospodarczego, w połowie następnego stulecia nastąpi
nieodwracajny kryzys w stosunkach między społeczeństwem i przyrodą. Według naukowca,
inercyjność procesów biosfery ukrywa skalę kryzysu, który nadchodzi, co grozi śmiercią trzech
czwartych populacji w wyniku przyczyn "naturalnych" – śmierci z powodu głodu, epidemii
i zanieczyszczenia. Katastroficzne zmiany wydarzą się w życiu następnych pokoleń.
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"Odroczenie" katastrofy możliwe jest w perspektywie na 20-30 lat, pod warunkiem spadku
tempa wzrostu liczby ludności.
D. Forrester rozpatruje funkcjonowanie globalnego systemu ekonomicznego jako procesu
spontanicznego, w którym jakakolwiek świadoma interwencja jest przedstawiona jako czynnik
destabilizacji systemu. Przy wyborze alternatyw dla przyszłości rozwoju człowieka między
degradacją społeczeństwa i środowiska naturalnego oraz totalną kontrolą płodności oraz
całkowitej konsumpcji i produkcji, wątpliwą jest sama możliwość swobody indywidualnej.
D. Forrester wybiera inną opcję. Rozwiązywanie sytuacji jest, według analogii z ewolucją
populacji naturalnych, w wyjściu samego społeczeństwa z kryzysu, w wyniku przejścia na
wyższy poziom równowagi. Głównym wnioskiem D. Forrestera jest konieczność harmonizacji
działalności człowieka z możliwościami biosfery. Zrównoważone funkcjonowanie
społeczeństwa można osiągnąć poprzez stabilizację liczby populacji, przy wykorzystaniu
zaawansowanych mechanizmów planowania, a także poprzez wykorzystanie nowych
technologii, które sprzyjają samooczyszczaniu środowiska.
Wyjściowe zasady metodologiczne globalnego modelowania, opracowane przez
D. Forrestera, dały podstawę do powstania prac M. Mesarovycha, D. Meadows, E. Pestel,
łacinoamerykańskiego projektu A. Herrera, projektów J. Kaya, X. Linnemann, J. Tinbergen,
W. Leontiewa. Projekty te dają możliwość zrozumieć rolę i miejsce infrastruktury transportu
drogowego w wzroście spontanicznym gospodarki oraz ważności jej badania z wykorzystaniem modeli dynamicznych.
Według autorskiego punktu widzenia, przy zastosowaniu modeli dynamicznych
w badaniach infrastruktury transportu samochodowego należy najpierw zwrócić uwagę na
podstawową pracę D. Forrestera "Dynamika rozwoju obszarów miejskich" [7], w której
określono podejście do oceny miasta jako środowiska funkcjonowania różnych systemów,
w tym i infrastruktury transportu drogowego. W pracy tej używa się pojęcie "dynamika
systemowa", które jest powszechnie stosowane w innych badaniach [8, 17]. Tak więc, pod
pojęciem dynamiki systemowe jrozumie sie kierunek w badaniu systemów złożonych,
w ramach których bada się zachowanie w czasie i przestrzeni, w zależności od elementów
systemu oraz interakcji między nimi, w tym związków przyczynowo-skutkowych, sprzężeń
zwrotnych, opóźnień reakcji , wpływu środowiska etc.
Dynamika systemowa – symulacja, która pozwala zrozumieć struktury i dynamiki
złożonych systemów. Dynamiką systemową jest również sposób modelowania,
wykorzystywany do tworzenia dokładnych modeli komputerowych złożonych systemów
w celu ich wykorzystania w przyszłości do projektowania bardziej efektywnej organizacji
i polityki stosunków z danym
systemem. Narzędzia te pozwalają na tworzenie
mikrosymulatorów, gdzie przestrzeń i czas mogą być spowolnione tak, abyśmy mogli zbadać
konsekwencje swoich decyzji, szybko nauczyć się technik i zrozumieć strukturę złożonych
systemów. Opracowanie taktyki i strategii zaczyna być bardziej skuteczne [6].
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Dynamika systemowa jest wykorzystywana głównie w długoterminowych modelach
strategicznych i cechuje się wysokim poziomem abstrakcji. Ludzie, produkty i inne elementy
dyskretne są reprezentowane w systemie dynamicznych modeli nie jako oddzielne elementy
dyskretne, ale również jako system w całości [6]. Do metod dynamiki systemowej zalicza się
przyczynowe i streamingowe wykresy. Istnieją dwa poglądy na temat metod, jakie należy
stosować w pierwszej kolejności. John Sterman proponuje stosować metody w następującej
kolejności: wykresy streamingowe – w pierwszej kolejności, a następnie przyczynowe
diagramy. Dennis Meadows oferuje odwrotną kolejność [5].
Należy zauważyc, że w procesie badania funkcjonowania infrastruktury transportowej
(przedsiębiórstw i organizacji), ważne jest, aby zrozumieć filozofię dynamiki systemu, która
opiera się na założeniu, że zachowanie (lub historia rozwoju w czasie) organizacji zależy
głównie od jej informacyjno-logicznej struktury. Ona odzwierciedla nie tylko fizyczne
i technologiczne aspekty procesów produkcji, ale, co ważniejsze, politykę i tradycję, które
bezpośrednio lub pośrednio wpływają na proces podejmowania decyzji w organizacji.
Innym aspektem filozofii dynamiki systemowej jest założenie, że organizacja bardziej
skutecznie przedstawiana jest w kategoriach, które są podstawą jej kierunków, niżeli
w kategoriach niektórych funkcji. Przepływy ludzi, pieniędzy, materiałów i urządzeń, oraz
zintegrowany przepływ informacji można znaleźć we wszystkich organizacjach.
Ukierunkowanie na strukturę przepływową pomaga analitykowi pokonać granice wewnętrzne
w organizacji.
Do modeli pozytywnych należą:
• możliwość obrazowania praktycznie dowolnego związku przyczynowo-skutkowego;
• proste formuły matematyczne;
• używanie terminologii, języka gospodarki i produkcji.
• dostępność do użytku przez specjalistów, którzy nie posiadają odpowiednich
umiejętności w zakresie matematyki i programowania;
• zdolność do szybkiego obliczania różnych wariantów na przyszłość
(modelowanie scenariuszy), przy zmianie danych wyjściowych, uzyskanych
przez ekspertów;
• określenie najważniejszych czynników (np., co jest ważniejsze: dynamika cen
towarów czy konkurencyjność produkcji konkurentów?). Tak więc można ustalić
rangi znaczenia prognozy i możliwości w symulowanym środowisku;
• użycie dużej liczby związków przyczynowo-skutkowych między elementami
modelu symulacyjnego, które obiektywnie istnieją w symulowanym środowisku
(np. wzrost kursu dolara (przyczyna) a ograniczenie importu i wzrost eksportu
(wynik, następstwo), itp.).
Dynamika systemowajako metoda modelowania stymulacyjnego [3], obejmuje:
• kształtowanie obiektu;
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•

skonstruowanie systemowej diagramy projektu, gdzie są wskazane powiązania
między jej elementami;
• definicję zmiennych dla każdego elementu i tempo ich wzrostu;
• kreowanie hipotezy na temat zależności każdego tempa wzrostu od zmiennych
i formalny opistych hipotez;
• proces oceny podanych parametrów za pomocą statystyki [3].
Aby zbudować i zbadać modeli za pomocą metody dynamiki systemów J. Forrester
opracował specjalny język programowania DYNAMO i zastosował go w pełni w pracy
"Dynamika rozwoju obszarów miejskich" [7].
Model J. Forrestera obejmuje:
• poziomy (zasoby):
• przepływy, które przenoszą zawartość jednego poziomu na drugi;
• funkcje decyzji, które regulują szybkość przepływu między poziomami;
• kanały informacyjne, które łączą funkcje decyzji z poziomami [3].
Poziomy wewnątrz systemu charakteryzują się nagromadzeniami, które wynikają. Mogą
to być komponenty, gotowa produkcja, przestrzeni produkcji, liczba pracowników, zasoby
finansowe i inne. Może to być informacja na temat elementów infrastruktury transportu
samochodowego, moc poszczególnych obiektów, liczba pracowników i inne. Każdy poziom
jest opisany przez zmienne, w zależności od różnicy przepływów, które wchodzą i wychodzą.
Tempo odzwierciedla istniejące przepływy pomiędzy poziomami w systemie i odzwierciedlają
pracę, podczas gdy poziomy mierzą stan, który osiąga system w wyniku wykonanej pracy.
Funkcje decyzji (lub równanie tempa) jest sformułowaniem zasad zachowania, które
określają, jakim sposobem dostępne informacje na temat poziomów przyczyniają się do
selekcji decyzji, związanych z wartościami bieżących kursów.
Podstawowa struktura modelu J. Forrestera representowana tylko jedną siecią
z podstawowym schematem powiazań informacyjnych pomiędzy poziomiami i tempami. Aby
pokazać, na przykład, jak funkcjonuje jedno przedsiębiorstwo przemysłowe czy samochodowe,
niezbędnym jest kilka powiązanych pomiędzy sobą sieci. Istnieje sześć typów sieci, które
reprezentują zasadniczo różne typy zmiennych: zamówień, materiałów, środków finansowych,
siły roboczej i sprzętu, połączonych ze sobą przez sieć informacji. Każdą z tych sieci można
podzielić na kilka części bardziej szczegółowych. Dla tych sieci sieć informacyjnych służy
tkanką łączną. Ona przenosi informację od poziomu do miejsc podjęcia decyzji, a także
informacje o tempach w dwóch sieciach do poziomów w obrębie informacji. W samej sieci
informacji także istnieją poziomy i tempa.
Oprogramowaniem do wdrożenia modelu Forrestera są AnyLogic, VenSim, PowerSim
[2], Stella, ModelMaker itp. Do konstrukcji za ich pomocą modeli były wykorzystane graficzne przedstawienia zależności zmiennych w postaci tak zwanych „stock and flowdiagrams”.
U podstaw dynamiki systemowej jest twierdzenie, że zachowanie systemu często jest
zależne zarówno od jej struktury (zbiór zamknięty w połączeniu interakcji komponentów), jak
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i od tych samych elementów. Należy zauważyć, że wykorzystanie dynamiki systemowej może
dać różne wyniki. Czyli, głównym problemem systemowego dynamicznego modelowania jest
to, że wszystkie systemy społeczno-gospodarcze z niewystarczającą i rozmytą informacją na
temat ich funkcjonowania, nie pozwalają tworzyć odpowiednich modeli (Pitfalls Simulation)
[16]. Zadania takiego modelowania są poza zasięgiem formalnego przedstawienia i wymagają
zastosowania eksperckich metod podjęcia decyzji. Podstawą każdego systemu, który korzysta
z wiedzy ekspertów jest koncepcyjny model obszaru przedmiotowego. Koncepcyjny model
jest potrzebny do przejścia od nieformalnej wiedzy ekspertów do formalnego opisu wiedzy,
która dopuszcza jedyną interpretację [1].
Pomimo złożoności i trudochłonności modeli dynamicznych w badaniach infrastruktury
transportu drogowego, wierzymy, że ich stosowanie nie powinno być zaniedbywane. Ale być
może większą uwagę należy zwrócić na stosowanie innych dynamicznych modeli,
w połączeniu z modelowaniem statków kosmicznych i GIS. Tak więc, do KA-modeli
z wykorzystaniem GIS opartych na modelu systemów dynamicznych zaliczają Leam (Land
UseEvolution and ImpactAssessment Model), opracowany na University of Illinois (USA) na
początku 2000 r. przez grupę naukowców. Stworzenie takiego modelu rozpoczęły Deal Brian
i Varkki Pallathucheril [15]. Podstawą teoretyczną Leam jest integracyjne, międzydyscyplinarne, ekologiczne oraz konstruktywne podejście do modelowania przestrzennej
i systemowej dynamiki.
Przy opracowaniu modeli były wykorzystane prace R. Park i E. Barhessa, którebyły
opublikowane jeszcze w 1925 roku i oparte na statycznymstrukturnym modelu i teorii
strukturowej równowagi ekologicznej.
Modelem który istniał przed wersją Leam był model systemu SME (Spatial Modeling
Environment), w oparciu o wykorzystanie obrazkowych zdjęć, a także matematyczny
instrument STELLAÆ,. Ten model nie jest skomplikowany pod względem komputerowym
[14]. Zgodnie z modelem SME, region przestrzenny jest podzielony na komórki, które są
podobne do GIS komórek. Zachowanie każdej komórki obiektu, które nazywają także
miejscowe przepisami, są opisane przez STELLAÆ. W systemie dwie komórki są połączone
miedzy sobą, więc ze sobą powiązane są wszystkie komórki. W ten sposób system jest
podstawą dla pracy automatu komórkowego.
W modelu wykorzystuje się mapy użytkowania ziemi z Krajowego Systemu Klasyfikacji
użytkowania gruntów (National Land Use Classification System, NLCD MAP). Następnie
model STELLA oblicza prawdopodobieństwo rozwoju (DEV PROBABILITY) każdej
komórki w każdym kroku czasowym. Prawdopodobieństwo zmiany komórek, które zostaje
przekształcone z istniejącego stanu (LU) do alternatywnego wykorzystania ziemi (LU B),
pozostaje w zależności od zmian w CHANGE i prawdopodobieństwa jej zmiany (DEV
PROBABILITY), które obliczane są w każdej interacji. Aby obliczyć prawdopodobieństwo, są
używane łańcuchy Markowa. W każdej interacji, każda komórka jest obliczana na możliwość
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przejścia do jednego z trzech różnych kategorii, takich jak użytkowanie gruntów pod
zabudowę, handlowe, przemysłowe lub samochodowe wykorzystanie ziemi lub otwartej
przestrzeni. Model oblicza prawdopodobieństwo takiego przejścia.
Model Leam jest w stanie przeprowadzić cztery symulacje, takie jak "what if": rozwój
miast, spontaniczny, ograniczony i organiczny rozwój. Badania w wielu regionach Stanów
Zjednoczonych doprowadziły do wzrostu scenariuszy rozwoju oraz odpowiedniej złożoności
modelu. Przede wszystkim, dotyczy to polityki państwowej lub dużych inwestycji publicznych
w danym regionie. W scenariuszach zawarty wpływ inwestycji transportowych na rozwój
rolnictwa i leśnictwa.
W procesie opracowania modelu Leam, były wzięte pod uwagę ograniczenia, które
istnieją w miejskim modelowaniu, a mianowicie: a) brak niezależnych teoretycznych
wyjaśnień możliwości wsparcia systemu urbanistycznego, b) słabość programisty, który
wykonuje całą pracę c) trudności dobrania skali, tj. przejścia symulacji od małego do dużego
regionu, d) brak informacji zwrotnej i wsparcie pytań na "so-what?", związanych ze zmianami
w aglomeracjach miejskich.
Pierwszy problem, według autorów, należy rozwiązać, uwzględniając teorię ekologii
miejskiej, która opiera się na hierarchicznej dynamice struktury, inkorporacji, równowadze
i różnorodności. Drugi problem należy rozwiązywać przy pomocy niezależnych programistów,
choć spowoduje to wzrost kosztów. Trzeci problem należy rozwiązywać metodą podziału
dużego regionu na małe obszary, ekwiwalentne do skali okręgu, w którym był aprobowany
model standardowy. Wreszcie, model wymaga trochę pracy, wprowadzenie pozytywnych lub
negatywnych związków do podniesienia poziomu badań, żeby nie powstawały pytania typu
„A teraz co?”
Teoretyczną podstawą modelu jest regionalny model ekonometryczny „wejście-wyjście”,
w którym jednocześnie otrzymuje się dwa trendy: ekonomiczny i ludnościowy. Model ten był
wykorzystany do oceny rozwoju przestrzennego miasta St. Louis, znajdującego się na granicy
z Illinois i Missouri (USA). Do modelowania symulacji wykorzystano dane lat 1970-2000.
W tym okresie liczba ludności zwiększyła się o 7%, a przestrzeń miejska wzrosła o 125%.
Różnica ta wynika z faktu, że większość ludności wybrała dla życia strefę podmiejską.
Po dokonaniu symulacyjnych badań warunków i trendów, panujących w regionie w ciągu
lat 1970-2000, autorzy modelu wyrazili przypuszczenie, że przez rzekę Mississippi będzie
zbudowany nowy most, który radykalnie zmieni ruch i ścieżkidrogowe. W wyniku tego
dojdzie do zmian przestrzeni gospodarczych i mieszkalnych. Zdecydowano się przeprowadzić
badania według scenariuszu, który został nazwany "Nowy Most". Badania przeprowadzono
w dwóch etapach. W pierwszej fazie w latach 2000-2007 prognozowano rozwój według
poprzedniego scenariusza (most był w trakcie budowy), a drugi etap przewidywał nowe
warunki transportowe.
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Oprócz badań regionu Saint Louis, autorzy przeprowadzili serię badań modelowych,
których wyniki zostały opublikowane w [9, 10, 11,12]. Wyniki świadczą o praktycznej
wartości modelu Leam, aby uzasadnić rozwój infrastruktury transportu drogowego.

WNIOSKI
Niestety, na Ukrainie systemowe modele dynamiczne, przedstawione powyżej, nie są
stosowane w projektowaniu infrastruktury transportu drogowego. Ale wdrożenietakich modeli
w najbliższej przyszłości przy budowie nowych dróg, skrzyżowań, mostów i tuneli może mieć
duże znaczenie i praktyczne zastosowanie. Podkreślamy, że doświadczenie stosowania
dynamicznych modeli należy adaptowac do warunków lokalnych.
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Instytut Badan Regionalnych NAN Ukrainy, Lwów
DYNAMICZNE MODELE MIAST I REGIONÓW
JAKO ŚRODOWISKA INFRASTRUKTURY
TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
Streszczenie
Artykuł zawiera przegląd analityczny wybranych modeli dynamicznych, które mogą być
wykorzystane w procesie badania rozwoju miast i regionów jako środowiska kształtowania się
i funkcjonowania infrastruktury transportu drogowego. Biorąc pod uwagę pozytywne wyniki
uzyskane w trakcie ich aplikacji w innych krajach świata oraz oczekiwany wzrost rozwoju
infrastruktury transportu drogowego na Ukrainie, zaproponowano dostosowania tych modeli
do współczesnych warunków rozwoju Ukrainy.
Słowa kluczowe: infrastruktura transportu samochodowego, model dynamiczny, system
modelowania dynamicznego.

DYNAMIC MODELS OF DEVELOPMENT OF CITIES
AND REGIONS AS ENVIRONMENTS OF FORMING
OF MOTOR TRANSPORT INFRASTRUCTURE
Abstract
A foreign researchers developed dynamic models that can be used to study the development of
cities and regions as the environment of formation and operation of road transport
infrastructure. Given the positive results obtained in the course of their use in other countries
and the expected growth of road transport infrastructure development in Ukraine are invited to
adapt these models to current domestic conditions.
Keywords: motor transport infrastructure, dynamic model, system dynamics modeling.
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KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
W WARUNKACH GLOBALIZACJI
1. INTRODUCTION
The fact, whether the enterprise is competitive, is essentially based on its competitive
advantage , which makes enterprise activity in comparison with competitors carried out either
at a lower cost , respectively, with higher added value for the benefit of wishes and needs of
customers . The purpose of the company's competitiveness is to achieve comparable or better
results compared to the comparator surroundings .
It expresses the situation and the relationship between at least two undertakings being
compared . As a rule, is determined by determining characteristics , or activity , the level of
which is subjected to a comparison in terms of determining the degree of competitiveness of
the analyzed company versus an opponent . Its direct expression is affected by various factors
of internal and external business environment ,which affect its level of in varying degrees .

2. THE IMPORTANCE OF COMPETITIVENESS OF
ENTERPRISE
The essential feature of a market economy is undoubtedly costumers freedom to take a decision
only on what product or service to purchase, moreover, especially by whom. This phenomenon
encourages potential suppliers to compete for customers, and consumers should be thinking of
ways and steps to convince that our company is the right supplier, and in this respect is it just our
product or service which should meet their needs most effectively. (Borovský, J. 2005, p. 9)
Competitiveness is an essential prerequisite for the survival of companies in the market,
as in essence it is the knowledge of their own situation and of competitive firms. The fact that
the company is competitive and that it has the necessary power to enforce its intentions in the
market is based on its competitive advantages, which makes what an activity of the company
is in comparison with other competitors realized either at a lower cost, respectively, in favour
of better meet the real needs customer.
Competitiveness has been and still is a key concept in all economies in the past and
present, and there is no doubt that it will keep its privileged position in the future. In principle,
it is the use of capabilities that enable it to generate qualitatively comparable or even better
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production, which by its other properties will be fundamentally different, or will exceed
production competitors at prices that are either lower or comparable over the competition.
Occurrence will be so much higher that that difference is more than offset by higher utility
value of the product.
If one arose the question „what constitutes the essence of competitive companies“, we
can conclude that it depends on their competitiveness. At the same time, one must recognize
that competitiveness is a form of business potential. To be successful in a long period of time,
business activity must be systematically managed and in particular it must be based on
purposeful innovation.

3. FACTORS OF COMPETITIVENESS
Being competitive means to achieve higher, respectively, reliable income and a better position
in the assembled position of the evaluated respectively potential competitors. Business
competitiveness can be defined as the ability to maintain or increase their market share. Not all
factors of competitiveness are objective in nature and usually, they are not even measurable,
but they can be subjectively perceived through confrontation customers with their
requirements, values and moods. More broadly, it is super competitive position of the
following factors:
• The product (its features, price, design) and portfolio deals, which should be as
far as possible overlap with the expectations and needs of the customer,
• Reflection on the temporal dimension of business, especially the rate of reaction
to client requests, speed implementation processes, speed of implementation
changes,
• The behaviour of the enterprise to customers, especially in the level and quality of
communication skills through which not only offers its products, but we can
identify customer needs ,uncover them and finally satisfy them. Summary of the
organization, which is determined in a relatively fixed fundaments of Enterprise
(geographic location, tradition, goodwill), also the image that it operates outside
the field of environment, social responsibility, public publicity, and other features
that are not associated with specific product company(Borovský, J. 2005, p.10).
• In relation to major customers , there are also other criteria of competitiveness,
such as capital strength and financial capacity to participate in competitive trading
conditions, for example currently required quality management system.
• In some cases, competitiveness and the completion is also created by the factof
belonging to a region which is provided with adequate infrastructure, appropriate
legal environment, as well as other macroeconomic criteria of the region (state).
Recent developments of globalization creates new factor of competitiveness,
ability to participate in networks, namely the ability to form strategic alliances.
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External elements of competitiveness are mostly national, respectively regional. They are
common to a number of companies and they are not necessarily related to the actual product.
On the other hand, the internal elements are directly a part of the product and define it in the
market, determine its position and immediate success. Globalisation has brought to both groups
of competitiveness factors number of key changes:
• open markets that are essentially losing barriers
• rapid exchange of business information, availability of information on all relevant
markets, minor costs
• substantial expansion of the portfolio of products which can compete globally, as
growth in trade reduce the impact of transport costs on the final price of the
products through the impact of a number of tariff and other barriers which to
a significant extent reduce the cost of exports and promote export-oriented
producers.
• development of competition by integrating new countries with significant
advantages by producers in world trade, which resulted in a new influx of cheap
labour, allow previously unknown transfer production of low value-added and
released new capacity in developed countries, basically it is a significant change
in the distribution of comparative and absolute advantage.
Globalization is not a phenomenon of the recent years. In the economic field, it began to
make inroads during the years after World War II. Throughout the nineties, it resulted in the
process of globalization of capital flows that currently grow significantly faster than the
movement of capital, as well as trade and production course. (Borovský, J. 2005,p. 13)
The acceleration of the impact of the global environment has contributed in the nineties in
a considerable way as a rapid development of information technology, especially the Internet,
however, it has caused significant removal of barriers for information and shortening the time
factor for their transfer. In summary, globalization is reflected in:
• shortening the time of transmission of information and accelerating the
circulation of goods,
• ever-freer movement of people,
• free flow of capital and the internationalization of all the necessary processes.
In conclusion, the crucial elements of competitiveness is the company's ability to share
information, knowledge and the speed with which they can acquire and put into practice.

4. COMPETITIVE STRATEGY
Any company entering the competition in the sector has its own competitive strategies that can
be hidden, respectively, clearly formulated.
Competitive strategy, could be therefore defined as a combination of methods and tools
through which the firm seeks to achieve its objectives. Development of competitive strategy is
to develop broad principles which determine:
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• how the business will compete,
• what should be the objectives,
• what measures will be taken to achieve the objectives.
Competitive strategies originated as a tool, which is to support and ensure the success of
competitive rivalry. (Porter, M. 1994. p. 3).
Competitive strategy is the search for a favourable competitive position in a sector and
therefore in the arena in which competition occurs. The aim of competitive strategy is to build
profitable and sustainable position by standing against the forces that determine the
competitiveness of the sector. The basis for the choice of competitive strategy are two
fundamental questions. The first is the attractiveness of the sector in terms of long-term
profitability and the factors that determine it Billed.

company's
strengths and
weaknessses

Industries
opportunities and
its risks
Competitive
strategy

Personal values
of implementers

Wider societal
expectations

Picture: Competitiveness strategy
Source : MLÁKAY, J. 2009. Product and competitiveness .p. 9.

Through four key factors that determine the overall competitive strategy of the one may
see what can the company successfully achieve.Figure characterizes bonds and vicinity of
individual factors and competitive business strategy.
Strengths and weaknesses in combination with the personal values of key implementers
together determine the internal factors of competitive strategy. Conversely, external factors are
the sectoral business environment and broader societal expectations. Competitiveness,
respectively ability to be competitive is the fundamental factor to the success or failure of the
enterprise. In this context, competition has the power to decide on the activities of the company,
which can contribute to its overall performance. We believe, thatwhat we have in mind, is in
particular the reduction of total costs, introducing the latest technology and business innovation.
When competing strategies we consider that even our adversary, respectively rivals
prepare their own strategies. In this context, essentially a combat strategies.(Papula, J. –
Papulová, Z. 2012. p. 221.)
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The aim of competitive strategy for the company is to find a position in the middle of the
industry in which it operates, the company managed to effectively cope with competitive
forces, or their action turn to their own benefit. Since the cumulative effect of these forces can
be largely painful for all competitors, key to the development of the strategy lies in the depth
analyzing the sources of these forces. In-depth knowledge of competitive pressure, it reveals
critical weaknesses and strengths of company encourages him to modify sectoral position
highlights areas where strategic changes bring the most desirable effect. It also illuminates
those places where it is assumed the greatest importance sectoral trends, whether it is an
opportunity or a threat. (Porter, M. 1994. p. 4).

5. COMPETITIVE ADVANTAGE
If an enterprise considers the involvement in competitive rivalry in the industry should meet
three elementary assumptions:
• have an interest in the success of the competition and rivalry, as well as the
position and achievements in the sector,
• the need to be seen as a natural and objective need to respect the rules of
competition,
• build a competitive, thus reveal and strengthen its competitive potential as
a prerequisite for the achievement of expected future success in the competition,
namely to create a competitive advantage. (Porter, M. 1993. p. 21).
Competitive advantage grows essentially on the value that the company is able to create
for their customers, provided that it exceeds the cost of the enterprise needed to create it. The
value represents what customers are willing to pay, a higher value stems from the fact that the
company will offer lower prices than its competitors for equivalent utility value, respectively,
to provide special benefits more than offset the higher price. The most important competitive
advantages can include high value product, low cost production, customer perceived priority of
the product, and so on.
Furthermore you can include the advantages accruing from the size and volume of
production and subsequent sale, great contacts, good knowledge resulting from more efficient
market research, a better understanding of the development costs and uniqueness of the
enterprise information system.
Enterprises that have the ambition to be on the industry market successful, must follow
their opponents, and know their internal strengths and weaknesses, as well as anticipate their
strategy. In order to succeed at rivalry with competitors, companies are seeking to come to the
market with the same quality products that offer a lower price. This scenario calls for the
products in question to create a lower cost. The second possibility is to provide products with
higher quality at the same price as competitors. This option requires changes and product
innovation.
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The competitive advantage is usually located in the internal corporate environment,
although it is not excluded that some of the competitive advantages are the suppliers,
customers, respectively. The internal environment is composed of resources that can by their
nature broken down into tangible and intangible.
The assets themselves are inactive, and can operate only in reciprocal links. Resources are
put into motion through capabilities that represent enterprise skills to coordinate its own assets
and use of them in a productive way. Capabilities are located in between sources, as well as
over them. They represent set of rules and procedures , under which the company govern its
internal processes in terms of interest in achieving these objectives. Sources as well as
characters are involved in the formation of competitive advantage diverging. Enterprise can
build, respectively, maintain a competitive advantage only if it holds valuable and unique
resource that are both- competent and effective in use.

CONCLUSION
With increasing economic openness and integration , the importance of mutual comparison of
individuals, organizations, countries, regions increase. For enterprises, the importance of high
current and important in terms of maintaining the intensive turbulent and changing market
conditions. Particularly in regard to the provision of long-term progress is the objective
assessment of the current situation, opportunities and abilities compared to competitors.
Competitiveness is still very difficult to measure. It is associated mainly with its
complexity, but also specificity. Review and evaluation the competitiveness focuses mainly on
the identification and description of the decisive factors.
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KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH
GLOBALIZACJI
Streszczenie
Konkurencyjność jest funkcją, która wymaga uzyskania, utrzymania i zwiększania poziomu
każdego przedsiębiorstwa, które stara się osiągnąć sukces w konkurencji. Każde
przedsiębiorstwo musi posiadać pewien poziom konkurencyjności, aby wytrzymać presję
konkurencyjną. Znaczenie konkurencyjności jest obecnie głównym przedmiotem
zainteresowania przedsiębiorców i menedżerów oraz środowiska naukowego.
Terminowość danego tematu rośnie począwszy od zagadnienia szerszych zmian
społecznych, które są uwarunkowane stale zmieniającym się, burzliwym środowiskiem
rynkowym dzisiaj, który jest bezkompromisowy w stosunku do nieświadomych firm
wspierających, firm, które odnoszą się do przyszłych wyzwań.
Słowa kluczowe: konkurencja, konkurencyjność, globalizacja, czynniki korporacyjne,
strategia.

COMPETITIVENESS OF ENETERPRISES WITH IN GLOBALIZATION
Abstract
Competitiveness is a function that calls to obtain, maintain and increase the level of each
enterprise which is trying to be successful in the competition. Every enterprise must have
a certain level of competitiveness in order to bear competitive pressures. The importance of
competitiveness is currently the main object of interest for businessmen, managers and
scientific community as well.
Timeliness of the given topic is rising from topic from broader social changes, which is
conditioned by constantly changing turbulent market environment of today , which is
uncompromising in relation to the unconscious supporting businesses, businesses that relate to
future challenges.
Keywords: Competition , competitiveness , globalization , corporate factors, Strategy.
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ANALIZA WPŁYWU WYNIKÓW SEKTORA
EKONOMICZNEGO I CZŁONKOWSTWA W EUROPEJSKICH
UGRUPOWANIACH INTEGRACYJNYCH
NA TRANSGRANICZNE FUZJE I PRZEJĘCIA

INTRODUCTION
We can understand mergers and acquisitions as strategic agreements between two or more
independent companies that choose to share their resources (technological, productive, sales,
etc.) with the aim to reach common goals. In a merger, companies combine their assets in order
to create a new company. In a acquisition, one firm takes control of the majority of the capital
of another company and integrates the required company (more in Hečková, Chapčáková,
Kiseľáková, Hrabovská 2012, Hečková, Chapčáková 2012a, Chapčáková, Hečková 2009).
Mergers and acquisitions are powerful transactions. The integrated firms need to
determine the distribution of shares between the former shareholders, the headquarters and the
management of the new entity (more in Hečková, Chapčáková, Badida 2014, Hečková,
Chapčáková, Kiseľáková 2014). The success of a merger-acquistion is generally based on the
existence of a joint project and the efficient management of human resources. Therefore, it is
necessary that the companies involved understand the advantages associated with the merger,
so that they can concentrate on reaching the objectvies they have set together.
The development of cross-border mergers and acquisitions in the past twenty years has
copied the cyclical development in the world economy as a whole (Hečková, Chapčáková
2012b) and in association with liberalization of trade, governmental policies and the
enforcement of regional treaties (in the form of European integration processes), the number of
cross-border mergers and acquisitions has been growing (more in Garrette, Dussauge 2000,
Angwin 2001, Schweiger, Véry 2001) .
Financial and trade liberalization in the European Union and the European Monetary
Union have an impact on the conducting of cross-border mergers and acquisitions by
increasing their profitability, because regional treaties enlarge the market and support
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competition through a lowering of costs for financial transactions associated with financial
integration (more in Neary 2007, Petroulas 2007, Schiavo 2007, Brouwer, Paap, Viaene 2008).
The creation of a single market, which removed the barriers to the free movement of
capital, labour, goods and services within the European Economic Community (later the
European Union), and the adoption of the euro as the common currency within the European
Monetary Union, the introduction of which eliminated the exchange-rate risk and supported
financial integration, had an impact on the development of cross-border mergers and
acquisitions.
The aim of the contribution is to analyse the impact of sector economic performance (in
the manufacturing sector and services sector) and membership in the European integration
groupings (such as European Union and European Monetary Union) on the carrying out of
cross-border mergers and acquisitions among members of these communities mutually as well
as with other countries in the scope of the world economy.
This article was compiled as a part of the project VEGA No. 1/0173/15 “Analytical view
of aspects determined the development of cross-border mergers and acquisitions in the
European area“.

METHODOLOGY
The database which was analyzed for the purpose of this study contains 85,510 data items on
mergers and acquisitions carried out in the countries of the European area and in Turkey in the
period from 1998 up through 2012 (16 source countries1, 25 target countries2). The key sources
of information used are statistical data from the Zephyr (Bureau van Dijk, 2013), Eurostat
(European Commission) databases. From the total number of records in the mentioned
databases, 11,583 relate to cross-border mergers and acquisitions, 4,395 of which have the
value of the volume of cross-border activities listed, and 4,285 of these also the values of other
selected predictors.
For quantification of the impact of the considered predictors on the volume of crossborder mergers and acquisitions a general regression model was used and the programs MS
Excel, Statistica 12 and IBM SPSS Statistics 20 were used for processing the research results.
M&Ai,j,s,t indicates the total value of cross-border assets obtained through mergers and
acquisitions by the source country i in the target country j in the sector s at time t. The gross
domestic product (GDP) of the source (i) and target (j) countries in the sector s at time t (GDPj,s,t
GDPi,s,t) can be considered as an important predictor impacting the volume cross-border mergers

1

2

Belgium, Cyprus, Denmark, Finland, France, Greece, Netherlands, Luxembourg, Malta, Germany, Poland,
Portugal, Austria, Spain, Italy, United Kingdom
Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Greece, Netherlands,
Lithuania, Latvia, Luxembourg, Hungary, Malta, Germany, Portugal, Austria, Romania, Slovakia,
Slovenia, Spain, Italy, Turkey, United Kingdom
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and acquisitions. The use of the logarithm of their product eliminates their different elasticity
without affecting the overall result.
The goal was to estimate the weights of the considered predictors on the total value of
assets purchased through mergers and acquisitions M&Aij,s,t by a source country i in a target
country j in sector s at time t. The regression coefficient equations are estimated in the form:
log (M&Aij,s,t) = β0+ β1log(GDPi,s,tGDPj,s,t)+β2(EUi,tEUj,t) +β3(NonEUi,jNonEUj,t) +
β4(EMUi,tEMUj,t) + β5(NonEMUi,tNonEMUj,t)
Another considered predictors of the considered model are dummy variables relating to
membership of the source and target countries in the European Union and the European
Monetary Union, specifically EUi,tEUj,t acquires a value of 1 if the source country i as well as
the target country j were both members of the European Union at time t, otherwise, a value of
0; NonEUi,tEUj,t acquires a value of 1 if the source country (i) was not and the target country (j)
was a member of the European Union at time t, otherwise a value of 0; EMUi,tEMUj,t acquires
a value of 1 if the source country i as well as the target country j were members of the
European Monetary Union at time t, otherwise a value of 0; and NonEMUi,tEMUj,t acquires
a value of 1 if the source country i was not and the target country j was a member of the
European Monetary Union at time t, otherwise a value of 0.

RESULTS
The results of the regression are presented by the total value R, R2 and the result of an ANOVA
test, by the values of the regression coefficients and the standardized regression coefficients in
Table 1.
Tab. 1. Regression model with volume of cross-border mergers and acquisitions as the dependent
variable
Standardized
Predictor
Coefficient β
Standard error
coefficient β

(Constant)
log(GDPistGDPjst)
EUit EUjt
NonEUit EUjt
EMUit EMUjt
NonEMUit EMUjt

7.561***
.133***
-.224
-1.099
.431***
-.419***

.293
.016
.141
.723
.086
.100

.137
-.028
-.023
.093
-.079

Source: own calculations
Note: A generalized regression model was used. Total result of the regression: R=.187, R2=.035, ANOVA test: p=.000.
Statistical significance at a 10% (resp. 5% and 1%) level of significance is labelled with * (resp. ** and ***). The number of
observations is 4,285.

For identification of the relative importance of significant predictors, standardized β
coefficients were monitored. Among the five variables a significant contribution to the model
under consideration appeared in three of them. The product of GDP of the source (i) and the target
(j) countries in the sector s (GDPistGDPjst), contributed most positively to the significance of the
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model, a 1% growth in which causes 0.13% growth in the volume of cross-border mergers and
acquisitions. From the view point of importance of standardized coefficients EMUitEMUjt then
follows, where membership of both countries in the European Monetary Union contributes to an
increase in the volume of cross-border mergers and acquisitions by 54%. On the contrary, the last
significant predictor NonEMUitEMUjt contributes to the model negativelly. Namely, the
membership of only the target country in the European Monetary Union contributes to a decrease
in the volume of cross-border mergers and acquisitions by 34%.

CONCLUSION
It has turned out that the gross domestic product (GDP) of the source and target countries in the
same sector and the same time is an important predictor that impacts the volume of the cross
border mergers and acquisitions. From the model has emerged that the volume of the crossborder mergers and acquisitions is not as much influenced by the membership of the both
countries or at least one of them in the European Union as by their membership in the
European Monetary Union. In the case that the source and target countries are members of the
European Monetary Union the volume of the cross-border mergers and acquisitions is bigger.
Contrarily, if the source country is not a member of the European Monetary Union and the
target country is its member, in this case the volume is lower.
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ANALIZA WPŁYWU WYNIKÓW SEKTORA EKONOMICZNEGO
I CZŁONKOWSTWA W EUROPEJSKICH UGRUPOWANIACH
INTEGRACYJNYCH NA TRANSGRANICZNE FUZJE I PRZEJĘCIA
Streszczenie
Od początku lat 1980-tych, fuzje i przejęcia znacznie się rozwinęły zarówno na skalę
europejską jak i światową. Na początku nowego tysiąclecia, fuzje i przejęcia nadal są ważną
częścią krajobrazu biznesu globalnego. Celem tej pracy jest analiza wpływu wyników sektora
ekonomicznego (w sektorze produkcji i sektorze usług) oraz członkostwa w europejskich
ugrupowaniach integracyjnych (takich jak Unii Europejska i Europejska Unia Walutowa) na
przeprowadzanie fuzji i przejęć transgranicznych wśród członków tych społeczności między
sobą, jak również z innymi krajami w zakresie gospodarki światowej.
Artykuł ten został opracowany jako część projektu VEGA nr 1/0173/15 'Spojrzenie
analityczne na aspekty determinujące rozwój fuzji i przejęć transgranicznych na obszarze
europejskim'.
Słowa kluczowe: fuzje i przejęcia transgraniczne, Unia Europejska, Europejska Unia
Walutowa, proces integracji, wyniki sektora ekonomicznego, sektor produkcji, sektor usług.

THE ANALYSIS OF IMPACT OF SECTOR ECONOMIC PERFORMANCE
AND MEMBERSHIP IN THE EUROPEAN INTEGRATION GROUPINGS
ON CROSS-BORDER MERGERS AND ACQUISTIONS
Abstract
Since the early 1980s, mergers and acquisitions have developed considerably on both
a European and worldwide scale. At the beginning of the new millennium, mergers and
acquisitions continue to be a critical part of global business landscape.
The aim of the contribution is to analyse the impact of sector economic performance (in
the manufacturing sector and services sector) and membership in the European integration
groupings (such as European Union and European Monetary Union) on the carrying out of
cross-border mergers and acquisitions among members of these communities mutually as well
as with other countries in the scope of the world economy.
This article was compiled as a part of the project VEGA No. 1/0173/15 „Analytical view
of aspects determined the development of cross-border mergers and acquisitions in the
European area”.
Keywords: Cross-border mergers and acquisitions, European Union, European Monetary
Union, Integration Process, Sector Economic Perfomance, Manufacturing sector, Services
sector.

190

Gospodarka i Finanse. Zeszyt 6. Współczesne wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski i Europy.

Jaroslava Hečková,
Alexandra Chapčáková

FUZJE I PRZEJĘCIA
W POWSTAJĄCEJ EUROPIE W LATACH 2011-2014

INTRODUCTION
M&A activity in Europe has taken on a more positive aspect in 2014. While 2013 saw
a marginal improvement in activity, 2014 saw the market gain considerable confidence and
momentum. Europe even overtook the Americas to become the most active region for M&A
transactions during the same period.
The market was still beset with a number of different uncertainties around issues such as
regulation (e.g. the timing and form of Solvency II) and whether there was likely to be an
improvement in the overall economic picture in 2013. While many of these uncertainties
remain, Solvency II now has more granularity around its implementation, and some key
economies are showing signs of sustained recovery. In this environment, many re/insurance
businesses are looking carefully at their structure to ensure that they can take advantage of any
upturn. Despite an upturn in economic recovery across Europe, which has translated into
improved levels of confidence, much of the M&A activity has been disposals in difficult
circumstances. Some are still hangovers from the financial crisis, but others are driven by
problems that have occurred during normal operations. Other strategic imperatives include
international expansion into new territories by foreign investors looking for growth
opportunities outside their own, often stagnant, domestic markets.
Mergers and acquisitions (M&A) represent, at the present time, characteristic by
a considerable volatility of economic activity, one of preferred innovation instruments of
companies market value growth, corporate changes and options of strenghtening of their
competitive advantages in a long-time horizon. Also an admissibility of their crossborder
implementation incorporated in a community law of the European union has opened a quite
new perspectives and options in relation to these operations. In the context of freedom of
settlement within the internal market of the Union, can be M&A also perceived as a specific
form of a freedom of movement of persons and capital and specific manner of a corporate
mobility. M&A also can have a significant impact on the development of the structure of an
industry, and on its capability to innovate. The European Commission and its directorate-
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generalfor competition, acknowledges this in theory, at least since the publication of its 2004
guidelines on the assessment of horizontal mergers.
The article provides literature review of relevant theories of M&A, highlights M&A
activity in Emerging European countries1 between 2011-2014 and presents deal activity
predictions for 2015. The data is extracted from recognized databases including CMS Legal
Services EEIG, The Mergermarket Group and Deloitte.
This article was compiled as a part of the projects VEGA No. 1/0173/15 “Analytical view
of aspects determined the development of cross-border mergers and acquisitions in the
European area” and VEGA No. 1/0054/14 „Research into Business Risk Controlling in the EU
Aimed at Proposing Models for Enhancing Solutions and Financial Risk Forecasting of
Business Entities“.

LITERATURE REVIEW AND THEORETICAL FRAMEWORK
The literature on M&A has placed a significant amount of efforts on exploring the motives of
firms engaging in M&A transactions. A detailed familiarization with them would considerably
exceed the extent of this paper. However, it is possible to summarize that most common
arguments by which the companies substantiate their implementation include an obtaining
a synergy effects. These effects can occur due to many causes. In M&A transactions synergy
mechanisms generate value in different activities of the mergering firms. On the other hand, it
is needed to remark that it is disputatious to anticipate the given synergies. The implementation
of the integration of two companies (M&A) might not generate it at all. There is a whole line
of companies, where not only they did not generate any synergy but also paradoxically, their
value has decreased.
Theoretically, M&A are possible to be analyzed from an array of theories, each
highlighting its special aspect of the phenomenon.
The prior relevant theories of M&A motives have been summarized in study of Wang and
Moini (2012, pp. 3-5). By authors, the oldest M&As rationale in the literature of industrial
organization is based on the monopoly theory (Stigler, 1950). It states that the companies will
utilize M&As to improve their market share and the entry barriers for other companies, and
thus they can make profits by fixing prices autonomously. Specifically, vertical and
conglomerate M&As could help to increase a firm’s market power by hindering the potential
entrants, while horizontal M&As can produce a quick enhancement of a firm’s market share by
acquiring its rivals.
Ansoff (1965) was the first researcher who related the synergy theory and the motives for
the mergers and acquisition, which was later, expanded by Williamson (1998). They stressed

1

Emerging Europe geographic area covers: Albania, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia,
Czech Republic, Estonia, Hungary, Kosovo, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, Montenegro, Poland,
Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia and Ukraine.
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that M&As were conducted on consideration of efficiency improvement and value creation by
synergy effects, including operational, financial, and managerial synergies. This theory is based
on the hypothesis that two companies combined can produce more benefits than two
companies working independently. The practitioners frequently cite synergy as the reason why
they performed M&As.
Based on the hypothesis of inefficient capital market, market (mis-)valuation theory was
proposed to explain the M&A phenomena (Shleifer and Vishny, 2003). According to this
theory, due to an asymmetric distribution of information about the target, its market price does
not mirror its true value. Thus, the acquirers, who know more about the target, will take this
chance to buy this undervalued company.
Other researchers have explored and explained firms’ M&A activities from a resource
perspective. Resource Dependence Theory and Resource-based View are thus adopted to
account for the logic behind M&A behaviors. Resource Dependence Theory is the study of
how the external resources of organizations affect the behavior of the organization. M&A is
thus one of the options that a firm uses to reduce its environmental interdependence and
uncertainties (Finklestein, 1997). Casciaro and Piskorski (2005) further developed Resource
Dependence Theory by decomposing the concept of interdependence into power imbalance
and mutual dependence.
Confronted with the phenomena that many firms have carried out a series of M&A
activities, some scholars employed Organizational Learning Theory to explain and explore it.
Research on Organizational Learning Theory suggests that routines stemming from experience
guide organizational behavior. Greater experience with a specific routine provides
opportunities to refine the routine and increases the probability of the routine being used
(Haleblian et al., 2006).
Since according to a majority of empirical evidence, mergers often destroy the bidding
shareholders’ wealth, agency problems and bounded rational behavior hypotheses have been
proposed for explaining it. Agency problems or managerialism hypothesis asserts that
managers make acquisitions for their own interests at the expense of the firms’ shareholders.
One may refer, for example, to the empire-building theory (Mueller, 1969), excessive
managerial risk aversion (Amihud, Lev, 1981), and to the agency cost of free cash flow
(Jensen, 1988).
Under bounded rational hypothesis, process theory, hubris theory (overconfidence),
herding theory (imitation), and escalating confirmation bias have been proposed to account for
M&A activities. According to process theory, M&As are not the result of managers’ rational
decisions but rather that of an existing process influenced by the managers’ limited information
processing capability and their former experience, organizational routines, and political power.
Duhaime and Schwenk (1985) and Jemison and Sitlin (1986) gathered illustrative material on
how cognitive simplifications and other process factors can affect a merger. At the same time,
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Roll (1986) proposed ‘hubris’ as the reason for explaining firms’ engagement in M&As. Later,
Scharfstein and Stein (1990) developed a model of herding through the study of managers’
decision-making on investment. Moreover, Graham (1999) stated that managers with low
ability would herd, and managers with a high reputation would also herd to protect their
reputation.
By Wang and Moini (2012) external environment may also affect M&A activities. Over
the last century, there are two recurring phenomena: 1. mergers occur in waves; and 2. within a
wave, mergers strongly cluster by industry. Gort (1969) proposed Disturbance Theory and
argued that the discrepancies in expectations held by current shareholders and non-shareholders
led to a large number of shares changing hands. Specifically, when economic turbulence
occurs, the insiders of the firms (potential targets) will turn pessimistic about their future
whereas the outsiders (the potential acquirers) turn out to be more optimistic, and then M&As
will take place. The result then is merger wave. Mitchell and Mulherin (1996) suggest that
unexpected shocks, for example, technological, economic, or regulatory shocks to the
industries, brought about mergers clustering within industries. Recently, Rossi and Volpin
(2004) find that better investor protection is correlated with a more active market for M&As.
Based on the above literature review, we can conclude that researchers based their studies
on the hypothesis that either the capital markets are efficient or not, and on the supposition that
the decision-makers are either rational or not.
Furthermore, some scholars argue that M&As serve the firms’ strategic development
needs, while others viewed M&As as the firms’ passive responses to the disturbances in the
external environment or as irrational behaviors. In general, many possible reasons for
explaining M&A activities have been proposed.

M&A ACTIVITY IN EMERGING EUROPEAN COUNTRIES
BETWEEN 2011-2014
Figure 1 summarizes a trend of number and total amount of M&A transactions carried out from
2011 to 2014 (deals above EUR 1 million) in Emerging European countries. Despite the fact
that it is relatively short period, it is possible to state, that the trend of number of carried out
transactions during the analyzed period was considerably fluctuating (a year-to-year
comparison of 2011 and 2012 shows decrease of 37%, almost the same number of transactions
in 2012 and 2013 (at the level of 2,500) and decrease of 15% for 2013 and 2014 year-to-year
comparison). A similar fluctuating development was also in total values of transactions,
namely, a year-to-year decrease of 16% in 2011 and 2012, decrease of 19% for 2012 and 2013
year-to-year comparison and 2013 and 2014 year-to-year significant decrease of 43%.
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Fig. 1. M&A deals by value and volume in Emerging Europe countries (2011 -2014)
Source: CMS Legal Services EEIG, 2015, p. 5

The most active sector by deal numbers in 2014 was manufacturing with 364 deals
representing nearly 17% of all transactions followed by telecoms & IT with 273 deals and
wholesale & retail trade with 214 deals.
Mining (including oil & gas) was the leading sector in terms of deal value, with over EUR
10 bn accounting for nearly 17% of the overall market.
M&A in Russia accounted for 33% of all CEE deals and 47% of the total deal value in
2014. Poland came second with a 13% share in deal numbers, closely followed by Turkey with
12%. Private equity funds – known for their appetite for higher risk – had a relatively good
year in the region, as the number of PE-related deals rose by 6% to 248.
Table 1 summarizes top ten deals in Emerging Europe countries from 2011 to 2014. It is
obvious from the table that Russian M&A market dominates the ranking for given period. The
largest deal in Emerging Europe in period of 2011-2014 was Rosneft’s acquisition of AngloRussian oil firm TNK-BP (2012), which it bought from BP and a consortium of Russian
investors for around EUR 43 bn. Despite the low transaction activity Slovakia remains
fundamentally one of the best-placed Eurozone economies over the medium term. In their
analysis, EY predict that the steadily improving domestic economy should provide sufficient
impetus to offset any temporary softening in exports and, as a result, GDP should grow by
2.5% in 2014 and by 3.2% in 2015 (http://www.ey.com/SK/sk/Home).
The vast number of transactions was made by strategic investors. In comparison to other
CEE countries, Slovakia also had a high proportion of financial investors. When considering
the number of transactions, the most attractive sectors were information and communications
technology, manufacturing and wholesale & retail trade.
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Table 1: Top ten deals by deal value in Emerging Europe countries (2011-2014)
Target Company

Sector

TNK - BP

Mining
(incl. oil & gas)

TNK - BP

Mining
(incl. oil & gas)

Polyus Gold

Mining
(incl. oil & gas)

Polkomtel

Telecom & IT

Rosneft

Other
Manufacturing

Stroygazconsulting

Construction

Norilsk Nickel

Mining
(incl. oil & gas)

RN Holding

Mining (incl.
oil & gas)

VimpelCom Ltd

Telecom & IT

Polyus Gold
International

Mining
(incl. oil & gas)

Deal Type
Minority
Stake
Purchase
(50%)
Minority
Stake
Purchase
(50%)
Acquisition
(89.14 %)
Acquisition
(100%)
Privatisation
(5.7%)
Minority
Stake
Purchase
(30%)
Minority
Stake
Purchase
(7.71%)
Minority
Stake
Purchase
(15.1%)
Minority
Stake
Purchase
(14.8%)
Minority
Stake
Purchase
(37.8%)

Deal
Value
(EUR
million)

Country
of Target

Country of
Buyer

Year of
transaction

Russia

Russia

21,538

2012

Russia

Russia

21,354

2012

Russia

Kazakhstan

8,545

2011

Poland

Poland

4,814

2011

Russia

United
Kingdom

3,721

2012

Russia

Russia

3,504

2013

Russia

Russia

3,358

2011

Russia

Russia

3,174

2014

Russia

Russia

2,927

2012

Russia

Russia

2,739

2013

Source: CMS and DealWatch, 2012, 2013; CMS Legal Services EEIG, 2014b, 2015

The telecoms & IT sector pulled in the most value, almost 44.5% of the total value of all
transactions.
The number of transactions increased from 49 in 2013 to 58 in 2014 (Figure 2), however
the overall value decreased from €719 million to just over EUR 472 million in 2014 (it was
EUR 2,767 million in 2012). The 2014 value is still higher than in 2011. The largest transaction
was the acquisition of Towercom by the Australian Macquarie Group Ltd for almost EUR 200
million (market estimate). The seller was private equity firm Hampden Holdings. Financial
Group Wood & Company bought a 66 % stake in KOSIT, a major waste disposal and road
maintenance company in Košice, Eastern Slovakia, for EUR 14.3 million (market estimate).
Latvian company Grindeks bought Slovak company HBM Pharma, a contract manufacturer of
pharmaceutical products, for over EUR 13 million (CMS Legal Services EEIG, 2015).
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Fig. 2: Deals by value and volume in Slovakia (2011-2014)
Source: CMS Legal Services EEIG, 2015, p. 66

On the basis of available analyzed data, we can state that the most attractive sector in the
Slovak Republic for 2014 was Telecoms & IT that participated in the total amount of
implemented M&A by 44.5%, followed by Real Estate sector with 36.7% and Wholesale &
Retail Trade with 7.2%.
From the point of implemented number of deals M&A by Sector in 2014 in Slovakia,
there were eleven deals from Manufacturing sector, ten deals from Telecom & IT sector, ten
deals from Wholesale & Retail Trade sector, seven deals from Media & Entertainment sector,
five deals from Real Estate, four deals from Services, three deals from Transporting, the same
number also from Food & Beverages sector and five deals from other sectors (CMS Legal
Services EEIG, 2015).

M&A ACTIVITY PREDICTIONS FOR 2015
In 2015, CMS expects the falling price of oil, coupled with a looming recession and the
currency crisis. will turn dealmaking in Russia into a risky gamble. The prospect of further titfor-tat sanctions between the West and Russia will keep investors across the region on their
toes. Yet it’s not all doom and gloom, as there are plenty of big transactions in the pipeline.
Italy’s biggest utility Enel plans to sell its power generation assets in Slovakia and its
distribution and sales assets in Romania. The proposed merger of French cement maker
Lafarge and Swiss peer Holcim will see the divestment of their operations in Romania,
Hungary, Slovakia and the Czech Republic. The Export-Import Bank of China, which operates
via its China CEE Investment Cooperation Fund, said in December 2014 that it has earmarked
USD 1 billion for further investments in Central and Eastern Europe. Lenders like Austria’s
Erste Group and Raiffeisen Bank International, Italy’s UniCredit and a number of Greek banks
may withdraw from parts of the region. The sluggish economies in Southeast Europe could
also trigger bargain shopping for distressed assets. Tensions between Moscow and Kiev as well
as renewed speculation of Greece’s potential exit from the Eurozone will be a drag on regional
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M&A activity in 2015. CMS believes that large transactions in Poland, especially in the energy
and banking sectors, and the ambitious privatisation programmes launched by the governments
in Turkey and Romania, will bring some relief to regional market players (CMS Legal Services
EEIG, 2015).
CMS Legal Services EEIG European M&A Outlook (2014) study presents the results of
a survey made in the second quarter of 2014, in which interviewed 225 Europe-based corporate
executives about their experiences of the continent’s M&A and economic climate, along with
their expectations for the future. The following contains data from this interesting survey.
85% of respondents are positive or very positive about growth in Europe, a substantial 16
percentage point increase from 2013. Even more impressive, 24% of respondents were feeling
very positive.
Respondents are divided over whether the current political situation in Ukraine and
Russia will impact European M&A, with 41% agreeing that it will and 59% believing
otherwise. With the exception of Iberia, where only 24% anticipate that the situation will
impact M&A, these mixed opinions were roughly consistent across regions, including Russia
& Ukraine.
65% percent of respondents anticipate that M&A activity will increase, with 11%
expecting it to increase greatly in 2015. 57% of respondents say that ‘consolidation in
overcrowded markets’ will be one of the biggest buy-side drivers of M&A. 43% of respondents
anticipate that ‘reduced volatility’ will be among the biggest buy-side drivers in 2015. This
finding underlines that the more stable economic climate has paved the way for increased
dealmaking.
The largest percentage of respondents believe that one of the principal obstacles to M&A
activity in Europe in 2015 will be ‘regulatory issues’ (60%). Interestingly, ‘vendor/acquirer
price dislocation’ is a concern for 52 % of respondents.Valuation gaps have plagued many
dealmakers since the financial crisis.
The most respondents (21%) believe that Germany will be the most active in terms of
M&A activity in 2015. This is unsurprising, given the strength of the German economy in the
face of the last five years’ global slowdown. Meanwhile, 15% of interviewees expect France to
be the most active. France is one of the biggest markets for M&A, and experienced a five-year
high in H1 2014 in terms of deal volume. Furthermore, a sizeable 12% expect that CEE will be
the single most active region in the coming year. Given the relatively strong economic growth
in markets such as Latvia and Poland, there is confidence about the region’s prospects for
international buyers.
Asia-Pacific will be the most aggressively targeted region by European outbound
acquirers, according to the largest percentage of respondents (31%). This is somewhat of
a surprise, because European M&A into North America still far and away outstrips European
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M&A into Asia-Pacific. However, this response shows acquirers’ enthusiasm for the highgrowth economies in Asia-Pacific and indicates that the region may see an uptick in activity.
The outlook for M&A is mixed across different industry sectors. TMT, Industrials &
Chemicals, Energy, mining & utilities emerges as the top sector for M&A for future, followed
by consumer, financial services and pharma, medical & biotech.
The majority of respondents (69%) say that their firms have not adapted their M&A
strategies in response to slower European growth. These findings indicate that respondents’
firms may have lost out on key opportunities, from moving into rapidly developing regions to
mitigate against slower growth at home to identifying cost-saving opportunities through
building economies of scale via M&A in existing geographies. Among the 31% who adapted
their M&A strategies, many say that their firms did so to achieve cost savings.
For the largest percentage of respondents (30%), ‘company performance’ will be the
greatest barrier to financing acquisitions in the next year. Several respondents comment on the
way that company performance is key to investor confidence. Respondents also indicate that
the broader climate still inhibits credit availability, with 26% pointing to ‘underlying economic
weakness’ as the main hindrance to financing (CMS Legal Services EEIG, 2014a).

CONCLUSION
Corporate M&A have long received a lot of attention from the corporate world, the public as
well as the academic world. All M&A are unique in their nature and the motives typical
include various strategic rationals, synergies and managerial reasoning offering a relativelly
complex pattern of the motives. Since the start of the global financial crisis in 2007 M&A
landscape has not only been transformed, it continues to evolve apace. Turmoil in financial
markets, recession and the more recent emergence of concern about sovereign indebtedness
have caused a great deal of economic uncertainty, which has inevitably affected the M&A
environment.
The results confirm that Emerging Europe region traces the process in the Europe and in
the world. The M&A activity in the region in 2014 compared to 2012 and 2011 showed
significant decrease. Macroeconomic concerns – particularly uncertainies over the future of the
euro zone – and the resulting volatile market conditions in the equity and financial markets are
damaging confidence and keeping activity depressed. However, for the medium term many
companies across all regions see M&A activity as a core part of their growth strategy, and
those companies with strong balance sheets, cash reserves and access to inexpensive debt are in
strong position to seize M&A opportunities as and when they arise.
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FUZJE I PRZEJĘCIA
W POWSTAJĄCEJ EUROPIE W LATACH 2011-2014
Streszczenie
Obecnie, charakteryzujące się znaczną zmiennością aktywności gospodarczej, fuzje i przejęcia
stanowią jeden z preferowanych innowacyjnych instrumentów wzrostu wartości rynkowej
przedsiębiorstw, zmian korporacyjnych i opcji wzmacniających ich przewagę konkurencyjną
w długim horyzoncie czasowym. Artykuł stanowi przegląd piśmiennictwa na temat
odpowiednich teorii M&A, podkreśla fuzje i przejęcia w powstających krajach europejskich
w latach 2011-2014 oraz przedstawia prognozy aktywności na rok 2015.
Artykuł ten został opracowany jako część projektów VEGA nr 1/0173/15 'Spojrzenie
analityczne na aspekty determinujące rozwój fuzji i przejęć transgranicznych na obszarze
europejskim' i VEGA nr 1/0054/14 "Badanie kontrolowania ryzyka biznesowego w UE mające
na celu zaproponowanie modeli wzmacniających rozwiązania i prognozowanie ryzyka
finansowego podmiotów gospodarczych'.
Słowa kluczowe: przejęcie, fuzja, powstająca Europa.

MERGER AND ACQUSITION ACTIVITY
IN EMERGING EUROPE BETWEEN 2011-2014
Abstract
At the present time, characteristic by a considerable volatility of economic activity, mergers
and acquisitions represent one of preferred innovation instruments of companies market value
growth, corporate changes and options of strenghtening of their competitive advantages in
a long-time horizon. The article provides literature review of relevant theories of M&A,
highlights M&A activity in Emerging European countries between 2011-2014 and presents
deal activity predictions for 2015.
This article was compiled as a part of the projects VEGA No. 1/0173/15 “Analytical view
of aspects determined the development of cross-border mergers and acquisitions in the
European area” and VEGA No. 1/0054/14 „Research into Business Risk Controlling in the EU
Aimed at Proposing Models for Enhancing Solutions and Financial Risk Forecasting of
Business Entities“.
Keywords: Acquisition, merger, emerging Europe.
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Oleksandr Oksanych

DYLEMAT PROINNOWACYJNEGO ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORSTW: MIĘDZY B&R
A TRANSFEREM INNOWACJI
WPROWADZENIE
Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na konieczność wyboru proinnowacyjnego rozwoju
przedsiębiorstw. Odmienny od proinnowacyjnego kierunek rozwoju oznacza utratę przewagi
konkurencyjnej. W krótkim okresie firma jest w stanie zrekompensować brak innowacji
działaniami marketingowymi. Natomiast w długim okresie to nie jest możliwe.
Konkurencyjność w dużym stopniu zależy od charakteru działalności innowacyjnej.
Oczywiście, innowacje, będące produktem działalności B&R wewnątrz firmy, w większym
stopniu zapewniają przewagę konkurencyjną, niżeli transfer innowacji z zewnątrz. Z innej
strony, koszty i ryzyko własnej działalności B&R są dość wysokie. Stąd – konieczność
optymalnego wyboru między „własnymi” i „zewnętrznymi” innowacjami.

INNOWACJE JAKO CZYNNIK KONKURENCYJNOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWA
Definicja konkurencyjności jest dość szeroko przedstawiona w naukowych publikacjach.
Niektóre źródła prezentują pojęcie konkurencyjności w szerokim znaczeniu. „Konkurencyjność
oznacza zarówno zdolność firm, przemysłów, regionów, narodów lub ponadnarodowych
ugrupowań do sprostania międzynarodowej konkurencji, jak i do zapewniania relatywnie
wysokiej stopy zwrotu od zastosowanych czynników produkcji i relatywnie wysokiego
zatrudnienia na trwałych podstawach” [Stankiewicz]. W innych publikacjach definicje
przedstawiają bardziej ścisłe określenie konkurencyjności i skupiają się na jej wybranych
czynnikach. „Konkurencyjność to trwała zdolność do projektowania, wytwarzania i sprzedawania produktów (usług), których ceny, jakość i inne walory są bardziej atrakcyjne od odpowiednich produktów (usług) oferowanych przez konkurentów krajowych i zagranicznych” [Kisiel].
Reasumując przedstawione i wiele innych definicji, konkurencyjność przedsiębiorstwa
można określić jako jego zdolność w długim okresie oferowania klientom produktów i usług
na warunkach, które nie ustępują ofercie innych sprzedawców.
Zapewnienie osiągniętego poziomu konkurencyjności lub jego wzrost wymagają ciągłego
wysiłku w poszukiwaniu i wdrożeniu nowych rozwiązań (czyli innowacji) w sferze tych
działań, które mają największy wpływ na kreowanie przewag przedsiębiorstwa nad
konkurencją w zakresie oferowanych produktów lub usług. Innowacje zazwyczaj kojarzone są
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z nowymi technologiami produkcji, nowymi produktami i usługami. Jednak nie warto
bagatelizować innowacje w sferze organizacji, zarządzania, marketingu, które w określonych
branżach mogą odgrywać większą rolę niżeli innowacje technologiczne. Konieczność
prowadzenia działalności innowacyjnej obiektywnie wynika z samej natury funkcjonowania
gospodarki rynkowej, która oparta jest na rywalizacji jednostek gospodarczych.
Absolutnie innowacyjnych lub absolutnie nie-innowacyjnych firm nie istnieje. W tym lub
innym stopniu każde przedsiębiorstwo wprowadza zmiany w różnych obszarach swojej
działalności w celu wzrostu efektywności swojej działalności gospodarczej. Według definicji
GUS, nowe „produkty, procesy oraz metody organizacyjne i marketingowe nie muszą być
nowością dla rynku na którym operuje przedsiębiorstwo, ale muszą być nowością przynajmniej
dla samego przedsiębiorstwa. Produkty, procesy i metody nie muszą być opracowane przez
samo przedsiębiorstwo, mogą być opracowane przez inne przedsiębiorstwo bądź przez
jednostkę o innym charakterze [GUS]
Innowacje, będące skutkiem transferu z zewnętrz, nie zapewniają znaczącej przewagi
konkurencyjnej, ponieważ ich źródło w równym stopniu jest dostępne konkurencji, jednak
wiążą się z mniejszym ryzykiem i kosztami. Zauważalną przewagę konkurencyjną można
osiągnąć głównie przez innowacje, oparte na wynikach własnych B&R.

TRANSFER INNOWACJI I PUŁAPKA ŚREDNIEGO
DOCHODU
Działalność innowacyjna na poziomie przedsiębiorstw bezpośrednio wpływa na wyniki
gospodarcze na poziomie regionów. Z innej strony, analizując statystyczne dane,
charakteryzujące gospodarkę poszczególnych regionów, można ocenić efektywność
działalności innowacyjnej na poziomie podmiotów gospodarczych.
Analiza danych statystycznych wskazuje, że konkurencyjność regionów, poziom której
może być przedstawiony dynamiką PKB per capita, w dużym stopniu koreluje z dynamiką
wydatków na działalność B&R przedsiębiorstw. Współczynnik korelacji między tymi
wskaźnikami wynosi 0,783. W okresie lat 2005-2012 PKB per capita średnio wzrósł o 57,02%,
tym czasem jak nakłady na działalność B&R – o 169,5%.
Z tego można wyciągnąć wniosek o tym, że wzrost nakładów na B&R ma dość
odczuwalny wpływ na wzrost PKB w regionach, a więc i na konkurencyjność przedsiębiorstw
w tych regionach. Natomiast dynamika liczby zatrudnionych w jednostkach B&R
w porównaniu z dynamiką nakładów na B&R jest dużo mniejsza i porównywalna z dynamiką
wzrostu PKB per capita. W praktyce oznacza to koncentrację inwestycji w wyposażenie
jednostek B&R (zakup aparatury, urządzeń, oprogramowania), tymczasem jak rozwój kapitału
ludzkiego jest postrzegany jako mniej ważny. Wynikiem tego jest zwiększenie liczby
zatrudnionych w jednostkach B&R w okresie 2005-2012 o 75,9%, tymczasem jak w UE ta
liczba w okresie 2002-2012 wzrosła prawie czterokrotnie (z 446,7 tys. do 1,65 mln.).
[EUROSTAT].
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Takie opóźnienie w kreowaniu kapitału ludzkiego, przede wszystkim w jednostkach
B&R, które są „generatorami” innowacji, wskazuje, że polskie przedsiębiorstwa w większym
stopniu prowadzą transfer sprawdzonych, lecz mniej efektywnych produktów innowacyjnych,
niżeli ryzykują uruchamiać własne działania w zakresie innowacji. W dużym stopniu
przyczyną jest niższy, w porównaniu z krajami „starej” UE, poziom rozwoju gospodarczego,
a więc, i dochodów gospodarstw domowych. Z jednej strony, polskie przedsiębiorstwa,
większość których należy do sektora MŚP, mają ograniczone możliwości finansowania
własnej działalności B&R, z innej strony – transfer „bezpiecznych” innowacji, sprawdzonych
za granicą, w połączeniu z tańszą, względem krajów Zachodniej Europy, siłą roboczą, pozwala
na zapewnienie przetrwania, przynajmniej na wewnętrznym rynku.
Jednak rozwój gospodarczy, oparty na wykorzystaniu zewnętrznych innowacyjnych
produktów, grozi powstaniem „pułapki średniego dochodu”, uniknięcie której możliwe jest
poprzez intensyfikację proinnowacyjnego rozwoju, opartego przede wszystkim na własnych
innowacjach [ Eichengreen].
W warunkach polskiej gospodarki zagrożenie „pułapki średniego dochodu” staje się dość
poważnym. Znaczące różnienie w rozwoju własnych prac B&R prowadzi do poważnych
skutków. „W wymiarach innowacyjności pozycja Polski wskazuje na istnienie znaczącej luki
technologicznej. Jej podstawowym przejawem jest duża różnica w sferze intensywności
działalności badawczo-rozwojowej. W sferze B+R (wydatki przedsiębiorstw) i elementach od
niej zależnych (wnioski patentowe, dochody z patentów i licencji) wartości większości
wskaźników sytuowały nas nisko – tj. w przedziale 10%-20% średniej UE” [Hausner]
Problem ma charakter kompleksowy i obejmuje nie tylko sektor B&R oraz biznesu.
Dotyczy on również edukacji, szkolnictwa wyższego, ale również kreowania polityki gospodarczej, przyjaznej i wspierającej działalność innowacyjną, w tym kreowanie kapitału ludzkiego.
Na poziomie jednostek gospodarczych kroki ku rozwiązaniu problemu leżą przede
wszystkim w płaszczyźnie zmiany postaw top-menedżerów odnośnie roli kapitału ludzkiego.
Praktycznym odzwierciedleniem tej zmiany musi być opracowanie strategii proinnowacyjnego
rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o kreowanie i rozwój kapitału ludzkiego. W ramach takiej
strategii należy skupić się na takich obszarach:
• kreowanie i rozwój systemu gromadzenia wiedzy w oparciu o współczesne
systemy informacji;
• motywowanie personelu, przede wszystkim jednostek B&R;
• tworzenie sieci współpracy z jednostkami otoczenia biznesu i kreowanie
wspólnych z innymi firmami i organizacjami jednostek B&R (specjalizacja
i kooperacja w dziedzinie innowacji);
• oddolna inicjatywa przedsiębiorstw, będących tak generatorami innowacji, jak
i ich beneficjentami w zakresie kreowania terytorialnych międzybranżowych
struktur wsparcia innowacji.
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WYBÓR STRATEGII PROINNOWACYJNEGO ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORSTWA
Konkurencyjność przedsiębiorstw w dużym stopniu zależy od poziomu jego innowacyjności.
W swoją kolej, innowacyjność jest funkcją nakładów na B&R. Im większe są nakłady na
B&R, tym wyższy jest poziom innowacyjności
Wychodząc z tego, poziom innowacyjności przedsiębiorstwa IL można przedstawić
funkcją nakładów na działalność B&R i transfer innowacji F(Ci)
IL = F(Ci)
przy

(1)
>0

(2)

Posiadając wzór tej funkcji, można przy pomocy odwróconej funkcji przedstawić relacje
między nakładami na działalność B&R i transfer innowacji Ci i poziomem innowacyjności IL:
Ci = µ (IL),

(3)

przy

>0

(4)

Z innej strony, przy wzroście konkurencyjności, przedsiębiorstwo będzie ponosiło
mniejsze wydatki na działania marketingowe, powiązane z obroną pozycji konkurencyjnej,
ponieważ w miarę wzrostu innowacyjności to właśnie innowacyjny produkt częściowo
przyjmuje na siebie tą funkcję. Zatem koszty obrony rynku Cmd można przedstawić jako
funkcję poziomu innowacyjności ŋ(IL),
Cmd = ŋ(IL),

(5)

przy

(6)

<0.

Wychodząc z założenia, ze w zależności od pożądanego poziomu innowacyjności firma
ponosi jednocześnie koszty zapewnienia tego poziomu i koszty, przeznaczone na obronę rynku,
zagregowane koszty wzrostu innowacyjności (nakłady na B&R i transfer innowacji) i obrony
rynku przez wykorzystanie instrumentów marketingu (TC) mogą być przedstawione jako:
TC= Ci +Cmd = µ (IL) + ŋ(IL).

(7)

Maksymalny poziom efektywności oznacza, że osiąga się określony wynik przy
minimalnych kosztach, lub przy danych kosztach zapewnia się maksymalny rezultat.
W odniesieniu do poziomu innowacyjności to oznacza minimalizację sumy nakładów na
działalność innowacyjną Ci i kosztów obrony rynku Cmd. Zatem matematyczną interpretację
optymalnego poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa można przedstawić jako:

206

Gospodarka i Finanse. Zeszyt 6. Współczesne wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski i Europy.
(

)

ŋ( ).

= 0.

(8)

Kierownictwo przedsiębiorstwa musi dokonać wyboru pomiędzy wydatkami na wzrost
poziomu innowacyjności i wydatkami na obronę rynku przez wykorzystanie nie powiązanych
z działalnością innowacyjną instrumentów marketingu. Struktura tych wydatków w kosztach
firmy zależy od poziomu innowacyjności.
Koszty
Obrona rynku +B&R + transfer
innowacji

B&R + transfer
innowacji

Obrona rynku
Optymalny poziom IL

Poziom innowacyjności IL

Rys 1. Optymalizacja poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa.
Zródło: opracowanie własne.

Przy wysokim poziomie innowacyjności firma ma przewagę w zakresie:
• niższych przeciętnych kosztów całkowitych (ATC),
• wyższej jakości produktu, który prezentuje wyższy poziom użyteczności.
Resumując, można dojść do wniosku, że dążenie do wysokiej innowacyjności związane
jest ze zwiększeniem nakładów, tak samo jak i w przypadku rezygnacji z proinnowacyjnego
rozwoju. Tylko w pierwszym przypadku to zwiększenie wynika ze wzrostu nakładów na
działalność innowacyjną (głównie kosztów B&R), zaś w drugim – ze zwiększeniem kosztów
stymulowania sprzedaż (kosztów obrony rynku). Stąd wynika, że przy wyborze strategii należy
zakładać optymalny poziom innowacyjności.
Należy wziąć pod uwagę, że relacje między innowacyjnością a kosztami muszą
uwzględniać czynnik czasu, istnienie luki między działaniami innowacyjnymi i ich
finansowym wynikiem [Oksanych].
W procesie wyboru strategii innowacji przedsiębiorstwo musi dokonać wyboru między
finansowaniem własnych działań innowacyjnych i transferem innowacji.
Własne innowacje zapewniają większy poziom innowacyjności, jednak potrzebują
większych nakładów powiązane są z wyższym poziomem ryzyka. Z innej strony, transfer
sprawdzonych innowacyjnych produktów (np., systemów technologicznych i ich elementów),
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jest rozwiązaniem mniej ryzykownym, jednak zapewnia mniejszy poziom konkurencyjności,
ponieważ taki sam transfer może być dokonany również przez inne podmioty gospodarcze.
Preferowanie rozwoju własnych produktów innowacyjnych opłaca się wtedy, gdy
elastyczność nakładów na działalność B&R (Cib) będzie wyższą od elastyczności kosztów
transferu innowacji (Ctr) względem poziomu innowacyjności
>

(9)

Graficzna interpretacja tego warunku przedstawiona na rys .2: większa elastyczność
finansowania własnych B&R w porównaniu z elastycznością wydatków na transfer innowacji
z zewnątrz oznacza, że przy tych samych nakładach Cx poziom innowacyjności własnych
innowacyjnych produktów IL ib będzie wyższym, niżeli w przypadku transferu innowacji ILtr.
Koszty
Ctr Cib
Cx

IL
ILtr ILib
Rys. 2. Warunek wyboru między finansowaniem własnej działalności
innowacyjnej i transferem innowacji.
Zródło: opracowanie własne.

Wybór między strategią ochrony pozycji konkurencyjnej a strategią proinnowacyjnego
rozwoju nie jest wyborem alternatywnym i wcale nie oznacza, że przy orientacji na
proinnowacyjny wzrost firma rezygnuje z opracowania strategii ochrony pozycji
konkurencyjnej i odwrotnie. Jeśli przedsiębiorstwo wybiera strategie proinnowacyjnego
rozwoju, to i tak ona będzie przeznaczała część nakładów na działania w zakresie ochrony
rynku przez instrumenty marketingu. I odwrotnie, jeśli przedsiębiorstwo rezygnuje
z proinnowacyjnego rozwoju i redukuje nakłady na B&R, to nie oznacza całkowitego
zaprzestania działań w sferze innowacji. Chodzi tu raczej o priorytety i strukturę nakładów,
oraz o cele i metody działania.
Strategia ochrony pozycji konkurencyjnej i strategia proinnowacyjnego rozwoju muszą
być postrzegane jako komplementarne strategie, celem których jest zapewnienie utrzymania
lub wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przy optymalnym wykorzystaniu zasobów.
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PODSUMOWANIE
We współczesnych warunkach przedsiębiorstwa stoją przed wyzwaniem nasilających się natężeń
konkurencyjnych, przyczynami których są rosnąca koncentracja sił produkcyjnych oraz
przyspieszenie dynamiki procesów gospodarczych. Utrzymanie osiągniętej pozycji
konkurencyjnej lub jej wzmocnienie potrzebuje opracowania i realizacji odpowiedniej strategii.
Szczególne miejsce w tej strategii musi należeć kreowaniu i efektywnemu wykorzystaniu
kapitału ludzkiego. Wynika to z założenia, że kluczowym czynnikiem konkurencyjności firmy
jest wzrost jej innowacyjności, która, z kolei, jest pochodną stopnia rozwoju kapitału ludzkiego.
Wdrożenie w praktykę działalności gospodarczej przedsiębiorstwa nowych rozwiązań
w dziedzinie produktów i usług, techniki, technologii, metod organizacji, zarządzania
i marketingu jest kluczem wzrostu konkurencyjności. Wyniki badań empirycznych świadczą
o tym, że transfer innowacji zapewnia mniejsze ryzyko, natomiast i mniejszy wzrost
konkurencyjności. W warunkach, gdy istnieją możliwości ekstensywnego wzrostu
gospodarczego, transfer innowacji jest efektywnym narzędziem nie tylko utrzymania pewnego
poziomu konkurencyjności, ale również instrumentem jego wzrostu.
Polska gospodarka wyczerpała potencjał ekstensywnego rozwoju, oparty na przemianach
systemowych, zapoczątkowanych w 90. latach XX wieku. Stąd konieczność przejścia do
proinnowacyjnych czynników wzrostu gospodarczego, opartego na innowacjach, będących
wynikiem własnej działalności B&R przedsiębiorstw.
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DYLEMAT PROINNOWACYJNEGO ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORSTW: MIĘDZY B&R A TRANSFEREM INNOWACJI
Streszczenie
W artykule przedstawiono wybrane aspekty problemu wyboru strategii proinnowa-cyjnego
rozwoju przedsiębiorstwa. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw potrzebuje aktywizacji
działalności innowacyjnej, która może być realizowana jak przez własne pracy B&R,
tak i przez transfer innowacji. Autor analizuje wady i zalety tych strategii
i proponuje koncepcje optymalizacji poziomu innowacyjności.
Słowa kluczowe: konkurencyjność, innowacje, B&R, transfer innowacji.

THE DILEMMA OF PROINNOVATIVE DEVELOPMENT OF
ENTERPRISES: BETWEEN R&D AND TRANSFER OF INNOVATION
Summary
The article presents some aspects of the problem of choice of strategy innovation-oriented
business development. Increase the competitiveness of enterprises requires activation of
innovative activity, which can be realized as through its own R & D work, so the transfer of
innovation. The author analyzes the pros and cons of these strategies and propose ideas to
optimize the level of innovation.
Keywords: competitiveness, innovation, R & D, innovation transfer.
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Justyna Brzezicka

WYZWANIA POLSKIEGO SYSTEMU EDUKACJI
W PERSPEKTYWIE DŁUGOTERMINOWEJ

1. WPROWADZENIE
Spawany system edukacji (SE), skutecznie realizujący stawiane przed nim zadania, to na
początku XXI wieku obligatoryjny warunek rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.
Wykształcenie się społeczeństwa informacyjnego, postępujący w szybkim tempie rozwój
nowości technologicznych i medycyny, zapobieganie degradacji środowiska, kształtowanie
postaw humanistycznych oraz dbałość o kulturę – to tylko nieliczne przykłady przejawów
odpowiedzialności spoczywającej na systemie edukacji w szerokim rozumieniu jego
kompetencji i zadań. Ponadto budowanie gospodarki opartej na wiedzy i rozwój kapitału
intelektualnego, to jedno z wyzwań rozwojowych Polski, wymienionych w Raporcie „Polska
2030”1. Jednocześnie zgodnie z raportem o kapitale intelektualnym Polski, indeks kapitału
intelektualnego Polski dla poszczególnych pokoleń plasuje kraj na 13 pozycji wśród 16 krajów
europejskich objętych porównaniem2. Fakty te skłaniają do zastanowienia nad możliwościami
i wyzwaniami systemu edukacji w Polsce.
Celem nadrzędnym referatu jest podjęcie rozważań nad wyzwaniami systemu edukacji
w Polsce w perspektywie długoterminowej, na przykładzie szkolnictwa wyższego. Cele
szczegółowe zawierają się wokół:
1) wykazania znaczenia systemu edukacji w światle najnowszych nurtów rozwojowych,
nazywanych megatrendami,
2) wyselekcjonowanie najważniejszych wyzwań i problemów systemu edukacji oraz
3) dyskusja nad ekonomicznym wymiarem systemu edukacji.
Hipotezę badawczą sformułowano w następujący sposób: sprawność systemu edukacji
narodowej przekłada się na tempo rozwoju oraz stabilność społeczno-gospodarczą kraju.
Wykorzystana w pracy metoda to krytyczna analiza literaturowa, praca ma charakter
teoretycznych rozważań potwierdzonych rzeczywistymi przykładami w oparciu o dane
statystyczne. Układ pracy odpowiada założeniu zwiększenia szczegółowości rozważań

1

2

M. Boni, (red.), Polska 2030: wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zespół
Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, 2009.
M. Boni, (red.), Raport o kapitale intelektualnym Polski, Zespół Doradców Strategicznych, Kancelaria
Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, 2008.
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w zakresie problematyki badawczej. Pierwszy rozdział dotyczy problemów globalnych
poprzez odwołanie do megatrendów rozwojowych i ma charakter funkcjonalny. Drugi rozdział
związany jest z polską infrastrukturą naukową oraz podnosi kwestię problemów dotykających
system edukacji – ma charakter strukturalny, natomiast trzeci rozdział poprzez przybliżenie
ekonomicznego wymiaru systemu edukacji reprezentuje ujęcie sektorowe.

2. ZNACZENIE SYSTEMU EDUKACJI
Wyzwania, jakie stawiane są przed systemem edukacji wpasowują się w nurt zagadnień
związanych z megatrendami rozwojowymi, czyli ponadnarodowymi i uniwersalnymi
tendencjamirozwojowymi, które wydają się określić kształt nadchodzącej przyszłości3.
Megatrendy rozwojowe zgodnie z definicją Wiśniewskiego, Brzezickiej i Kożyczkowskiej4 to
„dążność wielowymiarowych społeczno-gospodarczych struktur do podlegania podobnym,
zagregowanym i zunifikowanym zjawiskom i przemianom rozwojowym, dotykającym je
w wymiarze globalnym”. W literaturze wymienia się przynajmniej jeden megatrend związany
z SE, jednak powiązania te maja charakter dużo bardziej złożony.
Bezpośrednie powiązanie systemu edukacji z megatrendami znajduje odzwierciedlenie
w dokonanej systematyce megatrendów – trend dotyczący intensywnego rozwoju nauki
i wiedzy, staje się sztandarem przemian w ostatnim półwieczu i gwarantem dalszych – jeszcze
szybszych przemian – w nadchodzącym półwieczu. Muszyński5 wśród najważniejszych
wydarzeń mających znaczenie dla całej ludzkości wymienia min. rozszczepienie jądra atomu
i wyzwolenie nowej ogromnej energii, skonstruowanie pamięci matematycznej,
rozpoczynający się podbój przestrzeni kosmicznej, wyprodukowanie broni termonuklearnej,
rewolucję telekomunikacyjną i internetową. System edukacji jest nośnikiem wiedzy
i informacji, zaś wydarzenia te są pokłosiem rozwoju wiedzy, która jest efektem rozwiniętych
struktur naukowych w ujęciu prawno-instytucjonalnym i technologicznym. Era informacyjna6,
nazywana również trzecią falą7, staje się rzeczywistością, której byt zapewniła rozwijająca się,
szeroko rozumiana infrastruktura naukowa. Złożoność powiązań megatrendów z systemem
edukacji jest implikowana wielowymiarowymi relacjami miedzy tym systemem, a innymi
systemami ukształtowanymi w wyniku rozwoju cywilizacyjnego (gospodarczym, politycznym,
społecznym, kulturowym) oraz sprzężeniami zwrotnymi miedzy nimi. W tym ujęciu
powiązanie systemu edukacjiz megatrendami rozwojowymi ma charakter jednocześnie
pierwotny i wtórny – w aspekcie pierwotnym system edukacji jest stymulatorem przemian
rozwojowych na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym, zaś w aspekcie
wtórnym – staje się odbiorcą dokonujących się przemian.

3
4

5
6
7

J. Stacewicz, Megatrendy a strategia i polityka rozwoju, Dom Wyd. „Elipsa”, Warszawa, 1996, s. 7.
R. Wiśniewski, J. Brzezicka, J. Kożyczkowska, 2015. Megatrendy rozwojowe – współczesne wyzwanie
gospodarowania przestrzenią, praca w druku, Gospodarka i Finanse, Zeszyty Naukowe Staropolskiej
Szkoły Wyższej w Kielcach.
J. Muszyński, Megatrendy a polityka, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław, 2001, s. 17.
J. Naisbitt J., Megatrendy, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań, 1982/1997, s. 29.
A. Toffler, H. Toffler, Budowa nowej cywilizacji: polityka trzeciej fali, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań, 1996.
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Przykładem rzeczywistym mogą być globalne problemy demograficzne, czyli
nieproporcjonalny przyrost ludności w skali ziemskiego globu. Z jednej strony ludność krajów
wysoko rozwiniętych, w tym krajów Europy, starzeje się89, podczas gdy z drugiej strony
największy przyrost ludności występuje w najsłabszych ekonomicznie i najbardziej zacofanych
cywilizacyjnie krajach Trzeciego Świat10. Obie te skrajności znajdują przełożenie na system
edukacyjny, natomiast upływ czasu przyczynia się do eskalacji problemu. Pierwsza grupa
krajów zmaga się z niedoborami ludzi młodych, szkoły i uczelnie wyższe z czasem zostaną
zagrożone widmem zamykania przy jednoczesnym rosnącym zapotrzebowaniu na zaplecze
naukowe o bardzo wysokiej specjalizacji, podczas gdy druga grupa krajów zmierzy się
z problemem wykształcenia i wychowania coraz to nowych i licznych pokoleń ludności.
System edukacji będzie dawcą wiedzy i odbiorcą dokonujących się zmian.

SYSTEM EDUKACJI
AKCELE
RATOR

INSTRUMENTARIUM BADAWCZE
INSTRUMENTARIUM BADAWCZE
INSTRUMENTARIUM BADAWCZE

ODBIO
RCA

INSTRUMENTARIUM BADAWCZE

SYSTEM
PRAW
NOPOLITYC
ZNY

SYSTEM
EKONO
MICZNY

SYSTEM
SPOŁE
CZNOKULTU
ROWY

INNE
SYS
TEMY

JAKOŚĆ ŻYCIA SPEŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY
Rys. 1. Znaczenie systemu edukacji w rozwoju społeczno-gospodarczym.
Źródło: opracowanie własne.

Należy wymienić jeszcze jeden aspekt odziaływania i powiązań systemów – SE jest nie
tylko stymulatorem i odbiorcą, jest także narzędziem, zapewniającym instrumentarium
badawcze. Liczne uczelnie i szkoły, placówki naukowe i instytuty badawcze, biblioteki
8

9

10

J. Szlachta, Europejskie terytorium 2050 jako nowa generacja programowania rozwoju społecznogospodarczego Unii Europejskiej, Paradoksy futurologii roku 2050, Biuletyn Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego, Wydanie specjalne przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, numer 2 (61),
s. 74-84, 2013, s. 79-80.
G. Betrand, A. Michalski, L.R. Pench, Scenarian Europa 2010, Five possibles for Europe, European
Commission, 1999.
J. Muszyński, Megatrendy a polityka, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław, 2001, s. 97.
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i laboratoria są jednostkami wiążącymi oba wyżej opisane podejścia, jednocześnie stanowią
wyraz adaptacji struktur systemowych i zaplecza narzędziowego do pojawiających się
wyzwań. Opisane relacje zaprezentowano na rysunku nr 1.

3. WYZWANIA SYSTEMU EDUKACJI
Zarysowana dotychczas problematyka badawcza skłania do rozpatrzenia problemu w ujęciu
strukturalnym oraz identyfikacji najwyższych problemów i wyzwań stawianych przed
systemem edukacji na przykładzie polskiego systemu edukacji. Jak zaznacza Stacewicz11 „od
dłuższego już czasu daje się dostrzec wyraźny impas w myśleniu o przyszłości. Impas ten ma
charakter intelektualny,metodologiczny i instytucjonalny. (…). Opiera się on na określonych
założeniach i uproszczeniach, a funkcjonuje tak długo i z taką skutecznością, dlatego że
doprowadził do imponujących osiągnięć technicznych”. Warto na wstępie postawić
problematyczne pytanie, czy spostrzeżenia te trefnie opisują system edukacji w Polsce
stanowiąc wykładnię skostnienia struktur czy może stanowią zbyt surową ocenę, w której
zabrakło dostrzeżenia potencjału infrastruktury naukowej w Polsce?
W literaturze wiele miejsca poświęca się zagadnieniom problemów i wyzwań stawianych
przed systemem edukacji oraz jego aktualnej ocenie12131415. Najważniejsze zarysowane
w literaturze problemy, dotyczące szkolnictwa wyższego, poszerzone o autorskie
spostrzeżenia, wypunktowano poniżej16. Warto podkreślić, iż nie tylko same czynniki mają
charakter problematyczny, lecz warto również zwrócić uwagę na ich zmienność w czasie.
1) Nauka zapomniała o świecie ducha17. Problem ten wiąże się z postępującym
odejściem uniwersytetów od pierwotnych ideałów, które przyświecały zakładaniu pierwszych
uczelni wyższych oraz powiązania wartości nauki z generowaniem weryfikowalnych
informacji. Wartością przestają być ideały takie jak prawda czy piękno, lecz wartościowymi
zdają się być te jednostki, które w optymalny sposób wpasowują się w klucz rozwiązań
wykazanych w międzyuczelnianych rankingach. Ten punkt widzenia nadaje wartość
procedurze, nie zaś prawdzie. Najstarsza w Polsce uczelnia wyższa, Uniwersytet Jagielloński,
została założony w 1364 roku przez króla Kazimierza Wielkiego. Samo założenie uniwersytetu
przez władcę kraju było pewnego rodzaju nobilitacją nauki. Wątpliwość budzi pytanie czy

11
12

13

14

15
16
17

J. Stacewicz, W kierunku alternatywnej wizji przyszłości. Warszawa, 1997, s. 7.
M. Boni, (red.), Polska 2030: wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zespół
Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, 2009.
I. Grabowska, D. Węziak-Białowolska, I.E. Kotowska, T. Panek, Edukacja i kapitał ludzki, s. 84-101, [w:]
J. Czapliński. T. Panek, Diagnoza społeczna 2013, Warunki i jakość życia Polaków, Contemporary
economics, nr 7, specialissue, 2013.
E. Solarczyk-Ambrozik, Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej: między wymogami
rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi, nr 119, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin, 2004.
M. Sulmicka, Strategia Lizbońska-nowe wyzwania, Polityka Społeczna, nr 1, s. 1-5, 2005.
Kolejność punktów nie ma charakteru porządkującego problemy pod względem ważności.
T. Gadacz, Studia i odpowiedzialność, Znak, nr 4, s. 80-84, 2013, s. 81.
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dawniejsze zachwycenie nauką zostało dziś zamienione na zachwyt dyplomem ukończenia
studiów? W statucie Uniwersytetu Jagiellońskiego, zapisano: „Uniwersytet jest powołany do
kształcenia i wychowywania oraz prowadzenia badań naukowych. Przez swoją działalność
i osobisty przykład członków jego społeczności Uniwersytet przygotowuje Ojczyźnie ludzi
dojrzałych do samodzielnego rozwiązywania zadań, jakie stwarza współczesne życie,
uczestniczy w rozwoju nauki, ochrony zdrowia, sztuki i innych dziedzin kultury, kształci
i wychowuje studentów, a także kadrę naukową, zgodnie z ideami humanizmu i tolerancji,
w duchu szacunku dla prawdy i sumiennej pracy, poszanowania praw i godności człowieka,
patriotyzmu, demokracji, honoru oraz odpowiedzialności za losy Społeczeństwa i Ojczyzny”18
i zapisy te z pewnością podsumowują pierwotne znaczenie uczelni wyższej oraz wskazują na
doniosłą jej rolę w kształtowaniu postaw społecznych.
2) Niebezpieczeństwo przekroczenia granic moralnych przez naukę. Ryzyko
przekraczania granic przez naukę istnieje w szczególności w dziedzinach medycznych. Nie
dziwi już np. fakt wykonywania przeszczepów narządów, co kilkadziesiąt lat temu wzbudzało
opór wielu środowisk. Dziś opór ten wzbudzają kwestie m.in. wyselekcjonowania i gospodarki
komórkami macierzystymi czy modyfikacja genetyczna roślin – najnowsze osiągniecia nauki
w zakresie medycyny i biotechnologii. Nie ulega wątpliwości, że intensywny rozwój
medycyny i biotechnologii wnosi nową jakość życia osobom chorym i cierpiącym czy też
wychodzi naprzeciw globalnym problemom głodu, zdobycze nauki w tym obszarze są
znamienite. Jednak należy postawić pytanie – gdzie powinna zostać zarysowana granica
miedzy osiągnięciami nauki a prawami moralnymi? Konflikt ten z pewnością w najbliższych
dziesięcioleciach będzie narastał, ze względu na postępujące zmiany społeczne oraz rosnącą
„letniość” postaw i zmniejszający się radykalizm decyzji ludzi w różnym wielu, całych
pokoleń postmodernistów (studentów, rodziców, pracowników nauki). Innym pytaniem
wpisującym się w podejmowaną tematykę jest kwestia sztucznej inteligencji. Inteligentne
maszyny mogłyby pracować sprawniej, wydajniej, nie potrzebując przerw, lecz rodzi się
pytanie jaka jest skala niebezpieczeństwa powstania cyberprzestrzeni i wirtualnej
rzeczywistości, która nieodwołalnie zmieni obraz świata. W dniu dzisiejszym elementy te
stanowią jedynie fabułę dobrych filmów, lecz rodzi się pytanie na ile obraz świata rodem z
Matrixsa19 lub Transcendencji20 z biegiem czasu może stać się realnym zagrożeniem?
3) Obniżenie jakości procesu kształcenia i kwalifikacji przy jednoczesnej rosnącej
asymetrycznej polaryzacji jakości procesu kształcenia. Z jednej strony obserwuje się
wszechobecne obniżenie standardów kształcenia (jako pokłosie reform w systemie kształcenia
18

19

20

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwalony przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego 7 czerwca 2006
roku, tekst ujednolicony, § 1.
Oskarowa produkcja z 1999 r. w reżeserii A.Wachowski’ego i L.Wachowski’ego na temat rzeczywistości
zaprogramowanej i kontrolowanej przez maszyny.
Film z 2014 r. w reżyserii W. Pfister’a na temat prac nad sztuczną inteligencją i próby przeniesienia
umysłu geniusza do komputera.
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podstawowego i średniego), jednak z drugiej strony rośnie zapotrzebowanie na zwiększenie
specjalizacji wybranych form kształcenia. Polska jest krajem boomu edukacyjnego,
współczynnik scholaryzacii grupy wiekowej 19-24 lat oscyluje wokół 50% i jest na jednym
z najwyższych poziomów w Europie. Jednocześnie powili uczelnie stają przed wyzwaniem
zmniejszenia napływu liczby studentów, roczniki niżu demograficznego zaczynają zasilać
uczelnie wyższe (zob. wykres 1). Liczba studentów od roku 2005 regularnie spada. Zmienna
jest również struktura liczebności studentów uczęszczających do szkół publicznych
i państwowych. W oczach studentów bardziej atrakcyjne są szkoły publiczne, stosunek liczby
studentów szkół publicznych do liczby studentów szkół prywatnych waha się od około 2:1
w roku 2008 do około 3:1 w roku 2013 (zob. wykres 2).
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Wykres 1. Liczba studentów ogółem.
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS.

Wykres 2. Struktura studentów według
sektorów szkół.
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS.

Innym skomplikowanym problemem są kwestie związane z doktorantami. Z jednej strony
odnotowuje się dynamiczny przyrost liczby doktorantów z roku na rok (zob. wykres 4),
podobnie jak nauczycieli akademickich ogółem (wykres 3), lecz z drugiej strony liczba ta
wciąż jest zbyt mała, by odświeżyć struktury naukowe (zob. wykres 5 i 6). Z roku na rok
zmniejsza się udział młodych pracowników nauki, zaś rośnie udział profesorów w liczbie
nauczycieli akademickich. W roku 2000 na jednego asystenta przypadał jeden profesor, w roku
2013 liczba ta wzrosła prawie dwukrotnie.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS.
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Wykres 6. Relacja miedzy liczbą profesorów
a liczbą asystentów.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS.

Młodych ludzi wciąż zniechęcają stosunkowo niewysokie wynagrodzenia w porównaniu
do innych branży, długi proces zdobywania stopni i tytułów (długa droga awansu
zawodowego) oraz relatywnie późne osiągniecie samodzielności naukowej. Zgodnie
z Ogólnopolskim Badaniem Wynagrodzeń (OBW) w 2013 roku, przeprowadzonym przez
firmę Sedlak & Sedlak, mediana wynagrodzenia osób z doktoratem wynosiła 4800 zł,
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natomiast co czwarty respondent z tytułem doktora zarabiał poniżej 3488 zł 21. To samo
badanie pozwoliło na oszacowanie przeciętnych wynagrodzeń adiunktów w 2013 r. Mediana
wynagrodzeń adiunktów w 2013 r ogółem (niezależnie od branży) wynosiła 3760 zł (zob.
Wykres 7). To oznacza, ze młodzi ludzie decydują się na zrobienie doktoratu, nie po to by
pracować w szkolnictwie wyższym, lecz w innych sektorach gospodarki (zapewniających
wyższe wynagrodzenia). Spostrzeżenie to potwierdzają badania wynagrodzeń w 10 wybranych
branżach, z których wynika, że mediana wynagrodzenia w szkolnictwie i nauce wyniosła
3205 zł (zob. wykres 8). Natomiast według danych GUS przeciętne krajowe wynagrodzenie
w roku 2013 wyniosło 3877,43 zł. Te czynniki powodują, iż najzdolniejsi naukowcy decydują
się na podjęcie pracy w ośrodkach zagranicznych. Wykres 9 prezentuje przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w krajach Unii Europejskiej w 2013 roku w euro z pominięciem Malty
i Cypru (ze względu na brak danych). W tym rankingu Polska zajmuje 6 miejsce od końca!.

Wykres 7. Wynagrodzenie adiunktów według
ukończonej specjalności.

Rysunek 8. Wynagrodzenia w 10 wybranych
branżach brutto w zł.

Źródło: OBW przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak
w 2013 roku, www.wynagrodzenia.pl.

Źródło: OBW przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak
w 2013 roku, www.wynagrodzenia.pl.

21

Wyniki XI Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, które uwzględniło dane pochodzące od 108184
respondentów. Źródło: www.wynagrodzenia.pl (05.01.2015).
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Wykres 9. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w krajach Unii Europejskiej
w 2013 roku w euro.
Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Europejskiej Komisji Gospodarczej,
www.wynagrodzenia.pl.

4) Teoretyczne kształcenie absolwenta, brak możliwości nabycia praktycznych
umiejętności. Rynek pracy jest wymagający, natomiast wątpliwość budzi fakt czy uczelnie
wyższe są również na tyle wymagające, by sprostać wymaganiom rynku pracy. Młodzi ludzi
decydują się na podjęcie studiów, nie po to by studiując zdobywać wiedzę, lecz po to by uzyskać
dyplom22. Instrumentalne traktowanie procesu nauczania może zaowocować przypięciem do
uczelni wyższych, przysłowiowej „metki” – „pośredniak cz. 1 przed pośredniakiem cz. 2”23.
Narasta również „problem transferu między edukacją a rynkiem pracy i podjęciem
samodzielnego życia (co wynika i z barier w systemie edukacji, ciągle słabo dostosowanym do
wymogów zmiennego rynku pracy, i z problemów rynku pracy, wciąż wykazującego się niską
absorpcyjnością młodej siły roboczej)”24. Ważne jest, aby zdobycie wykształcenia mogło
zapewnić młodemu człowiekowi start zawodowy i stabilizację, które zwiększą poczucie
bezpieczeństwa i samodzielności oraz zmniejszą niepewność decyzyjną w zakresie np. decyzji
założenia i powiększenia rodziny. Ważnym aspektem dyskusji jest kwestia staży i praktyk
22

23
24

U. Sztanderska,W. Wojciechowski, Czego (nie) uczą polskie szkoły? System edukacji a potrzeby rynku
pracy w Polsce, Fundacja FOR, Warszawa, 2008.
W środowiskach absolwenckich urząd pracy nazwany potocznie „pośredniakiem”.
M. Boni, (red.), Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zespół
Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, 2013, s. 34.
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zawodowych, które mogłyby przygotować studentów do pracy w wymiarze praktycznym.
Często te formy podnoszenia kwalifikacji studentów są lekceważone, brakuje również
możliwości sprawdzenia rzeczywistego realizowania stażu i weryfikacji zdobytych umiejętności.
5) Rosnące wymagania formalne procesu kształcenia. Na przestrzeni stuleci zmianom
uległ nie tylko sposób powołania uczelni wyższych, jako nobilitacji nauki, lecz również sposób
ich funkcjonowania i unormowania prawnego. Wspomniane wyżej dowartościowanie
procedury nie zaś prawdy, przekłada się na zwiększenie znaczenia i udziału elementów
prawno-formalnych w procesie kształcenia. Obserwuje się nowe procedury rozliczeń efektów
kształcenia, wymogi grantowe, wymagania związane z ochroną i przechowywaniem danych
osobowych, krajowymi ramami kształcenia, komisjami rekrutacyjnymi oraz komisjami
odpowiedzialności za proces kształcenia czy też nadanie stopni i tytułów. W tym ujęciu
profesorom blisko jest do urzędników, wypełniających skrzętnie zadania i procedury
generowane przez system, natomiast praca doktorska czy habilitacyjna, mogą zostać
zrealizowane w trybie zadaniowo-metodycznym, poprzez realizację stawianych kryteriów.
W swoim referacie prof. T. Gadacz25 snuje rozważania nad aspektem formalno-proceduralnym
systemu edukacji w następujący sposób: „Pamiętam przed laty ks. prof. Józefa Tischnera, który
w czasie stanu wojennego przyszedł na pierwsze seminarium z książką. Otworzył ją
i powiedział, że to „Fenomenologia ducha” Hegla i że w tym semestrze właśnie to dzieło
będziemy czytać i interpretować. Dzisiaj nie przeprowadziłby tego seminarium. Najpierw
musiałby określić, czy będzie to konwersatorium czy ćwiczenia, na żywo czy na platformie
cyfrowej. Rozpisać je detalicznie na godziny, określić kompetencje, kwalifikacje
i umiejętności, opisać profil absolwenta, przydzielić punkty ECTS. Uzyskać zatwierdzenie
Rady Instytutu, Rady Wydziału, pozyskać grupę 20 studentów. Czy wykształcenie było wtedy
mniej efektywne? Nie sądzę. Było więcej czasu na myślenie, rozmowę, nauczanie”.
6) Interdyscyplinaryzacja. Kolejne wyzwanie dotykające system edukacji w Polsce
dotyczą konieczności prowadzenia badań i procesu kształcenia o charakterze
interdyscyplinarnym. Znaczenia nabierają łączone kierunki studiów, np. filologii przestaje być
kierunkiem atrakcyjnym, lecz filologia w połączeniu z innym kierunkiem staje się bardziej
atrakcyjna. Profil kształcenia ma również znaczenie, dane wskazują iż w zdecydowanie
najlepiej na tle innych krajów polscy uczniowie wypadają w badaniach umiejętności
humanistycznych, a najgorzej w matematycznych26. Istotne jest również kształtowanie
kompetencji społecznych27, społecznego zaufania28 i innych postaw „miękkich” u studentów,
które ułatwią skuteczny start w dorosłość i zwiększą szanse studentów na rynku pracy29,30,31.

25
26

27

T. Gadacz, Studia i odpowiedzialność, Znak, nr 4, s. 80-84, 2013, s. 83-84.
M. Boni (red.), Polska 2030: wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zespół Doradców
Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, 2009, s. 220.
R. Wisniewski, J. Brzezicka, S. Źróbek, Proposals for professionalization of the surveying graduate profile
in view of the current economic requirements in Poland, praca w przygotowaniu, 2015.
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7) Niedofinansowanie nauki. Ostatni wyodrębniony problem wiąże się z brakiem
dostatecznych środków finansowych na rozwój nauki. Nakłady na badania i rozwój w Polsce
są ponad trzykrotnie niższe niż średnio w Europie 32. Według Strategii Rozwoju Kraju33 na lata
2007-2013 celem Polski powinno być podniesienie wydatków na badania i rozwój do poziomu
1,5% PKB w 2010 r. i 2,0% w 2015 r (strategia lizbońska zakłada 3% PKB przeznaczone na
badania i rozwój). Zgodnie z danymi GUS, udział nakładów wewnętrznych na badania i prace
rozwojowe w PKB w 2013 roku wyniósł 0,87%, natomiast rok wcześniej 0,89%34. Sposób
finansowania nauki również wymaga reformy strukturalnej – największa część środków
przekazywana jest na cele statutowe, zaś niewielki ich udział jest przekazywany w postaci
dotacji projakościowej. Ponadto konieczne jest zaangażowanie środków prywatnych, od
przedsiębiorców, na badania i rozwój. Zmiana sposobu finasowania badań skłoniłaby do
zmiany podejścia świata naukowego do pracy badawczej oraz sprzyjałaby najzdolniejszym.

4. EKONOMICZNY WYMIAR SYSTEMU EDUKACJI
Problemem podejmowanym w niniejszym rozdziale jest pytania o obecny stan systemu
edukacji w Polsce w ujęciu ekonomicznym oraz dyskusja czy nauka została przekształcona
w gałęź przedsiębiorczości? Jak zaznacza Gadamer35 „nauka jest nie tylko przedsięwzięciem
produkcyjnym, ale ponadto wszystkie elementy sprawcze nowoczesnego życia są
zorganizowane jak przedsiębiorstwo produkcyjne. Jednostka z jej określoną efektywnością jest
wpasowana w większą przedsiębiorczącałość, która z kolei ma w wysoce wyspecjalizowanej
organizacji nowoczesnej pracy dokładnie przewidzianą funkcję, pełnioną jednak bez
osobistego zainteresowania całością”. Czy temu stanowisku można przeciwstawić pogląd
o skuteczności systemu edukacyjnego w jego obecnej formie, która jest wyrazem adaptacji
struktur systemowych do dokonujących się przemian w wielu wymiarach życia i w wielu
(pod)systemach życia społeczno-gospodarczego?
Z ekonomicznego punktu widzenia, wiedza której wyrazem jest zdobyty dyplom uczelni
wyższej, jest towarem. Uczelnie wyższe kreują podaż, zaś popyt zgłaszają studenci poprzez
28

29

30

31

32

33
34

35

A.I. Brzezińska, T. Czub ,Zaufanie społeczne jako wyzwanie i ratunek dla polskiego systemu edukacji,
Nauka, nr 1, s. 31-44, 2013.
M.J. Caban and T. Rewerski, Inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne u osób pracujących
i bezrobotnych, Polityka Społeczna, nr 2, s. 8-10, 2005.
E. Kolasińska, Kompetencje a rynek pracy i struktura społeczna, Acta Universitatis Lodziensis, Folia
Sociologica, nr 38, s. 91-103, 2011.
K.R. Wentzel, Social competence at school: Relation between social responsibility and academic
achievement, Review of Educational Research, nr 61(1), s. 1-24, 1991.
M. Boni, (red.), Polska 2030: wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zespół
Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, 2009, s. 212.
Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (na podstawie Boni 2009, s. 212).
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/naukaitechnika/dzialalnosc-badawcza-i-rozwojowa-w-polsce-w-2013,8,3.html (5.01.2015). Pomiar za pomocą wskaźnika GERD (nakłady krajowe brutto na działalność badawczą i rozwojową).
H.G. Gadamer, Teoria, etyka, edukacja. Eseje wybrane, tłum. zbiorowe, Warszawa, 2008, s. 55 na
podstawie Gadacz 2013.
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projekcję swojego zapotrzebowania na oferowane im dobro. Przyszli studenci mają szeroki
wybór kierunków kształcenia i form kształcenia. Wybór najlepszej oferty w tym przypadku
może mieć wymiar ekonomiczny – wybrać należy taki wariant, który przyniesie
prognozowane największe korzyści. Wiedza i dyplom nabierają szczególnego charakteru
ekonomicznego w przypadku uczelni prywatnych i płatnych form kształcenia. Uczelnie już od
kilkunastu lat podejmują działania marketingowe, np. dni otwarte, by skłonić przyszłych
studentów, do wyboru konkretnej uczelni.
Wymiar ekonomiczny SE jest również bezpośrednio związany z rozwojem sektora B+R.
Jak zaznacza Boni36 warunki wzmacniania innowacyjności i skuteczne powiązanie sektorów
nauki i gospodarki stanowią jedną z podstawowych osi rozwoju Polski do 2030 r., zaś
wszystkie dziedziny polskiego życia powinny przeobrażać się w rytmie wyzwań
cywilizacyjnych, tak by poprzez trzecią falę nowoczesności równocześnie modernizować kraj
oraz poprawiać jakość życia. Wiedza może stanowić główne źródło konkurencyjności Polski,
o ile uda się stworzyć sprzyjające warunki rozwoju i synergii systemów innowacji i edukacji,
które są ze sobą naturalnie sprzężone37. Winiarski38 podkreśla, iż polityka naukowai
innowacyjna odgrywają obecnie ważną rolę w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego,
„zdolność gospodarki do tworzenia sprawnego przepływu i wdrażania innowacji decydujeo jej
konkurencyjności, a zatem również o poziomie życia społeczeństwa”. W tym ujęciu działania
w systemie nauki powinny być powiązane ze wzrostem świadomości przedsiębiorców
odnośnie korzyści, jakie mogą przynieść dobrze wykorzystane badania naukowe i ich wyniki.
„Promocja innowacyjności technologicznych, podnoszenie zdolności do współpracy sektorów
nauki i gospodarki, tworzenie specjalnych mechanizmów finansowych i bodźców
zachęcających przedsiębiorców do podejmowania ryzyka i inwestycji prywatnych w sferę
B+R, połączone z poprawą efektywności uczelni, będą stanowiły element przyspieszający
modernizację gospodarki i podstawę trzeciej fali nowoczesności39. W tym ujęciu daje się
dostrzec proces zwiększania jakości życia oraz konkurencyjności gospodarki poprzez
aktywizację kapitału intelektualnego oraz rozwój sektora B+R, które będą przenosić
gospodarkę na wyższe poziomy rozwoju. Dbałość o każdy etap procesu może powodować
cykliczny wzrost rozwoju, który będzie przebiegał modelowo przemieszczając się ku górze po
obwodzie stożka – to oznacza, że cykl zakreśli pełne koło, lecz w pomiarze poziomu
poszczególnych komponentów, będą one zajmowały wyższe poziomy (zob. rysunek 2).

36

37

38
39

M. Boni (red.), Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zespół
Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, 2013, s. 23.
M. Boni, (red.), Polska 2030: wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zespół
Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, 2009, s. 205.
B. Winiarski, Polityka gospodarcza, wyd. III, PWN, Warszawa, 2006, s. 325.
M. Boni, (red.), Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zespół
Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, 2013, s. 47.
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AKTYWIZACJA KAPITAŁU
INTELEKTUALMEGO

ZWIĘKSZANIE
KONKURENCYJNOŚCI
I INNOWACYJNOŚCI
GOSPODARKI

ROZWÓJ SEKTORA B+R

ZWIĘKSZENIE JAKOŚCI
ŻYCIA SPOŁECZNOGOSPODARCZEGO

Rys. 2. Znaczenie sektora edukacji w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski.
Źródło: opracowanie własne.

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Przeprowadzone rozważania pozwalają na częściową weryfikację hipotezy badawczej.
Sprawny system edukacji przekłada się na rozwój i stabilność społeczno-gospodarczą w części
odpowiadającej roli SE jako akceleratora zmian. Natomiast system ten jest również odbiorcą
zmian i administratorem narzędziowego zaplecza naukowego, więc ta część systemu wymaga
adaptacji infrastruktury naukowej do zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej.
Wiele wątpliwości budzi natomiast fakt sprawności dostosowania struktur do rosnących
wymagań i międzynarodowych standardów, która może generować wiele przejściowych
problemów, opisywanych w powyższej pracy. Szczegółowe rankingi podają surową ocenę
wprost – Polska jest słabo przygotowana, aby konkurować w Europie i na świecie jako
społeczeństwo oparte na wiedzy40. Jednak wiele z opisanych powyżej problemów można
uznać, jako zaistniałe w fazie przejściowej, zaś sam system edukacji w świetle powyższych
rozważań, przy optymalnym wykorzystaniu potencjału i długoterminowych reformach
strukturalnych, może stać się aktywatorem i motywatorem dalszych zmian, potrzebną iskrą
nowoczesności w gospodarce opartej na wiedzy!
Podsumowując rozważania warto podkreślić, iż polski system edukacji w jego obecnej
formie wciąż pozostawia miejsce i zapewnia możliwości dla dynamicznego rozwoju
indywidualnych i zespołowych badań, rozwoju własnych ambicji i wewnętrznych motywacji
oraz podążania śladem wiodących światowych jednostek badawczo-rozwojowych. Mogą
o tym świadczyć znaczące na arenie międzynarodowej osiągniecia polskiej nauki. Warto
40

M. Boni, (red.), Polska 2030: wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zespół
Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, 2009, s. 232.
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wspomnieć o 2 znaczących osiągnieciach polskich naukowców w 2014 r. W sierpniu 2014 r.
w kosmosie znalazł się drugi polski satelita „Heweliusz”, który jest jednym z sześciu satelitów
zbudowanych w ramach austriacko-kanadyjsko-polskiego projektu. W dziedzinie badań
kosmicznych Polska zaczyna odnosić coraz większe sukcesy.41 Drugi spektakularny sukces
polskich naukowców, z października 2014, to nowatorska operacja pacjenta z przerwanym
rdzeniem kręgowym, która umożliwiła mu chodzenie przy wykorzystaniu sprzętu
ortopedycznego. Taką operację wykonano pierwszy raz na świecie42.
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WYZWANIA POLSKIEGO SYSTEMU EDUKACJI
W PERSPEKTYWIE DŁUGOTERMINOWEJ
Streszczenie
W pracy podjęto problem wyzwań polskiego systemu edukacji w perspektywie
długoterminowej. Z jednej strony system ten jest akceleratorem zmian w systemie społecznogospodarczym i w ogólności generatorem rozwoju, z drugiej strony jest odbiorcą
dokonujących się zmian. Praca składa się z trzech części, w pierwszej podkreślono znaczenie
systemu edukacji w odniesieniu do globalnych tendencji rozwojowych, w drugiej
wyodrębniono oraz przybliżono problemy i wyzwania sytemu edukacji w ujęciu
długoterminowym, w trzeciej części opisano ekonomiczny wymiar systemu edukacji. Praca ma
charakter teoretycznych rozważań potwierdzonych rzeczywistymi przykładami w oparciu
o dane statystyczne.
Słowa kluczowe: system edukacji, rozwój społeczno-gospodarczy.

CHALLENGES FACED BY THE POLISH EDUCATIONAL SYSTEM
IN THE LONG TERM
Abstract
The thesis raises the issue of the challenges faced by the Polish educational system in the long
term. On the one hand, the system is an accelerant of the changes appearing in the social and
economic system and a source of development in general. On the other hand, it is a receiver of
the effectuating changes. The thesis consists of three parts, the significance of the educational
system with reference to global development trends has been emphasized in the first part, the
problems and challenges faced by the educational system in the long term have been
distinguished and explained in the second part, the economic dimension of the educational
system has been described in the third part. The thesis comprises theoretical considerations
confirmed by the real examples based on statistical data.
Keywords: educational system, social and economic development.
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ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI KLUCZOWYM
NARZĘDZIEM W PRZEJĘCIACH I FUZJACH

INTRODUCTION
Acquisitions and mergers (taking over a company or its part, gaining ownership control of one
company over another, merging or amalgamation of companies) are frequent processes
primarily in the group of big multinational companies. They are a strategic step of companies
which react to as well as encourage changes in the external environment. They require
cooperation of a number of people, compliance of functions, effective organization, exact
planning and analysing of options. According to Hečková, Chapčáková, Kiseľáková and
Hrabovská (2012), they occur when a company has no other option to grow and increase its
value from the inside by means of a production increase, diversification, and capacity building.
Globalization brings to corporations an option as well as a necessity to allocate their
resources within the world economy in order to reach a maximum of comparative advantages,
which are offered to them by the individual economies and markets (Zadražilová, 2007). These
facts were behind the establishment of more than 60,000 multinational companies with
800,000 affiliated companies outside their country borders (Gooderham, Nordhaug, 2003). In
accordance with Drabiková (2011), there are several reasons for creation and expansion of
acquisitions and mergers. The main causes include economies of scale, subject restructuring,
assortment expansion, market share increase, diversification of risk, solvency improvement,
know-how transfer, and the like. Motives leading to formation of various types of mergers or
acquisitions are divided by Chovancová (2008), Hečková and Chapčáková (2012) into:
effectiveness, personal motives of managers, underestimation of the target company, tax
incentive, and liquidation value motive.
Javor (2005) states that some of the main advantages of acquisitions are: entry into the
target market and achievement of economies of scale. On the other hand, difficulties emerging
from integration of acquisitions into culture and overall strategies of multinational enterprise
should not be underestimated. The acquirer often lacks correct understanding.
Saint-Onge and Chatzkel (2009) highlight the change in the approach to acquisitions. To
the two traditional approaches (cost and growth synergy) they add a new one, which creates
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value in associated companies – the value-creating approach. It is a combination of the
aforementioned dichotomy. The first step in creation of value is detection of potential abilities
during strategic planning, due diligence and acquisition agreement negotiation phases. In the
second step, the acquirer identifies abilities of each of the companies which may complement
the abilities of the other one, separate these abilities and reintegrate them into this company.
The essence of such development of new abilities is knowledge exchange and creation of the
knowledge capital by means of three types of intangible assets:
• Human Capital – represents accumulated knowledge, experience, attributes,
powers, and thinking of all employees, managers and leaders.
• Structural Capital – consists of strategies, structures, processes, i.e. organizational
skills which make the individual abilities of employees more effective.
• Customer Capital, or capital of relations – represents external relations with
customers and suppliers.
When companies are concentrated into bigger companies by means of various forms of
bonding, particularly mergers or acquisitions, the theory of human resource management in
multinational companies is accentuated. Its basis is formed by implementation of management
features and tools with application to the business environment (Mura, 2012).
The most frequent question that the management of multinational companies confronts is,
according to Čepelová and Mura (2012), the way of managing human resources. Human
resources represent one of the most important production factors. In a company, people and
their specific qualities and abilities become one of its most valued assets. Simultaneously,
relative to the complex human nature and especially human psyche, they represent assets which
are very difficult to manage effectively. Therefore, the management of a company must decide
how to manage human resources. Currently, the national and international managers focus on
the strategic planning, business organization, decision-making and risk management. From the
perspective of subjective manifestations connected to human thinking and behaviour, the issue
of human resources was elaborated in detail by Hofstede (1980), who took the sample of
managers and employees of multinational organizations, analysed it and defined dimensions
which are reflected in the work attitudes and values of people: individualism vs. collectivism,
acceptance of power, avoidance of uncertainty, scale of individual’s values.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Human resource management is one of the key tools of acquisition integration because of its
direct impact on employees. It has a significant influence on the acquisition process phases:
integration of corporate cultures and motivation of employees. Gooderham and Nordhaug
(2003) describe five main roles of human resource management regarding the post-acquisition
integration:
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1) Human resources acquisition – internal and external selection of individuals for
given positions; it also includes hiring of temporary workers and external
consultants.
2) Human resources development – represents not only development of competences
among individuals, but also maintenance of these competences.
3) Compensation – covers a broad spectrum of rewards and incentives for employees.
4) Work systems design – structure and distribution of powers and duties, setting
clear boundaries between the competences of individual employees.
5) Work relations – communication with employees, which is inevitable for correct
functioning of the formerly mentioned four tasks of human resource management.
In the pre-acquisition phase it is possible to reveal the state of human resource
management to the society which the acquirer plans to gain. Subsequently he or she may use
the newly developing management system to develop a positive dialogue with the new
employees. An important role is played by the remuneration system used by the company to
obtain and retain quality employees.
In the process of managing cultural diversity of international acquisitions, the area of
human resources is usually problematic even in the contemporary globalized world – new
technologies, marketing strategies, and budget methods are implemented more easily with the
changing human behaviour, which is entrenched in the social environment and national culture
of people. That is why the acquirer must take into consideration also the national cultural
differences forming the corporate culture in the acquired companies.
Irreplaceable role in the integration process is played by communication. Some of the
most significant causes of culturally conditioned conflicts are those which occur in the course
of the communication process. Here the biggest differences may be observed – the acquirer
usually brings to the newly acquired company his or her management practices.
Factors which are decisive in the successfulness of mergers and acquisitions include
organizational affairs involving human resources. According to the results of a research (Child,
2001) it is possible to divide the factors influencing successfulness of an acquisition into nonmanagerial factors (size of the two companies, the acquisition date, the profitability of the
company taken over at the time of acquisition, industry, nationality) and managerial ones (postacquisition integration, method of introducing changes into practice).
Failure of an acquisition or merger stemming from a lack of specification of powers and
duties is described by Owen (2008). Managers do not recognize the FUD factor (Fear,
Uncertainty, Doubt). When the FUD factor increases, their morale and performance decreases
and resentment and rivalry within the company grows. Incorrectly managed acquisitions and
mergers support the emergence of this factor. If the post-acquisition integration process is
managed quickly, both original and new managers may focus fully on the business again. The
usual problem is placing the responsibility in mergers. Acquisitions are less self-destructive.
The acquisition management should involve firm decisions, not compromises.
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STRUCTURED INTERVIEW
The acquisition process procedure should, both from the viewpoint of the acquirer as well as
the acquired company, include the acquisition process stages: formulation of objectives,
localization, probing, negotiation, integration and motivation. To make the decision-making
about selling and buying a company quicker and to reach a transparent situation, it is essential
to find out all the necessary information in advance. This may be achieved by the method of
a structured interview. It is useful to carry out this interview in 3 phases:
1. PREPARATION FOR ACQUISITION:
• How and to what extent was the previous cooperation between the current parent
company and the subsidiary carried out?
• What own objectives were pursued by the acquired company through acquisition?
• In which period began the first signs of a possible future acquisition?
• Evaluate the state of the business activities of the company before the acquisition.
• How long did the acquisition agreement negotiation itself last?
• Did any unpredictable problems occur?
2. ACQUISITION CHANGES:
• Summarize the main changes in the company which were the result of the realized
acquisition.
• Which new managerial procedures were implemented by the parent company?
• Did the knowledge transfer (e.g. managerial skills) between the parent and the
subsidiary company occur?
• What was the main reason for personnel changes in management?
• Does the company plan further future changes directly related to the acquisition?
3. POST-ACQUISITION SITUATION IN THE COMPANY:
• In which area do you see the main differences between the pre-acquisition and the
post-acquisition management?
• Can you observe any improvement or deterioration?
• To what extent did the acquisition changes influence the corporate culture (in the sense
of the shared values)?
• How and to what extent does the cooperation and communication between the parent
and the subsidiary company after the acquisition take place?
• Was there fear and uncertainty between the managers?
• Are the management functions under the management of the new parent company
clearly defined?
• Is the management of the company internally identified with the policy of the parent
company?
• Which decisions remained in the competence of the management of the subsidiary?
Who has the final say in operational decision-making?
• Is orientation of the company under the management of the new parent company
clearly defined?
• Does every manager know the limits of their competence and their responsibilities?
• Summarize the vision and objectives of the company laid down after the acquisition.
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•

Are the given goals gradually fulfilled?
A structured interview may be carried out to compare the responses from several points of
view. It may be conducted by, for example, a board member and a lower management member.
The task of at least three independent respondents is to describe the management restructuring,
results of the tasks of managerial functions, competences and duties, implemented managerial
procedures, new managerial corporate culture, understanding of fear of the unknown, etc.

CONCLUSION
Responsibility for spreading the company’s vision and development of a positive dialogue with
all subordinates should be taken over by the management of the company along with the
human resource management. After meeting the prerequisite of understanding and identifying
with the visions of the company on all employment levels, it is up to the managers to include
their sections in the team cooperation and enforce mutual collaboration. Human resource
management should adapt to the current needs of the company and develop a unique corporate
culture in the company. An important role is to merge the original and the recruited managers
by, for example, organizing mutual activities or implementing brainstorming into project
solving. Human resources represent the most significant capital of the company; therefore, they
rightly deserve the attention of not only the company managers, but also all research workers.
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ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
KLUCZOWYM NARZĘDZIEM W PRZEJĘCIACH I FUZJACH

Streszczenie
Zadaniem zarządzania zasobami ludzkimi jest stworzenie pracownikom korzystnych
warunków pracy i życia. Jest to jedno z najważniejszych narzędzi integracji przejęcia i ma
znaczący wpływ na proces przejęcia. Artykuł ten przedstawia propozycję pytań
ustrukturyzowanego wywiadu, za pomocą którego byłoby właściwe szukanie niezbędnych
informacji na temat przygotowań do przejęcia, zmian związanych z przejęciem oraz sytuacji
w społeczeństwie po przejęciu.
Artykuł ten został opracowany jako część projektu VEGA nr 1/0173/15 'Spojrzenie
analityczne na aspekty determinujące rozwój fuzji i przejęć transgranicznych na obszarze
europejskim'.
Słowa kluczowe: zasoby ludzkie, proces przejęcia, wywiad ustrukturyzowany.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
– KEY TOOL FOR ACQUISITIONS AND MERGERS
Abstract
The task of human resource management is to create favourable work and life conditions for
employees. It is one of the key tools of the acquisition integration and has a significant impact
on the acquisition process. The report presents a proposal for the questions of
a structured interview by means of which it would be appropriate to search for necessary
information about the preparation for acquisition, acquisition changes, and the post-acquisition
situation in the society.
This article was compiled as a part of the project VEGA No. 1/0173/15 “Analytical view
of aspects determined the development of cross-border mergers and acquisitions in the
European area“.
Keywords: human resources, acquisition process, structured interview.
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Zbigniew Zieliński

ROLA I ZASTOSOWANIE E-LEARNINGU
W PRZEDSIĘBIORSTWACH

WSTĘP
Kształcenie, a w szczególności to odbywające się na odległość wymaga od obu stron procesu
otwartości, samodyscypliny i motywacji. W przedsiębiorstwach najważniejsze jest
wykorzystanie kapitału intelektualnego pracowników, generowanej przez nich wiedzy
w połączeniu z nowoczesną technologią. Aktualna sytuacja wymusza na organizacjach, czynne
wkraczanie w obszary gospodarki elektronicznej, co w rezultacie prowadzi do wzrostu
wartości aktywów niematerialnych firmy. Odpowiednie systemy zarządzania wiedzą,
konsolidacji przepływu informacji determinują zastosowanie systemów e-learningowych
w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. E-learning w głównej mierze służy przede wszystkim
w firmach do rozwijania kompetencji pracowników poprzez zastosowanie różnych typów
szkoleń. Kursy e-learningowe zapewniają większą elastyczność i adaptacyjność nauczania,
przez co nauka wybranego materiału może się odbywać w dobranym indywidualnie przez
pracownika czasie, a niekiedy także i miejscu. Multimedialne, interaktywne materiały
edukacyjne udostępniane osobom uczącym się, aktywnie wspomagają proces przyswajania
wiedzy. Jest to spowodowane bardzo dobrą infrastrukturą informatyczną, jaką posiadają firmy
i mogą ją wykorzystać w kształceniu z wykorzystaniem e-learning.

ZASTOSOWANIE E-LEARNINGU W PRZEDSIĘBIORSTWACH
Przeniesienie ciężkości prowadzenia szkoleń w organizacjach z form tradycyjnych na zdalne
jest tym bardziej płynne, ponieważ coraz częściej spotyka się tendencje reorganizacyjne
w świadczeniu i wykonywania samej pracy. Przykładem tego jest tzw. telework, czyli praca na
odległość, która z reguły wykonywana jest przez kadrę o wysokich kwalifikacjach. Biorąc pod
uwagę podobny schemat i podobieństwo organizacyjne telepracy i e-learningu (istotne cechy
takie jak realizacja kursu/pracy w dowolnym miejscu i czasie, dostęp do aktualnej wiedzy
w czasie rzeczywistym oraz sposoby motywowania osób szkolących się/pracujących) możliwe
jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nowoczesnej organizacji.Ze względu na
złożoność organizacji należy pamiętać przy projektowaniu narzędzi e-nauczania o dwóch
kluczowych elementach systemu e-learningowego: o samej platformie e-learningowej
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z repozytorium kursów oraz osobach szkolących się (wraz z ich wiedzą, kompetencjami
i cechami osobowościowymi). E-learning w biznesie jest modelem nauczania, wykorzystującym technologię do tworzenia, dystrybucji i dostarczania danych, informacji, szkoleń oraz
1
wiedzy w celu podniesienia efektywności pracy oraz działań organizacji .
Proces szkoleniowy z wykorzystaniem komputera w przedsiębiorstwie ma za zadanie
zastąpić cały system zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym, dając jednocześnie
możliwość budowania kapitału firmy. Przygotowane materiały dydaktyczne dotyczące na
przykład szkoleń produktowych, pozostają w organizacji jako wiedza, z możliwością jej
wielokrotnego wykorzystania i ponownego sięgnięcia w razie potrzeby. Jak pokazują badania
E-learning Problems – E-Solutions 2012 przeprowadzone przez XY Laerning Team2
w przedsiębiorstwach najczęściej wykorzystywane są szkolenia e-learningowe służące przede
wszystkim do przekazywania wiedzy na temat produktów, procedur oraz procesów sprzedaży.

Rys. 1. Przykład ekranu e-szkolenia BHP.
Źródło: http://www.kursbhp.pl/assets/demo/index1.html

Zamawiane e-kursy dotyczą głównie tematyki zaznajamiającej pracowników z nowymi
przepisami prawa (np. w obszarze BHP), księgowości, nauczania języków obcych oraz obsługi

1

2

S. Wrycza, Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa, 2010.
Źródło: sieć Internet, http://xylearningperspectives.pl, stan na dzień 02.02.2015.
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programów komputerowych. Jak wskazują wyniki badań, szkolenia on-line sprawdzają się
także w przypadku takich tematów korporacyjnych, jak etyka w biznesie.
Obok oczywistych zalet związanych z wdrożeniem e-learning w organizacji takich jak
efekt skali (przez co następuje redukcja kosztów wynagrodzenia trenerów, dojazdu na
szkolenie, wynajęcia sali szkoleniowej), gdzie e-kurs dociera do wszystkich osób szkolących
się w jednakowej formie (poprzez Internet, z wykorzystaniem przeglądarki internetowej), a raz
stworzony kurs może być wykorzystywany wielokrotnie, warto wspomnieć o wysokiej
efektywności umożliwiającej jednoczesne przeszkolenie dużej liczby pracowników (często
pracujących w różnych, oddalonych od siebie oddziałów). Jest to ważny aspekt z punktu
widzenia organizacji rozproszonych, dla których zorganizowanie szkolenia w wersji
3
tradycyjnej niesie duże nakłady organizacyjno-finansowe .
Zdalne nauczanie w przedsiębiorstwie może przyczynić się do zwiększenia efektywności
oraz jakości szkoleń jak i czasu ich trwania, co może przyśpieszyć procesy organizacyjne
4
szkolenia kadr . Przykładem mogą być szkolenia produktowe, szkolenia o nowych usługach,
będące typowymi materiałami dystrybuującymi wiedzę, która szybko się dezaktualizuje
i wymaga częstej zmiany (np. szkolenia pracowników o dużej rotacji w callcenter, szkolenia
w firmach z dużą ilością często zmieniających się produktów np. w branży handlowobudowlanej).

E-learning
w organzacji
– ZALETY

•
•
•
•

niższe koszty,
oszczędność czasu,
uczenie się w dowolnym miejscu,
uczenie się w dowolnym czasie.

•
•
•
•

elastyczność formy i treści,
unifikacja wiedzy,
atrakcyjnośc formy i technologii,
interakcje między uczestnikami a prowadzącym e-zajęcia.

•
•
•
•

możliwość tworzenia szkoleń wewnątrz firmy,
możliwość śledzenia postępów i wyników uczenia się,
wpływ na rozwój firmy i pracowników,
skuteczność uczenia się.

Rys. 2. Zalety szkoleń e-learningowych w organizacji.
Opracowanie własne na podstawie badań Obserwatorium Zarządzania5.

Zastosowanie e-learningu w organizacji stwarza możliwość spersonalizowania szkolenia
oraz pełnej weryfikacji poziomu wiedzy jak i postępu osób szkolonych. Raporty ze szkoleń
e-learningowych można wykorzystać w procesie rekrutacji wewnętrznej oraz w planowaniu

3

4

5

J. Nowak, E-learning – kierunki rozwoju oraz główne strategie zastosowania, źródło: sieć Internet http://old.ue.poznan.pl/att/j.nowak_z52.pdf, stan na dzień 02.02.2015.
S. Wrycza, Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa, 2010.
Źródło: sieć Internet: http://obserwatorium.pl/raporty/e-learning-w-biznesie-2012/, stan na 02.02.2015.
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ścieżki pracowników, a także oceny pracowniczej. Przeprowadzając analizę statystyk szkoleń
można uzyskać informacje o dalszych potrzebach szkoleniowych w danej organizacji. Indywidualizacja nauki pracownika powoduje wzrost skoncentrowania się na najtrudniejszych
6
fragmentach szkolenia, przez co podnoszony jest poziom wiedzy oraz kwalifikacji .
E-learning stosowany w przedsiębiorstwie jest narzędziem ciągle podlegającym
zmianom, wymagający zastanowienia i odpowiedzi na pytania:
• Czy i jakie korzyści przyniesie organizacji?
• Jakie zagrożenia i szanse oznacza wdrożenie e-nauczania dla kultury
organizacyjnej firmy?
• W jakim stopniu dana organizacja jest gotowa na zastosowanie e-learningu?
• Jak zoptymalizować nowe narzędzie, by przyniosło efekty7?

E-learning
w organzacji
– WADY

•
•
•
•

brak interakcji z prowdzącymi i uczestnikami szkolenia,
problem z motywacją, dyscypliną i zaangażowaniem uczestników,
niewielkie zainteresowanie, opór uczestników,
e-learning nie nadaje się do każdej tematyki.

•
•
•
•

dodatkowa, spora inwestycja w infrastrukturę informatyczną,
problemy techniczne w obsłudze systemu e-learningowego,
mała interaktywność e-kursów,
problemy techniczne, uzależnienie od technologii.

•
•
•
•

nużące i monotonne kursy,
niska jakość metodyki i wykonania kursów e-learningowych,
nieefektywne metody kontroli i weryfikacji wiedzy,
brak dobrych e-nauczycieli, moderatorów i metodyków.

Rys. 3. Wady szkoleń e-learningowych w organizacji.
Opracowanie własne na podstawie badań Obserwatorium Zarządzania8.

Często zdarza się, że firmy wprowadzają e-learning bez wcześniejszego przygotowania
metodologicznego, bez uwzględnienia specyficznej branży, bądź kultury organizacyjnej
przedsiębiorstwa, zbyt szybko, co prowadzi do tego, że e-nauczanie staje się w organizacji
marginalnym i rzadko wykorzystywanym systemem.
Przez przedsiębiorstwa e-learning jest postrzegany jako dodatkowa inwestycja
wymagająca zaangażowania dużych zasobów podczas wdrożenia i realizacji szkolenia na
odległość. Największym problemem w przypadku szkoleń e-learning są same koszty
i pracochłonność przygotowania treści szkolenia, produkcji multimediów i elementów
interaktywnych. Barierą może być także technologia (posiadanie odpowiedniego sprzętu,
oprogramowania czy nawet łącza internetowego). Należy jednak pamiętać, iż wiele małych
i średnich firm realizuje własne szkolenia e-learningowe wykorzystując do tego outsourcing,

6

7
8

Ł. Żołędziewski, Systemy e-learningowe w działalności polskich przedsiębiorstw oraz ich wpływy na
konkurencyjność, [w] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 2010.
M. Hyla, Przewodnik po e-learningu, Wolters Kluwer, Kraków, 2007.
Źródło: sieć Internet: http://obserwatorium.pl/raporty/e-learning-w-biznesie-2012/, stan na 02.02.2015.
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nie ponosząc kosztów oprogramowania systemu zdalnego nauczania, czy dodatkowych etatów
związanych z obsługą platformy. Możliwe jest także przygotowanie e-kursu, pozwalającego na
naukę przy słabym łączu internetowym, gdzie ograniczona jest ilość elementów
multimedialnych do niezbędnego minimum.
Jedną z obaw poruszanych podczas wdrożenia szkoleń e-learningowych w firmie jest
negatywny wpływ na kulturę organizacyjną, gdzie wypominany jest brak interakcji osób
uczących się, przez co negatywnie odbija się to na motywacji pracowników do uczestnictwa
w e-kursie. Szkolenia bywają powierzchowne, koncentrują się na rozwiązaniu problemu, a nie
9
dogłębnym poznaniu jego istoty .
• koszt,
• niska jakość i skuteczność rozwiązań e-learningowych,
• bariery techniczne (brak infrastruktury).
E-learning
w organzacji
– BARIERY

• brak interakcji z prowadzącymi i uczestnikami,
• przyzwyczajenie do tradycyjnych metod,
• niska motywacja pracowników, niesystematyczność.
• niechęć przełożonych,
• brak wiedzy o e-learningu,
• niechęć pracowników.
Rys. 4. Bariery szkoleń e-learningowych w organizacji.
Opracowanie własne na podstawie badań Obserwatorium Zarządzania10

Wśród najczęściej pojawiających się barier (podobnie jak i wad) wskazywany jest koszt
wdrożenia i przygotowania zdalnych kursów. Duża część wskazań (wyniki na podstawie
badania przeprowadzonego w 2012 roku przez Obserwatorium Zarządzania) dotyczy braku
wiedzy na temat takiej formy prowadzenia szkoleń, jak i niechęć pracowników do
samodzielnego i systematycznego uczenia się. Konkluzja jaka się nasuwa jednoznacznie
wskazuje, iż przed dostawcami rozwiązań e-nauczania stoi wyzwanie edukowania
i motywowania odbiorców swoich szkoleń.
W silnie zmieniającym się otoczeniu przedsiębiorstw, wiele z nich uważa e-learning za
czynnik zwiększający konkurencyjność na rynku. Dzięki e-szkoleniom pracownicy otrzymują
szczegółową wiedzę na temat danego produktu czy usługi. Wiedza z określonego zakresu jest
w sposób natychmiastowy dostarczona, dzięki czemu organizacja może szybko reagować na
wyzwania konkurencyjne. Poza typowym postrzeganiem e-learningu jako oszczędność czasu
i pieniędzy na szkolenia, ważne jest zmotywowanie pracowników, którzy często doceniają
firmę dysponującą i wykorzystującą nowe technologie.
Sama platforma e-learningowa pozwala już na początkowym etapie realizacji e-szkoleń
zarządzać wiedzą organizacyjną. Dodatkowo integrując ją z systemami informatycznymi
9

10

J. Nowak, E-learning – kierunki rozwoju oraz główne strategie zastosowania, źródło: sieć Internet http://old.ue.poznan.pl/att/j.nowak_z52.pdf, stan na dzień 02.02.2015.
Źródło: sieć Internet: http://obserwatorium.pl/raporty/e-learning-w-biznesie-2012/, stan na 02.02.2015.
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przedsiębiorstwa (np. systemem zarządzania relacjami, rekrutacyjnym, oceny pracowniczej,
zarządzania szkoleniami) istnieje możliwość pełnego wykorzystania systemu e-learningowego
jako narzędzia służącego do zarządzania wiedzą organizacji. E-learning można wzbogacić
o elementy kształcenia nieformalnego, w którym kształcenia odbywa się z wykorzystaniem
technologii tzw. podcastingu, wideocastingu, dzięki któremu pracownicy mogą korzystać
z inspirujących np. wideowykładów TED (http://www.ted.com/). Taka forma kształcenia,
nazwana często społecznościowym umożliwia zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy
w trakcie wykonywania innych czynności. Sam system e-learningowy może ewoluować
w kierunku portalu wymiany wiedzy, w którym e-nauczanie pozwala współpracować wielu
partnerom biznesowym, gdzie skorelowane są wspólne przedsięwzięcia np. szkolenia
produktowego. Firmy stosują formy kształcenia korporacyjnego opartego o jedną z form
e-nauczania jaką jest rapid e-learning. Jest to metoda szybkiego tworzenia zoptymalizowanego
(niedużego w treści i objętości) kursu, co znacznie skraca czas przygotowania i samej
prezentacji wiedzy. Wykorzystywane są w tej formie proste i powszechnie znane narzędzia
(np. program do prezentacji multimedialnych PowerPoint), istotna jest szybka informacja
zwrotna, jak i śledzenie postępów uczenia się.
W przypadku pracowników ceniących sobie kontakt z prowadzącym zajęcia, a przez to
formę szkoleń tradycyjnych istnieje rozwiązanie łączące e-learning z kształceniem formalnym.
Jest to tzw. blended learning, czyli nauczanie mieszane, gdzie pewna część zajęć odbywa się
w formie tradycyjnej (np. w siedzibie przedsiębiorstwa), zaś pozostała część na odległość.
W procesie nauczania użyte formy wzajemnie się wspomagają i usprawniają proces
szkoleniowy. Może to być remedium na niechęć pracowników przyzwyczajonych do szkoleń
tradycyjnych, czy mających problem z używaniem technologii informatycznej.
E-learning w znaczący sposób wpływa na różnego rodzaju procesy organizacyjne, prowadząc do optymalizacji kosztów, wzrostu przewagi konkurencyjnej, wpływa także na inne procesy
11
mające duże pośrednie, bądź bezpośrednie znaczenie dla wyniku przedsiębiorstwa, gdyż :
• Przyczynia się do wprowadzania zarządzania wiedzą w organizacji poprzez
zarządzanie materiałami szkoleniowymi, informacjami,
• Pozwala zarządzać efektywnie personelem, dając przejrzysty obraz umiejętności
i kompetencji pracownika,
• Uelastycznia kanały komunikacyjne, poprzez udostępnianie mechanizmów
zdalnej pracy i szkoleń na odległość,
• Oddaje do dyspozycji zaawansowane mechanizmy analityczne, pozwalające
zrozumieć ekonomiczną wartość szkoleń i doskonalenia kadry12.

11

12

M. Plebańska, Internet w modelu zdalnych szkoleń. Budowanie szkoleń e-learningowych dla potrzeb
własnej organizacji (firmy). [w] Uwarunkowania prawne i technologiczne e-learningi i web-seminarów.
Warszawa, 2011.
M. Hyla, Przewodnik po e-learningu, Wolters Kluwer, Kraków, 2007.
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PODSUMOWANIE
Wraz z rozwojem technologii informatycznej systemy e-learningowe stały się powszechnym
narzędziem stosowanym w procesie przygotowania i prowadzenia szkoleń na odległość
w przedsiębiorstwach. Platforma e-learningowa jest systemem informatycznym, który ułatwia
rozwój pracowników szkolących się na odległość, pozwala na realizację procesów zarządzania
i oceny wiedzy. Rosnąca popularność różnych form kształcenia na odległość wynika z faktu,
iż umożliwiają one na znaczące zmniejszenie wpływu istotnych barier (takich jak czas, miejsce
i koszt szkolenia), które utrudniały skorzystanie z tradycyjnej formy przekazywania wiedzy.
Technologie informatyczne dają możliwość przygotowania interaktywnych treści, rozszerzonych
o natychmiastowe testowanie wiedzy osoby uczącej się z możliwością wprowadzenia elementów
symulacji czy treści multimedialnych. E-learning nie jest już utożsamiany z wysokimi kosztami,
obecnie mogą sobie pozwolić na tę technologię małe i średnie przedsiębiorstwa. Kolejnym
krokiem w działalności tych przedsiębiorstw powinno być stworzenie strategii e-learningowej,
mającej w swym działaniu łączyć cele biznesowe, ze strategią zarządzania zasobami ludzkimi,
tak by dzięki temu firma tworzyła aktywną przewagę konkurencyjną.
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ROLA I ZASTOSOWANIE E-LEARNINGU
W PRZEDSIĘBIORSTWACH
Streszczenie
E-learning będący najbardziej zaawansowaną techniką i formą przekazywania wiedzy,
znajduje zastosowanie w biznesie, odnosząc się bezpośrednio do celów i działania organizacji
w zakresie dystrybuowania wiedzy. Technologie informatyczne i multimedialne są coraz
częściej włączane w działania i procesy rozwojowe firm. E-learning pozwala kształcić
pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie są ograniczone zasoby kadrowe.
W 2011 roku CegosGroup przeprowadziło badania wśród 2542 pracowników z pięciu krajów
europejskich – Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Hiszpanii pokazując, iż w ciągu
trzech ostatnich lat 80% pracowników uczestniczyło w szkoleniach. Spośród badanych, 91%
osób uczestniczyło w szkoleniach tradycyjnych, 44% w kursach e-learningowych, a 37%
w szkoleniach komplementarnych (blended learning). Uczestnicy szkoleń e-learningowych
korzystali z rozbudowanych modułów e-nauczania, nagrań wideo, webinarów, gier online,
często korzystając z urządzeń mobilnych – wykorzystując je w procesie uczenia się na
odległość. W artykule przedstawiono obszary zastosowań e-learningu w biznesie, starając się
ukazać najważniejsze formy stosowania nowych technologii w szkoleniach.
Słowa kluczowe: e-learning, blended learning, kształcenie komplementarne, technologie
informacyjne, ict.

THE ROLE AND USE OF E-LEARNING IN ENTERPRISES
Abstract
E-learning, which is the most advanced technique and form of knowledge transfer, is used in
business and refers directly to the objectives and activities of the organization in terms of
distributing knowledge. Information and multimedia technology in creasingly integrate in to
operations and business development processes.
E-learning allows to educate employees of small and medium-sized companies where
human resources are limited. In 2011, the Cegos Group conducted a survey among 2542
workers from five European countries – France, Italy, Great Britain, Germany and Spains how
ingthat over the last three years, 80% of workers participated in a training. Amongst
respondents, 91% of people participated in traditional training, 44% of e-learning courses, and
37% in complementary training (blended learning).
Participants of e-learning courses were using sophisticated e-learning modules, videos,
webinars, online games, of tenusing mobile devices, using them in the process of distance
learning. This article shows the areas of e-learning applications in business, tries to present the
most important forms of use of new technologies in training.
Keywords: e‐learning, blended learning, information technology, ICT in teaching.
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