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Wstęp

Rozwój regionalny nie ma jednoznacznej, powszechnie przyjêtej i akceptowanej wyk³adni znaczeniowej. Elastycznoæ w rozumieniu tego pojêcia
wynika z ró¿nego pojmowania zakresu dotycz¹cego samego rozwoju czy regionu, wspólnych zale¿noci pomiêdzy desygnatami tego dwucz³onowego
terminu oraz ró¿nych podejæ analitycznych i naukowych. Poszukiwania
determinant rozwoju regionalnego s¹ prowadzone od lat przez wybitnych
przedstawicieli wiata nauki, praktyki gospodarczej i polityków. Przygotowuj¹c niniejsz¹ monografiê uznano, ¿e istnieje nadal mo¿liwoæ dyskursu
naukowego w tym temacie i podjêto próbê wyznaczenia regionalnych uwarunkowañ poprawy efektywnoci gospodarowania zasobami, wytyczenia pewnych kierunków i rekomendacji do popularnego obecnie okrelenia spójnoci spo³eczno-gospodarczej regionów. Jako region przyjêto w kategoriach
administracyjnych jednostkê usytuowan¹ na najwy¿szym szczeblu w podziale terytorialnym pañstwa polskiego, tj. województwa. Zbli¿one podejcie do okrelenia regionów mo¿na znaleæ w EU Regional Competitiveness
Index RCI 20131. Rozwój jest przez autorów rozumiany jako sta³e d¹¿enie
(postêp) do pozytywnej zmiany zarówno jakociowej, jak i ilociowej w systemach gospodarczych, spo³ecznych i przyrodniczych. U³atwia to zajêcie siê
problematyk¹ zrównowa¿onego i trwa³ego rozwoju regionów w kontekcie
efektywnego gospodarowania zasobami ludzkimi, materialnymi i rodowiskowymi. Kumulatywne pobudzanie aktywnoci ludzi i kapita³ów jest rozs¹dne i logiczne wówczas, gdy kszta³towany nowy ³ad przestrzenno-gospodarczy uwzglêdnia zachowanie rodowiska przyrodniczego i kulturowego
na rzecz przysz³ych pokoleñ. Omawiane idee rozwoju regionalnego sta³y siê
przes³ankami ci¹gu logicznego przedk³adanej czytelnikom monografii.
W czêci pierwszej zawarto wprowadzenie do zagadnieñ zwi¹zanych
z determinantami rozwoju regionalnego w Polsce w odniesieniu do regionów najbardziej rozwiniêtych w Unii Europejskiej (na podstawie RCI 2013).
W tym obszarze dokonano przegl¹du metod i miar rozwoju regionalnego,
a tak¿e przedstawiono ród³a finansowania i politykê regionaln¹ w Polsce.
W drugiej czêci opracowania ukazano proces ewolucyjny w podejciu
do zarz¹dzania organizacjami publicznymi, znaczenie zarz¹dzania instytu1

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/6th_report/
rci_2013_report_final.pdf (dostêp: 7.09.2016).
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cjami publicznymi w rozwiniêtych demokracjach i stabilnych systemach instytucjonalnych. Podkrelono rolê i znaczenie zarz¹dzania zadaniowego
i jego skutków w d¹¿eniu do poprawy efektywnoci organizacji publicznych.
Przedstawiono mo¿liwoci wykorzystania strategicznej karty wyników jako
nowego narzêdzia w zarz¹dzaniu strategicznym organizacjami publicznymi. Uznano, ¿e bardziej efektywna polityka spo³eczna w regionach jest powi¹zana z intensywnym rozwojem organizacji i instytucji spo³eczeñstwa
obywatelskiego i poci¹ga za sob¹ koniecznoæ szukania nowych, doskonalszych metod rozwi¹zywania problemów i realizowania celów regionalnych
przez administracjê. W tej czêci zaproponowano tak¿e mened¿erskie podejcie do instytucji publicznych, w aspekcie spopularyzowanej w latach osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych XX w. wspó³czesnej wersji modelu znanego jako Nowe Zarz¹dzanie Publiczne (NZP) (New Public Management).
W czêci trzeciej monografii wskazano na szanse poprawy konkurencyjnoci i innowacyjnoci polskiej gospodarki. Rekomendowany model efektywnoci inwestycji publicznych wskazuje na mo¿liwoci istotnego postêpu
w g³ównych obszarach decyduj¹cych o poprawie konkurencyjnoci gospodarki jako ca³oci, a tak¿e regionów/województw. W formu³owaniu modelu
pomocne by³y analizy rankingu RCI NUTS2, wskaniki innowacyjnoci (SSI),
a tak¿e autorskie badania empiryczne przeprowadzone w latach 20002014.
Monografia, oprócz charakteru naukowego (wk³adem w rozwój nauki
jest rekomendowany model efektywnoci inwestycji publicznych), ma wartoci dydaktyczne i mo¿e byæ wykorzystywana w procesie dydaktycznym
na wielu kierunkach kszta³cenia zwi¹zanych z efektywnoci¹ gospodarowania i rozwojem lokalnym. Wyró¿niaj¹ j¹ tak¿e walory aplikacyjne, st¹d
z pewnoci¹ mo¿e byæ pomocna w budowaniu strategii rozwoju lokalnego
i do poprawy konkurencyjnoci regionów polskich w UE.
Pracê koñcz¹ podsumowanie i wnioski oraz spisy tabel i rysunków oraz
bibliografia.
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Rozdział 1

Determinanty i cele rozwoju regionalnego
1.1. Uwarunkowania rozwoju regionalnego
W pojêciu rozwój regionalny zawarte jest szerokie spektrum zjawisk
gospodarczych, spo³ecznych i przestrzennych. W literaturze przedmiotu
definicje rozwoju regionalnego formu³owane s¹ jako punkt wyjcia do rozwa¿añ teoretycznych i aplikacyjnych dotycz¹cych polityki gospodarczej, transformacji systemowej, polityki regionalnej, programowania rozwoju regionalnego, a tak¿e procesów integracyjnych oraz globalizacyjnych. Rozwój
regionalny generowany jest przez zbiór czynników o charakterze ekonomicznym (zewnêtrznych, wewnêtrznych), techniczno-technologicznym, spo³eczno-kulturowym, politycznym, a tak¿e ekologicznym oraz przestrzennym. Ich
istnienie, jakoæ, w tym wzajemne oddzia³ywanie, warunkuj¹ kierunki oraz
mo¿liwoci rozwoju. Jednoczenie stanowi¹ one o konkurencyjnoci regionalnej. Jako zasoby determinuj¹ce konkurencyjnoæ wyró¿nia siê nastêpuj¹ce1:
 kapita³ ludzki i spo³eczny,
 kapita³ finansowy oraz trwa³y,
 wiedzê i innowacyjnoæ.
Aby zasoby te mog³y przyczyniaæ siê do rozwoju regionalnego niezbêdne
jest odpowiednie otoczenie instytucjonalne, na które sk³adaj¹ siê dwa elementy:
 sprawnoæ i jakoæ funkcjonowania administracji publicznej oraz otoczenia biznesu,
 zdolnoæ tego otoczenia do stymulowania rozwoju2.
Rozwój regionalny w ujêciu ekonomicznym generuje wzrost gospodarczy, który umo¿liwia przekszta³canie zasobów ekonomicznych wewn¹trz oraz
spoza regionu w coraz wiêksz¹ iloæ dóbr i us³ug. Aspekt spo³eczny oznacza
zmiany w strukturze spo³ecznej oparte na relacjach miêdzyludzkich, prze1 A. Wieloñski, Teoretyczne podstawy lokalizacji dzia³alnoci gospodarczej, Warszawa
2007, s. 51.
2 L. Jêdrzejewski, Przedsiêbiorczoæ jako stymulator rozwoju regionalnego, Kwartalnik
Kolegium Ekonomiczno-Spo³ecznego, Studia i Prace SGH, nr 3, t. 5: Finanse przedsiêbiorstw,
Warszawa 2015, s. 52.
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k³adaj¹ce siê na wy¿szy komfort ¿ycia mieszkañców. W sferze technicznej
i technologicznej rozwój regionalny wymaga racjonalnego zwiêkszania asortymentu, nowoczesnoci oraz jakoci wytwarzanych dóbr, jak i wiadczonych us³ug. Zwraca siê równie¿ uwagê na kwestie przyrodnicze, czyli
na równowagê pomiêdzy cz³owiekiem a otaczaj¹cym go rodowiskiem. Rozwój regionalny nie mo¿e odbywaæ siê w sprzecznoci ze rodowiskiem naturalnym3.
Wieloæ definicji rozwoju regionalnego charakteryzuje siê stopniem uogólnienia omawianej kategorii ekonomicznej. Najbardziej syntetycznie kategorie rozwoju regionalnego wyjaniaj¹ m.in.: J. Szlachta, T. Kud³acz oraz
A. Klasik. Wed³ug J. Szlachty rozwój regionalny to systematyczna poprawa konkurencyjnoci podmiotów gospodarczych i poziomu ¿ycia mieszkañców oraz wzrost potencja³u gospodarczego regionów, przyczyniaj¹cy siê do
rozwoju spo³eczno-gospodarczego kraju4. T. Kud³acz definiuje rozwój regionalny jako trwa³y wzrost poziomu ¿ycia mieszkañców i potencja³u gospodarczego w skali okrelonej jednostki terytorialnej5. A. Klasik natomiast
zaproponowa³ rozwiniêcie tej definicji (dotycz¹cej zespo³u zadaniowego do
spraw rozwoju regionalnego Polski), okrelaj¹c go jako trwa³y wzrost trzech
elementów: potencja³u gospodarczego regionów, ich si³y konkurencyjnej oraz
poziomu i jakoci ¿ycia mieszkañców, akcentuj¹c jednoczenie, ¿e chodzi
o trwa³y wzrost przyczyniaj¹cy siê do rozwoju ca³ej wspólnoty narodowej6.
T. Kud³acz, rozwijaj¹c prezentowan¹ wy¿ej definicjê rozwoju regionalnego w celu okrelenia przes³anek i funkcji jego programowania, uto¿samia
rozwój regionalny ze zmianami jego g³ównych komponentów, którymi s¹7:
 potencja³ gospodarczy,
 struktura gospodarcza,
 rodowisko przyrodnicze,
 zagospodarowanie infrastrukturalne,
 ³ad przestrzenny,
 poziom ¿ycia mieszkañców,
 zagospodarowanie przestrzenne.
Identyfikacja i pomiar poziomu rozwoju regionalnego w tym przypadku
polegaj¹ przede wszystkim na nastêpuj¹cych dzia³aniach:
3

Z. Strzelecki, Polityka regionalna, w: Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna
i lokalna, Warszawa 2008, s. 79, 233.
4 J. Szlachta, Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, Studia KPZK
PAN, t. 105, wyd. II, Warszawa 1997, s. 9-10.
5 J. Hausner, T. Kud³acz, J. Szlachta, Identyfikacja nowych problemów rozwoju regionalnego Polski, Warszawa 1998, s. 21.
6 A. Klasik (red.), Planowanie strategiczne, Warszawa 1993, s. 14.
7 J. Hausner, T. Kud³acz, J. Szlachta, Instytucjonalne przes³anki regionalnego rozwoju
Polski, Warszawa 1997, s. 28.
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 wyborze dwóch (lub wiêcej) daj¹cych siê porównaæ stanów rozwoju wymienionych wy¿ej komponentów rozwoju regionalnego,
 identyfikacji, opisie i ocenie jakociowych ró¿nic miêdzy nimi,
 zastosowaniu ilociowych kryteriów i mierników rozwoju poszczególnych
komponentów,
 ocenie zaawansowania rozwoju regionalnego, bêd¹cego pochodn¹ rozwoju
analizowanych komponentów.
A. Klasik, uszczegó³awiaj¹c definicjê rozwoju regionalnego w kontekcie koncepcji rozwoju Polski, wyró¿ni³ nastêpuj¹ce g³ówne czêci sk³adowe tego procesu8:
 wzrost gospodarczy i zatrudnienie,
 wzrost dobrobytu i jakoci ¿ycia,
 wzrost atrakcyjnoci inwestycyjnej regionów,
 procesy innowacyjne i dywersyfikacjê struktury gospodarczej regionów,
 ekorozwój i polepszenie ¿ycia w regionach,
 rozwój us³ug spo³ecznych i kapita³u ludzkiego,
 wzbogacenie to¿samoci i procesy integracji regionalnej.
W tym przypadku empiryczne okrelenie stopnia rozwoju regionalnego
polega na identyfikacji i pomiarze zmian w ramach jego czêci sk³adowych.
Mo¿na przyj¹æ, ¿e okrelenie  w prezentowanych wy¿ej definicjach  tzw.
komponentów rozwoju regionalnego lub tzw. czêci sk³adowych daje podstawê do wytyczenia pól tego rozwoju, którymi s¹9:
 regionalny ekosystem,
 infrastruktura,
 gospodarka regionalna.
Mnogoæ zjawisk i procesów spo³ecznych, gospodarczych i przestrzennych sk³adaj¹cych siê na kategoriê rozwoju regionalnego sprawia, ¿e jest on
wynikiem jednoczesnej dzia³alnoci ró¿nych podmiotów w³adzy publicznej,
przedsiêbiorstw, instytucji i mieszkañców regionu. Z jednej strony, procesy
identyfikowane jako rozwój regionalny stanowi¹ wynik zachowañ mikroekonomicznych dzia³aj¹cych w gospodarce rynkowej przedsiêbiorstw i inwestorów, z drugiej za wynikaj¹ ze wiadomej i celowej dzia³alnoci publicznych podmiotów kreuj¹cych politykê regionaln¹. Je¿eli dzia³ania te
wzajemnie siê uzupe³niaj¹ i stymuluj¹ na poszczególnych polach rozwoju
regionalnego, to zaistniej¹ przes³anki rozwoju regionalnego, rozumianego
jako proces pozytywnych zmian wzrostu ilociowego i postêpu jakociowego
zachodz¹cych w regionie, tj. ponadlokalnym uk³adzie spo³eczno-terytorial8 A. Klasik, Badania miejskie i regionalne potencja³y rozwojowe oraz kierunki przemian w miastach i regionach, Katowice 2015, s. 14.
9 A. Myna, Rozwój lokalny, regionalne strategie rozwoju, regionalizacja, Samorz¹d Terytorialny 1998, nr 11, s. 34.
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nym, identyfikowanym dziêki specyficznym cechom przestrzeni i struktury gospodarki, a tak¿e wiêzi spo³ecznej wynikaj¹cej ze wspólnej to¿samoci
regionalnej. Tak rozumiany rozwój regionalny jest procesem z³o¿onym. Stopieñ tej z³o¿onoci jest pochodn¹ wielorakoci celów, którym rozwój ma s³u¿yæ, a tak¿e ró¿norodnoci dzia³añ, kszta³tuj¹cych go dalej, kombinacji zasobów i czynników produkcji, jak i przes³anek spo³ecznych akceptacji celów
rozwoju spo³ecznego, gospodarczego i przestrzennego.
Prezentowane w wielu opracowaniach definicje rozwoju regionalnego
b¹d lokalnego s¹ na tyle uniwersalne, ¿e mo¿na odwo³ywaæ siê do nich,
opisuj¹c rozwój regionu, jak i mniejsze jednostki terytorialne w zale¿noci
od badanej materii. Za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ definicja rozwoju regionalnego A.C. Nelsona i definicja rozwoju lokalnego E.J. Blakelya. A.C. Nelson
przez rozwój regionalny rozumie: zmiany w regionalnej produktywnoci
mierzonej wielkoci¹ populacji, zatrudnieniem, dochodem i wartoci¹ produkcji dodanej. Rozwój regionalny obejmuje równie¿ rozwój spo³eczny rozumiany jako poziom opieki zdrowotnej, dobrobyt, jakoæ rodowiska, czy te¿
kreatywnoæ10. Natomiast E.J. Blakely lokalny rozwój gospodarczy definiuje
jako: proces, w którym w³adze lokalne lub (oraz) organizacje s¹siedzkie anga¿uj¹ siê w celu stymulowania lub przynajmniej utrzymania dzia³alnoci
gospodarczej lub (oraz) zatrudnienia. G³ównym celem tego zaanga¿owania
jest stworzenie lokalnych mo¿liwoci utrzymania (powstania) zatrudnienia w dziedzinach korzystnych dla spo³ecznoci lokalnej. W procesie gospodarczego rozwoju lokalnego u¿ywane s¹ miejscowe zasoby naturalne, ludzkie
oraz instytucjonalne11.
Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e rozwój regionalny i lokalny s¹ pojêciami to¿samymi. Przyjête za³o¿enie uzasadnia równie¿ wyjanianie rozwoju regionalnego lub lokalnego za pomoc¹ tych samych grup teorii (np. teorii lokalizacji). W warunkach polskich za region uwa¿ane jest województwo, za za
jednostki lokalne  gminy. Z tych wzglêdów w niniejszej pracy rozwój regionalny jest synonimem rozwoju województw, za rozwój lokalny jest odpowiednikiem rozwoju miast i gmin.
Doæ powszechnie uwa¿a siê, ¿e podstawowym celem gospodarowania
spo³ecznego jest rozwój gospodarki narodowej, daj¹cy podstawê do dobrobytu spo³ecznego. Wzrost gospodarczy wi¹zany jest jednoznacznie z przyrostem produktu krajowego brutto. Za miarê wzrostu najczêciej przyjmuje
siê dynamikê wielkoci produktu krajowego brutto lub wielkoci produktu
krajowego brutto na mieszkañca. Pojêcie rozwoju wywo³uje natomiast pewne kontrowersje i mnogoæ interpretacji. Najczêciej jednak przez rozwój
10

K. Secomski, Teoria rozwoju regionalnego, Warszawa 1987, s. 14.
E.J. Blakely, Planning Local Economic Development Theory and Practice, Sydney
2013, s. 29.
11

12

rozumie siê jakociowe zmiany w strukturze wytwarzania i podzia³u produktu krajowego brutto, zmiany na lepsze w zakresie jakoci ¿ycia jednostek oraz poprawê ogólnej sytuacji warunków bytowania. Tak szerokie okrelenie rozwoju tworzy istotne trudnoci w zakresie definiowania jego cech,
ustalania relacji wystêpuj¹cych miêdzy nimi, a w konsekwencji staje siê
przyczyn¹ sporów i dyskusji wokó³ mierników i sposobów ich wyznaczania.
Sporód wielu mierników rozwoju regionalnego (demograficznych, spo³ecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych) zwraca siê zw³aszcza uwagê na
wskaniki stanu spo³eczeñstwa informacyjnego (SI) w aspekcie technologicznym, ekonomicznym i spo³ecznym. Spo³eczeñstwo informacyjne jest nowym zjawiskiem, które wp³ywa na rozwój regionalny, a jego g³ównymi elementami s¹ gospodarka oparta na wiedzy (GOW) oraz stopieñ wykorzystania
i dostêpnoci TIT (Technologii Informacyjnej i Telekomunikacji; ESPON
2007)12.
W koñcu XX w. w Unii Europejskiej dojrzewa³a wiadomoæ potrzeby
znacznie szerszego oparcia rozwoju spo³eczno-gospodarczego o determinanty znacznie nowoczeniejsze ni¿ tradycyjne stymulanty, bowiem te zasadniczo wyczerpa³y swoje mo¿liwoci. Wyrazem tego by³a przyjêta na posiedzeniu w Lizbonie w 2000 r. strategia zak³adaj¹ca przekszta³cenie Unii
Europejskiej w ci¹gu zaledwie dziesiêciu lat w najbardziej nowoczesn¹ gospodarkê wiatow¹. Strategia ta zosta³a uzupe³niona w roku 2001 na szczycie w Goeteborgu o elementy trwa³ego i zrównowa¿onego rozwoju13.
Kwestia dba³oci o mierniki wzrostu i rozwoju gospodarczego jest niezwykle wa¿na w polskiej polityce gospodarczej nie tylko ze wzglêdu na troskê o zaspokojenie potrzeb spo³ecznych, ale te¿ w kontekcie przynale¿noci
Polski do Unii Europejskiej, gdzie paradygmat wyrównywania poziomu rozwoju miêdzy regionami jest wysoko podnoszony jako zasada funkcjonowania UE. W Unii, jako miernik do porównywania dobrobytu w poszczególnych krajach, stosuje siê wskanik PKB w relacji do ludnoci danego kraju.
W 2006 r. kraje Europy rodkowo-Wschodniej (przyjête do Unii w maju 2004 r.)
osi¹gnê³y, w wiêkszoci przypadków, 23-krotnie szybsze tempo wzrostu
ni¿ kraje EU-15. W czo³ówce znalaz³y siê Estonia i £otwa, w których zanotowano ponad 4-krotnie wy¿sze tempo wzrostu PKB ni¿ w EU-15. Ta sytuacja jest przez wielu analityków odczytywana jako efekt uruchomienia pro12

S. Kurek, Przestrzenne zró¿nicowanie poziomu rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej w wietle wybranych mierników, Prace Komisji Geografii Przemys³u Nr 16, Warszawa-Kraków 2010, s. 88.
13 J. Szlachta, Strategiczne programowanie rozwoju regionalnego, w kierunku krajowego
systemu mysìli strategicznej w sferze polityki regionalnej, w: M. Kolczyñski, P. ¯uber (red.),
Nowy paradygmat rozwoju  najnowsze trendy i perspektywy polityki regionalnej, Warszawa
2011.

13

cesu konwergencji gospodarek w ramach wspólnoty. Mimo obserwowanego
dynamizmu rozwojowego wspomnianych krajów, wyrównywanie poziomu
PKB przypadaj¹cego na jednego mieszkañca miêdzy nimi a krajami EU-15
postêpuje powoli i bêdzie mo¿liwe raczej w bardzo d³ugim horyzoncie czasu
obliczanym na ¿ycie dwóch, a w niektórych przypadkach trzech pokoleñ.
Po 2007 r. tempo wzrostu gospodarek krajów Unii Europejskiej zaczê³o
stopniowo wyhamowywaæ, by w 2009 r., na skutek kryzysu, ca³kowicie siê
za³amaæ. We wszystkich krajach Unii Europejskiej PKB przyj¹³ wartoci
ujemne. Wyj¹tek stanowi³a Polska, która jako jedyny kraj utrzyma³a wartoæ dodatni¹. Szeæ lat po kryzysie we wszystkich krajach odnotowano
wartoci dodatnie wzrostu, jednak nie powróci³y one do poziomu sprzed kryzysu. Odmiennie sytuacja kszta³tuje siê w Irlandii, gdzie od czasu kryzysu
jej gospodarka jest najszybciej rozwijaj¹c¹ siê w Unii, a wzrost PKB w 2015 r.
osi¹gn¹³ 26% i by³ to po raz kolejny najwy¿szy wzrost sporód krajów Unii.
Poziom PKB Chorwacji, najm³odszego cz³onka UE, po latach po raz pierwszy osi¹gn¹³ wartoæ dodatni¹14.
Fenomenem w ostatnim æwieræwieczu jest dynamika wzrostu gospodarki chiñskiej. W latach 19782004 chiñskie PKB ros³o w tempie oko³o 10%
redniorocznie, co jest tempem nieosi¹galnym dla czo³ówki krajów wiata.
To spowodowa³o, ¿e Chiny szybko uzyskuj¹ pozycjê silnej gospodarki, jak¹
mia³y piêæ wieków temu i przekszta³caj¹ siê z biednego kraju o zacofanej
gospodarce w oferuj¹cy produkty o wiatowym standardzie, oparte na zaawansowanych technologiach. W 2010 r. Chiny wyprzedzi³y Japoniê i sta³y
siê drug¹ najwiêksz¹ gospodark¹ na wiecie pod wzglêdem nominalnej
wartoci PKB. W 2015 r. PKB Chin osi¹gn¹³ wartoæ 11,1 bln USD i by³
ponad dwukrotnie wy¿szy ni¿ wartoæ PKB Japonii. Wysoka dynamika wzrostu nie zapewnia równie dynamicznej poprawy poziomu ¿ycia Chiñczyków.
Obecnie w 2015 r. tempo wzrostu PKB Chin obni¿y³o siê do oko³o 7%, lecz
nadal jest wy¿sze ni¿ w USA i Unii. Wartociowo jest to wielkoæ zbli¿ona do
PKB USA, przewy¿szaj¹c jednoczenie ³¹czne PKB krajów nale¿¹cych do strefy
euro15.
Wed³ug raportów Banku wiatowego w polskiej gospodarce dominuj¹
sygna³y wskazuj¹ce, ¿e wzrost gospodarczy jest na poziomie stabilnym16.
Jednak¿e perspektywy tego wzrostu s¹ zagro¿one zarówno na skutek braku
reform strukturalnych, reformy finansów publicznych i reform instytucjonalnych, a tak¿e przez coraz wiêksze upolitycznienia gospodarki, wzrost
14

http://ec.europa.eu/eurostat (dostêp: 14.08.2016).
J. Sulmicki, Chiny umacniaj¹ dominuj¹c¹ pozycjê w gospodarce wiatowej, Zeszyty
Naukowe Uczelni Vistula 2015, nr 41, s. 38.
16 http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects (dostêp:
17.08.2016).
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populizmu oraz nieodpowiedzialne os³abienie autorytetu w³adz pañstwowych i samorz¹dowych.
Obecnie podejmowane dzia³ania przes¹dz¹ o losach gospodarki polskiej
w XXI w. Przed Polsk¹ stoj¹ nadal wielkie wyzwania zwi¹zane z integracj¹
europejsk¹, a przede wszystkim z odrabianiem dystansu rozwojowego, jaki
dzieli gospodarkê polsk¹ od krajów wysoko rozwiniêtych. W okresie, gdy
trzeba bêdzie zmierzyæ siê z wieloma problemami wewnêtrznymi, gospodarka
wiatowa bêdzie podlega³a intensywnym przemianom w zwi¹zku z postêpuj¹c¹ globalizacj¹ rynków towarowych i kapita³owych, co tworzyæ bêdzie nowe
i zaskakuj¹ce uwarunkowania dla rozwoju gospodarek narodowych.
Zgodnie ze statystyk¹ Eurostatu, Polska, licz¹ca ponad 38,0 mln mieszkañców, jest najwiêkszym krajem w Europie rodkowo-Wschodniej nale¿¹cym do Unii Europejskiej. Pod wzglêdem liczby ludnoci znajduje siê na
33 miejscu wród krajów wiata i na 6 wród pañstw Unii17. Jeli chodzi
o produkt krajowy brutto (PKB), polska gospodarka sklasyfikowana jest na
9 miejscu wród gospodarek pañstw UE i 25 miejscu wród gospodarek wiata
(PKB za rok 2014 w cenach bie¿¹cych w przeliczeniu na dolary (dane MFW,
World Economic Outlook Database, padziernik 2015))18. W 2015 r. PKB
wzrós³ w Polsce realnie o 3,6%, co stanowi powa¿ne osi¹gniêcie na tle gospodarek Unii, zw³aszcza po wiatowym kryzysie finansowym. Te optymistyczne dane, sugeruj¹ce, ¿e stan gospodarki jest bardziej ni¿ zadowalaj¹cy, nie
mog¹ jednak przes³aniaæ istotnych, negatywnych zjawisk, które wynikaj¹
z utrzymuj¹cej siê do chwili obecnej wadliwej struktury polskiej gospodarki. Nale¿y do nich zaliczyæ19:
 wzrost d³ugu publicznego oraz utrzymuj¹cy siê deficyt bud¿etowy,
 niedostateczny poziom konkurencyjnoci gospodarki w konfrontacji z krajami Unii Europejskiej,
 znaczny stopieñ zacofania struktury gospodarki w stosunku do krajów
wysoko rozwiniêtych,
 rozrost biurokracji.
Dzia³ania na rzecz ³agodzenia tych problemów wymagaj¹ usprawnienia
polityki gospodarczej, która  jak dot¹d  jest ma³o skuteczna. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e przy lepiej sformu³owanej polityce ekonomicznej gospodarka Polski mog³aby rozwijaæ siê redniorocznie, wprawdzie nie w tempie w³aciwym gospodarce chiñskiej, niemniej jednak mog³aby osi¹gn¹æ
nawet 8%, czyli usytuowaæ siê na poziomie zanotowanym wród liderów
EU-8. By³by to wzrost, który przyniós³by Polsce nale¿ny jej awans cywiliza17

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (dostêp: 17.08.2016).
www.msp.gov.pl (dostêp: 14.08.2016).
19 B. Ko¿uch, Zarz¹dzanie publiczne a rozwój gospodarki regionu, w: Z. Dworzecki
i in. (red.), Przedsiêbiorstwo kooperuj¹ce, Warszawa 2000, s. 42.
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cyjny, siln¹ pozycjê w Unii Europejskiej i szybsze zbli¿enie do redniej
w Unii co do wielkoci PKB na jednego mieszkañca.
Pod wzglêdem PKB na mieszkañca Polskê wyprzedzaj¹ ju¿ wszystkie
kraje EU-8. W 2006 r. nawet £otwa, która dotychczas zajmowa³a ostatni¹
pozycjê wród krajów, które wst¹pi³y do Unii w 2004 r., osi¹gnê³a wy¿szy
poziom. W 2015 r. w Polsce wielkoæ PKB na mieszkañca osi¹gnê³a 70%
redniej Unii. Szacunki wskazuj¹, ¿e dystans miêdzy poszczególnymi krajami bêdzie siê powiêkszaæ, co dobrze nie rokuje dla Polski.
Natomiast w przyjêtej 2013 r. Strategii rozwoju spo³eczno-gospodarczego województwa warmiñsko-mazurskiego do roku 2025 opracowanej w Urzêdzie Marsza³kowskim zwraca siê uwagê na priorytety, takie jak: konkurencyjna gospodarka, otwarte spo³eczeñstwo i nowoczesne sieci. Maj¹ one
wspieraæ realizacjê celu g³ównego, którym jest spójnoæ ekonomiczna, przestrzenna i spo³eczna Warmii i Mazur, przy czym rozumiane s¹ one nastêpuj¹co20:
 spójnoæ ekonomiczna oznacza wzrost gospodarczy umo¿liwiaj¹cy osi¹gniêcie i utrzymanie przez województwo udzia³u w³asnego w produkcie
krajowym brutto na poziomie co najmniej 3%;
 spójnoæ przestrzenna to w³¹czenie siê województwa (formalne i jakociowe) do g³ównej sieci infrastruktury transportowej w Polsce oraz w transeuropejsk¹ sieæ korytarzy transportowych;
 spójnoæ spo³eczna rozumiana jest jako tworzenie miejsc pracy i wzrost
przedsiêbiorczoci (oferta nowych miejsc pracy skierowana zostanie przede
wszystkim do ludzi m³odych z uwagi na ich naturaln¹ aktywnoæ, mobilnoæ, otwartoæ na zdobywanie nowych kwalifikacji), a tak¿e poprawê warunków ¿ycia ludnoci (w szczególnoci dostêpu do us³ug publicznych)
zbli¿aj¹c¹ do standardów ¿ycia wystêpuj¹cych w Unii Europejskiej.
Wszystkie te cele, a nastêpnie dzia³ania strategiczne maj¹ byæ nastawione na rozwój regionu i poprawê jego konkurencyjnoci.
W Polsce zapis dotycz¹cy ustanowienia celu w postaci trwa³ego
i zrównowa¿onego rozwoju mo¿na spotkaæ w art. 5 Konstytucji z 1997 r.
oraz w wielu dokumentach rz¹dowych, m.in. w Strategii zrównowa¿onego
rozwoju do 2025 (z 1999 r.). Polityka trwa³ego i zrównowa¿onego rozwoju
jest wytyczn¹ przyjêt¹ w g³ównym dokumencie krajowym  Strategii Rozwoju Kraju 2020, która stanowi wyd³u¿enie horyzontu czasowego Strategii
na lata 20072015. Znajduj¹ siê w nim nawi¹zania do dokumentów UE,
takich jak m.in.: Strategia Europa 2020, odnowiona Europejska Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju, Pakiet energetyczno-klimatyczny. Has³o zrównowa¿one20 Strategia rozwoju spo³eczno-gospodarczego województwa warmiñsko-mazurskiego do
2025 roku, Urz¹d Marsza³kowski, Olsztyn 2013, s. 7.
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go rozwoju mo¿na te¿ znaleæ w wielu programach krajowych, takich jak:
Narodowa Strategia Spójnoci i Narodowe Ramy Odniesienia 20142020,
a tak¿e w regionalnych programach operacyjnych i kierunkowych programach operacyjnych21. Ponadto, 13 lipca 2010 r. przyjêto Krajow¹ Strategiê
Rozwoju Regionalnego 20102020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR)
stanowi¹c¹ jedn¹ z 9 zintegrowanych strategii zawartych w Strategii Rozwoju Kraju 202022.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do roku 2020 przyjêta przez
rz¹d 13 lipca 2010 r. pozostaje pod wyranym wp³ywem najnowszych tendencji w doktrynie polityki rozwoju regionalnego, reprezentowanej m.in.
w pracach Banku wiatowego i OECD, które przesuwaj¹ akcent ze spójnoci na konkurencyjnoæ23. Celem strategicznym polityki regionalnej okrelonym w KSRR jest efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych, jak równie¿ innych terytorialnych potencja³ów rozwojowych dla
osi¹gania celów rozwoju kraju  wzrostu, zatrudnienia i spójnoci w horyzoncie d³ugookresowym24.
Okrelono w niej równie¿ cele szczegó³owe, takie jak25:
 wspomaganie wzrostu konkurencyjnoci regionów (konkurencyjnoæ),
 budowanie spójnoci terytorialnej oraz przeciwdzia³anie procesom marginalizacji na obszarach problemowych (spójnoæ),
 tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji
dzia³añ rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie (sprawnoæ).
Dokument ten stanowi przejcie do tzw. nowej polityki regionalnej. Jest
spójny z dokumentem Strategii Europa 2020, zastêpuj¹cym dotychczasow¹ Strategiê lizboñsk¹. Zawarte w niej cele dodatkowe tworz¹ triadê: konkurencyjnoæ  spójnoæ  sprawnoæ, która wyra¿a nowy sposób pojmowania roli polityki regionalnej oraz sposobów jej realizacji26. Horyzont czasowy
omawianej Strategii 2020 ma stanowiæ okres przeznaczony na wdro¿enie
nowych rozwi¹zañ instytucjonalno-prawnych oraz na uruchomienie instrumentów do realizacji wytyczonych celów. Pokrywa siê on z perspektyw¹ fi21

https://www.mr.gov.pl/media/3336/Strategia_Rozwoju_Kraju_2020.pdf (dostêp:
14.08.2016).
22 https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojemkraju/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego/ (dostêp: 14.08.2016).
23 Reshaping economic geography. World development report, The World Bank, Washington D. C. 2009 oraz Regional Policy Challenges. New Issues and GoodPractices, OECD,
31 March, Paris 2009.
24 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 20102020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR), s. 86.
25 Ibidem, s. 89.
26 P. Hajduga, Dylematy i wyzwania polityki regionalnej w Polsce do roku 2020, Biblioteka Regionalisty nr 13, Wroc³aw 2013, s. 65.
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nansow¹ Unii Europejskiej na lata 2014202027. Mechanizm funkcjonowania gospodarki rynkowej opiera siê na w³asnoci prywatnej, demokracji parlamentarnej oraz dominuj¹cej roli rynku, pe³ni¹cego rolê regulatora procesów alokacyjnych i dystrybucyjnych. Zadaniem pañstwa jest tworzenie
warunków do sprawnego funkcjonowania rynku przez stworzenie systemu
instytucji otoczenia dzia³alnoci gospodarczej oraz zabezpieczenie prawne
regu³ rynkowych. O niektórych wyborach ekonomicznych przes¹dza konstytucja z 1997 r., w której zawarte s¹ dwa istotne sformu³owania: w Polsce
bêdzie budowana spo³eczna gospodarka rynkowa oraz bêdzie realizowany
zrównowa¿ony rozwój. Spo³eczeñstwo w akcie wyborczym oddawania g³osu
na okrelon¹ partiê wybiera jej program polityczny i ekonomiczny. Mo¿na
przyj¹æ, ¿e spo³eczeñstwo porednio wybiera cele rozwojowe. Partia, wygrywaj¹c wybory i sprawuj¹c w³adzê, powinna realizowaæ zadeklarowane cele.
Mechanizm wydaje siê prosty. Zapytajmy zatem, dlaczego ten doæ oczywisty mechanizm nie dzia³a? Czy poszczególne jednostki rzeczywicie wiadome s¹ istniej¹cych powi¹zañ miêdzy g³osem wyborczym a podjêciem decyzji
o kierunku rozwoju gospodarki, jakimi przes³ankami siê kieruj¹, jak¹ dysponuj¹ wiedz¹ o mo¿liwych wyborach?
Politolodzy wespó³ z socjologami widz¹ receptê na poprawê funkcjonowania demokracji parlamentarnej w spo³eczeñstwie obywatelskim, spo³eczeñstwie wyposa¿onym w wiêksz¹ wiedzê ekonomiczn¹. Wiedza, zw³aszcza o przebiegu procesów rynkowych, eliminuje, a z pewnoci¹ ogranicza
populizm. Populizm jest narkotykiem biedy i rodkiem skutecznie j¹ utrwalaj¹cym, ale przede wszystkim jest has³em partii, które w inny sposób nie
zaistnia³yby na scenie politycznej. Studia nad systemami gospodarczymi
przekonuj¹, ¿e polityka gospodarcza odgrywa zasadnicz¹ rolê w osi¹ganiu
przez dane pañstwo wy¿szego poziomu rozwoju. Dotychczas ¿adna szko³a
myli ekonomicznej nie podwa¿y³a potrzeby jej istnienia. Polityka gospodarcza mo¿e mieæ jednak ró¿n¹ si³ê oddzia³ywania na gospodarkê i st¹d
mówi siê o ró¿nych stopniach interwencjonizmu pañstwowego i ró¿nicach
w efektach prowadzonej polityki, czyli jej skutecznoci w rozwi¹zywaniu
problemów gospodarczych w kraju oraz w osi¹ganiu wyników w zakresie
rozwoju i poprawy poziomu ¿ycia.
W ostatnich latach powsta³o sporo dokumentów powiêconych problematyce rozwoju i to zarówno na szczeblu makroekonomicznym, jak i regionalnym. S¹ to g³ównie strategie i programy. W znacznym stopniu zwi¹zane to jest z cz³onkostwem w Unii. Tworzenie programów jest te¿ zwi¹zane
z gr¹ partyjn¹ i pe³ni funkcje polityczne, bowiem ka¿da ekipa rz¹dz¹ca chce siê
27 D. Rynio, Regiony problemowe wobec nowego paradygmatu polityki regionalnej
w Polsce, w: E. Sobczak, A. Raszkowski (red.), Problemy rozwoju regionalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc³awiu nr 244, Wroc³aw 2012, s. 397.
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zapisaæ w historii kraju swoj¹ oryginaln¹ strategi¹, co prawda, niejednokrotnie mniej zajmuj¹c siê realizacj¹ zapisanych w niej celów. Pod tym k¹tem warto przeprowadziæ analizê z punktu widzenia formu³owanych w nich
celów rozwojowych oraz wykorzystanych przy ich opracowaniu metod i procedur budowy strategii.
W preambule Strategii Rozwoju Kraju 20072015 (SRK) stwierdza siê,
¿e Polska potrzebuje wizji i strategii rozwoju, która wyznaczy i porz¹dkuje cele oraz priorytety w perspektywie redniookresowej. Cel g³ówny Strategii okrelono jako podniesienie poziomu i jakoci ¿ycia mieszkañców Polski,
poszczególnych obywateli i rodzin28. Strategiê opracowano z uwzglêdnieniem
zasady zrównowa¿onego rozwoju, poprzez utrzymanie równowagi pomiêdzy
celami gospodarczymi, spo³ecznymi i ekologicznymi. Realizacja celu strategii ma byæ osi¹gniêta przez szybki, trwa³y rozwój gospodarczy w perspektywie d³ugookresowej. W dokumencie Strategii przyjêto szeæ priorytetów:
 wzrost konkurencyjnoci i innowacyjnoci gospodarki,
 poprawê stanu infrastruktury technicznej i spo³ecznej,
 wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakoci,
 budowê zintegrowanej wspólnoty spo³ecznej i jej bezpieczeñstwa,
 rozwój obszarów wiejskich,
 rozwój regionalny i jednoczenie spójnoci terytorialnej.
W Strategii Rozwoju Kraju 2020 stwierdza siê, ¿e celem g³ównym strategii redniookresowej staje siê wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych,
spo³ecznych i instytucjonalnych potencja³ów zapewniaj¹cych szybszy i zrównowa¿ony rozwój kraju oraz poprawê jakoci ¿ycia ludnoci29. Strategiê
opracowano z uwzglêdnieniem zasady zrównowa¿onego rozwoju, przez utrzymanie równowagi pomiêdzy celami gospodarczymi, spo³ecznymi i ekologicznymi. W Strategii proponuje siê podejcie dwukierunkowe, polegaj¹ce na
usuwaniu barier i s³aboci polskiej gospodarki oraz wykorzystaniu jej mocnych stron. Ponadto wyznaczono trzy obszary, na których powinny zostaæ
skoncentrowane fundusze przyznane na realizacjê polityki rozwoju30:
 konkurencyjna gospodarka,
 spójnoæ spo³eczna i terytorialna,
 sprawne i efektywne pañstwo.
Strategia rozwoju spo³eczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020,
obejmuj¹ca piêæ województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, wiêtokrzyskie, warmiñsko-mazurskie, ma okrelon¹ strukturê, w której pokazuje siê
28 J. Zaucha, Spo³eczne podstawy budowania polityki rozwoju regionalnego, w: J. Zaucha,
F.E. Stiftung, Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restrukturyzacji gospodarki
Polski, Sopot 1996, s. 33.
29 http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf (dostêp: 14.08.2016).
30 Ibidem.
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zewnêtrzne uwarunkowania, strategie województw, analizê SWOT, cele
i kierunki rozwoju oraz warunki osi¹gniêcia sukcesu. W dokumencie stwierdzono, ¿e w strategiach wojewódzkich wystêpuj¹ cztery grupy celów:
 rozwój systemów infrastruktury technicznej i spo³ecznej,
 baza ekonomiczna,
 wzrost konkurencyjnoci regionów oraz zdolnoci do tworzenia miejsc pracy,
 rozwój zasobów ludzkich.
Za cel strategiczny rozwoju Polski Wschodniej przyjêto wzrost spójnoci
gospodarczej, spo³ecznej i terytorialnej w rozszerzonej Unii. Miar¹ spójnoci
gospodarczej jest PKB na jednego mieszkañca, spójnoci spo³ecznej  stopa
bezrobocia i wskanik zatrudnienia, a spójnoci terytorialnej, stan komunikacji kolejowej, drogowej i lotniczej. W tym dokumencie, podobnie jak
w wy¿ej wymienionych, relacje celów i rodków s¹ zaprezentowane bez konsekwencji realizacyjnych. Mo¿na powiedzieæ, ¿e o ile wiadomo, co nale¿y
zrobiæ, to nie wiadomo, jakimi metodami tego dokonaæ i jakimi funduszami
sfinansowaæ, zatem cie¿ka realizacyjna pozostaje nieznana. W Strategii
rozwoju spo³eczno-gospodarczego województwa warmiñsko-mazurskiego do
roku 2025, uszczegó³awiaj¹c cel g³ówny, precyzyjnie okrelono cele strategiczne. S¹ one szczegó³ow¹ realizacj¹ priorytetów rozwoju postawionych przez
w³adze regionu. Wymienione w tej¿e Strategii cele strategiczne to31:
 wzrost konkurencyjnoci gospodarki, który zawiera najwa¿niejsze zagadnienia na styku gospodarka  spo³eczeñstwo, tj. znaczny wzrost konkurencyjnoci regionu przez wzrost inteligentnych specjalizacji, wzrost innowacyjnoci firm, wzrost liczby miejsc pracy,
 wzrost aktywnoci spo³ecznej  zawiera cele operacyjne ze sfery spo³eczeñstwo  sieci polegaj¹cej na rozwoju kapita³u spo³ecznego oraz wzrostu dostêpnoci i jakoci us³ug publicznych,
 wzrost liczby i jakoci powi¹zañ sieciowych ukierunkowanych g³ównie na
sferê gospodarcz¹, a przede wszystkim na doskonalenie administracji
i wspó³pracê miêdzynarodow¹,
 nowoczesna infrastruktura rozwoju  ten cel najsilniej wp³ywa na realizacjê wszystkich pozosta³ych celów strategicznych, bowiem dotyczy zwiêkszenia zewnêtrznej dostêpnoci komunikacyjnej, wewnêtrznej spójnoci,
dostosowania do potrzeb sieci noników energii oraz poprawy jakoci
i ochrona rodowiska przyrodniczego.
Podsumowuj¹c, jeli najwa¿niejszym celem rozwoju spo³eczno-gospodarczego kraju jest zapewnienie ludnoci najwy¿szego poziomu oraz jakoci ¿ycia, to jest to tak¿e cel rozwoju w ujêciu lokalnym32. W szerokim, krajowym
31 Strategia rozwoju spo³eczno-gospodarczego województwa warmiñsko-mazurskiego do
roku 2025... .
32 T. Domañski, Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Warszawa 2000.
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ujêciu ma on charakter nazbyt uniwersalny, dlatego w ujêciu regionalnym
i lokalnym lokalnym dokonuje siê jego konkretyzacji poprzez wyznaczanie
celów porednich, uwzglêdniaj¹c przy tym uwarunkowania danego regionu33.

1.2. Metody i miary rozwoju regionalnego
Racjonalizacja procesu rozwoju regionalnego wymaga przypisania zarówno celowi uniwersalnemu, jak i celom porednim odpowiednich miar.
S³u¿¹ one do operacjonalizacji poszczególnych dzia³añ, pomiaru efektywnoci wykorzystania zasobów (w alokacji rodków pieniê¿nych) oraz dokonywania wyboru najbardziej efektywnych metod osi¹gania celów sporód zbioru
ró¿nych metod. W literaturze przedmiotu prezentowane s¹ ró¿ne stanowiska odnonie do mo¿liwoci pomiaru rozwoju regionalnego i doboru zmiennych, za pomoc¹ których ten pomiar jest dokonywany. Na przyk³ad J. Regulski, po przeprowadzeniu krytycznej analizy prezentowanych w literaturze
przedmiotu miar rozwoju miasta (takich jak: wzrost liczby ludnoci, wzrost
wartoci maj¹tku trwa³ego lokalizowanego na danym obszarze, intensyfikacja zagospodarowania i u¿ytkowania terenów, wzrost dochodów spo³eczeñstwa i jego zasobów wyra¿onych zdolnoci¹ nabywcz¹, zmiany warunków ¿ycia i obs³ugi mieszkañców), uzna³, ¿e nie jest mo¿liwe jednoznaczne
sformu³owanie definicji rozwoju miasta i operatywnej metody jego oceny. Jego
zdaniem: Wkracza³aby ona w tak z³o¿one zale¿noci, ¿e nie mog³aby mieæ
praktycznego znaczenia. Wydaje siê zatem, ¿e musimy pozostawiæ definicjê rozwoju miasta spraw¹ otwart¹, podkrelaj¹c jedynie koniecznoæ traktowania go
jako systemu. Rzecz¹ najistotniejsz¹ nie jest bowiem ocena procesu rozwoju
w abstrakcyjnym jego sensie, ale ocena stopnia realizacji celów, jakie siê w
tym procesie chce osi¹gn¹æ34. Inni autorzy przedstawiaj¹ rozbudowan¹ listê
mierników rozwoju lokalnego bez próby budowy syntetycznego wskanika rozwoju. Na przyk³ad M. Czornik zaproponowa³a nastêpuj¹ce mierniki rozwoju35:
 liczba mieszkañców,
 cechy mieszkañców (poziom wykszta³cenia, wzrost liczby osób wykwalifikowanych do pracy w przedsiêbiorstwach uznanych za po¿¹dane i atrakcyjne z punktu widzenia rozwoju miasta, obni¿enie wieku przeciêtnego
mieszkañca, wzrost zamo¿noci mieszkañców),
 warunki ¿ycia mieszkañców (liczba i cechy mieszkañ, infrastruktura techniczna, edukacja, opieka medyczna, pomoc spo³eczna, kultura, rozrywka,
obiekty sportowe, us³ugi bytowe, bezpieczeñstwo),
33 K. Heffner, Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego, w: Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Warszawa 2008, s. 166.
34 J. Regulski, Samorz¹dna Polska, Warszawa 2005, s. 32.
35 M. Czornik, Miasto: ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Katowice 2004, s. 39.
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 u¿ytkowanie terenów (wzrost powierzchni zainwestowania o charakterze
miejskim, rozmiary terenów przynosz¹cych ich w³acicielom rentê budowlan¹, wielkoæ powierzchni wiadczenia funkcji miejskich),
 liczba obiektów i rozmiary maj¹tku trwa³ego zlokalizowanych w miecie
(wzrost liczby nieruchomoci miejskich, urz¹dzeñ miejskich, zaistnienie na obszarze miasta szczególnych obiektów handlowych, rozrywkowych),
 wartoæ maj¹tku trwa³ego zlokalizowanego w miecie,
 liczba obiektów u¿ytecznoci publicznej,
 liczba jednostek gospodarczych, w tym us³ugowych,
 produkt globalny wytworzony w miecie,
 dochody w³adz miejskich,
 liczba zatrudnionych i wydajnoæ na jednego zatrudnionego,
 dochody przypadaj¹ce na gospodarstwo domowe,
 ranga miasta,
 produktywnoæ terenu miasta (przychody z m2, wzrost czynszów i op³at).
Natomiast inni autorzy podejmuj¹ próbê budowy syntetycznych wskaników rozwoju lokalnego. S¹ to wskaniki statyczne, umo¿liwiaj¹ce porównanie poziomu rozwoju poszczególnych jednostek terytorialnych na tle innych jednostek tego samego typu. Podstaw¹ prowadzonych przez nich badañ
jest dokonanie klasyfikacji cech charakteryzuj¹cych poszczególne jednostki
z uwagi na kierunek ich oddzia³ywania na okrelone stymulanty, maj¹ce
wp³yw na rozwój (cechy, których wy¿sze wartoci liczbowe implikuj¹ wy¿sz¹
ocenê stopnia rozwoju), destymulanty (cechy, których wy¿sze wartoci liczbowe implikuj¹ spadek tej oceny) i nominanty (cechy charakteryzuj¹ce siê
okrelonym poziomem nasycenia, od którego wszelkie odchylenia implikuj¹
negatywne zmiany oceny stopnia rozwoju). Nastêpnie dokonywany jest pomiar stopnia rozwoju z zastosowaniem metod taksonomii liniowej, takich
jak: metody unitaryzacji zerowej, rednich rang, klasyfikacji wzorcowej, standaryzowanych sum, wzorca rozwoju, sum normalizowanych.
Przyk³adem mog¹ byæ badania A. Harañczyk, która zaproponowa³a pomiar rozwoju spo³eczno-gospodarczego za pomoc¹ 27 cech diagnostycznych,
z których szeæ odnosi siê do zagadnieñ demograficznych i zatrudnienia oraz
gospodarki komunalnej, trzy dotycz¹ gospodarki finansowej i gospodarki
mieszkaniowej oraz ochrony zdrowia, natomiast pozosta³e odnosz¹ siê odpowiednio do gospodarki gruntami, szkolnictwa, hotelarstwa, ³¹cznoci i kultury. Sporód 27 cech diagnostycznych, 24 uznane zosta³y za stymulanty
rozwoju, a trzy za destymulanty36.
36 A. Harañczyk, Wp³yw kapita³u zagranicznego na rozwój regionalny Polski, Zeszyty
Naukowe WSPiM w Chrzanowie, Chrzanów 2004, s. 38.
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Do stymulant rozwoju zaliczono:
gêstoæ zaludnienia,
odsetek ludnoci w wieku produkcyjnym,
liczbê ludnoci nap³ywaj¹cej do miast ogó³em na 1000 mieszkañców,
odsetek pracuj¹cych,
udzia³ terenów wy³¹czonych z produkcji rolniczej w powierzchni miasta,
dochody w³asne bud¿etu miasta na 1000 mieszkañców,
udzia³ dochodów w³asnych w dochodach ogó³em bud¿etu miasta,
udzia³ wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogó³em bud¿etu miasta,
odsetek ludnoci korzystaj¹cej z sieci kanalizacyjnej,
d³ugoæ sieci wodoci¹gowej w km na 1 km2,
udzia³ cieków oczyszczonych w ciekach wymagaj¹cych oczyszczenia,
zu¿ycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w kWh na 1000
mieszkañców,
 d³ugoæ gminnych i miejskich dróg o nawierzchni ulepszonej w km
na 1 km2,
 powierzchniê u¿ytkow¹ mieszkañ w m2 na 1000 mieszkañców,
 liczbê:
- mieszkañ na 1000 mieszkañców,
- mieszkañ oddanych do u¿ytku na 1000 zawartych ma³¿eñstw,
- miejsc w hotelach na 1000 mieszkañców,
- uczniów w szko³ach ponadpodstawowych na 1000 mieszkañców,
- abonentów telefonii przewodowej na 1000 mieszkañców,
- woluminów w bibliotekach publicznych na 1000 mieszkañców,
- miejsc w kinach na 1000 mieszkañców,
- lekarzy medycyny na 10 000 mieszkañców,
- ³ó¿ek w szpitalach na 10 000 mieszkañców.
Do destymulant rozwoju zaliczono:
 liczbê zgonów niemowl¹t na 1000 ¿ywych urodzeñ,
 odsetek ludnoci w wieku poprodukcyjnym,
 liczbê ludnoci na jedn¹ aptekê.
A. Harañczyk podda³a analizie takie cechy, jak: dochody ogó³em bud¿etu miasta na 1000 mieszkañców, podatki lokalne na jednego mieszkañca,
odsetek ludnoci korzystaj¹cej z sieci wodoci¹gowej, d³ugoæ sieci kanalizacyjnej w km na 1 km2, d³ugoæ sieci gazowej rozdzielczej w km na 1 km,
zu¿ycie wody w gospodarstwach domowych w m3 na 1000 mieszkañców,
zu¿ycie gazu w gospodarstwach domowych w m3 na 1000 mieszkañców, liczbê czytelników w bibliotekach publicznych na 1000 mieszkañców, liczbê pielêgniarek na 10 000 mieszkañców. Jednak cechy te zosta³y pominiête ze
wzglêdu na ma³¹ wartoæ informacyjn¹ (wysoki stopieñ skorelowania z innymi badanymi cechami) lub ma³¹ zmiennoæ przestrzenn¹. Natomiast
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M. Sej-Kolasiñska i A. Zieliñska proponuj¹ badanie zrównowa¿onego rozwoju gmin, opieraj¹c siê na 18 miernikach syntetycznych, pogrupowanych
na podstawie czterech filarów tego rozwoju37:
1. £ad rodowiskowy:
 wielkoæ cieków odprowadzanych w stosunku do ludnoci obs³ugiwanej
przez oczyszczalnie cieków,
 ludnoæ obs³ugiwana przez oczyszczalnie komunalne do ludnoci ogó³em,
 lesistoæ,
 powierzchnia gospodarstw rolnych do u¿ytków rolnych,
 zalesienia.
2. £ad spo³eczny:
 gêstoæ zaludnienia,
 ksiêgozbiór w woluminach na 1000 mieszkañców,
 liczba osób przypadaj¹ca na mieszkanie,
 liczba osób przypadaj¹ca na izbê mieszkaln¹,
 liczba placówek kulturalnych na 10 000 mieszkañców,
 ³¹czna liczba abonentów telefonicznych na 1000 mieszkañców,
 pracuj¹cy na 1000 mieszkañców,
 przyrost naturalny,
 udzia³ pracuj¹cych w liczbie ludnoci w wieku produkcyjnym.
3. £ad ekonomiczny:
 liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkañców,
 liczba sklepów na 1000 mieszkañców,
 ³¹czna d³ugoæ dróg gminnych ulepszonych i o nawierzchni twardej do
sumy dróg gminnych.
4. £ad instytucjonalny:
 liczba radnych z wy¿szym wykszta³ceniem do ogó³u radnych.
Do tego nurtu pomiaru rozwoju lokalnego zaliczyæ mo¿na liczne opracowania z zakresu badañ ilociowych warunków, poziomu i jakoci ¿ycia
mieszkañców, poniewa¿ s¹ one podstawowym celem wiêkszoci wspó³czesnych koncepcji odnosz¹cych siê do rozwoju spo³eczno-gospodarczego, powi¹zanego cile z ide¹ rozwoju zrównowa¿onego. Przyk³adem pomiaru poziomu ¿ycia mieszkañców mog¹ byæ badania A. Zeliasia wraz z zespo³em,
w których zaproponowano, aby syntetyczny miernik poziomu ¿ycia mieszkañców konstruowaæ na podstawie 18 cech podzielonych na osiem grup38:
1. Ochrona zdrowia i opieka socjalna:
 miertelnoæ niemowl¹t na 1000 urodzeñ ¿ywych,
 liczba zgonów na 1000 osób,
37

M. Sej-Kolasiñska, A. Zieliñska, Regionalne strategie rozwoju zrównowa¿onego, Warszawa 2003, s. 52.
38 A. Zielas, Prognozowanie ekonomiczne, Warszawa 2016, s. 37.
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 liczba zachorowañ na wirusowe zapalenie w¹troby na 100 000 osób,
 liczba lekarzy na 10 000 osób.
2. Rynek, warunki i bezpieczeñstwo pracy:
 stopa bezrobocia zarejestrowanego,
 liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy na 1000 pracuj¹cych bez
rolników indywidualnych.
3. Wynagrodzenia i dochody ludnoci:
 przeciêtne wynagrodzenie miesiêczne brutto ogó³em w z³otych,
 dochody bud¿etów gmin ogó³em na jednego mieszkañca w z³otych,
 nak³ady inwestycyjne ogó³em na jednego mieszkañca w z³otych.
4. Warunki mieszkaniowe:
 liczba mieszkañ oddanych do u¿ytku na 1000 zawartych ma³¿eñstw ogó³em,
 liczba mieszkañ wyposa¿onych w ³azienkê na wsi w % ogó³u mieszkañ
zamieszka³ych.
5. Owiata i edukacja:
 liczba dzieci w ¿³obkach na 1000 dzieci w wieku do 3 lat,
 liczba studentów na 1000 osób,
 wskanik skolaryzacji netto uczniów szkó³ rednich dla m³odzie¿y uczêszczaj¹cej do liceum w % m³odzie¿y w wieku 1518 lat.
6. Rekreacja, kultura i czas wolny:
 liczba czytelników w ci¹gu roku na 1000 osób,
 liczba widzów w kinach w ci¹gu roku na 1000 osób.
7. Komunikacja i ³¹cznoæ:
 liczba samochodów osobowych zarejestrowanych na 1000 mieszkañców.
8. Bezpieczeñstwo publiczne:
 liczba przestêpstw na 100 000 osób.
Miar¹ rozwoju regionalnego mo¿e byæ tak¿e jego konkurencyjnoæ, czyli
zdolnoæ do przyci¹gania kapita³u i stwarzania lepszych warunków ¿ycia
mieszkañcom, co w konsekwencji staje siê pozytywnym rezultatem wszystkich miar rozwoju. Komisja Europejska od 2010 r. oblicza indeks konkurencyjnoci regionalnej. Prace nad indeksem rozpoczê³y siê w 2008 r. przy wspó³pracy ze Wspólnotowym Centrum Badawczym i Dyrekcji Generalnej
ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Indeks jest porównywalny z innymi dostêpnymi indeksami konkurencyjnoci, takimi jak: Global Competitiveness Index
World Economic Forum czy te¿ World Competitiveness Yearbook Institute for
Management Development. Metodologia indeksu oparta zosta³a na Globalnym Indeksie Konkurencyjnoci wiatowego Forum Gospodarczego. Podstawow¹ ro¿nic¹ miêdzy tymi dwoma indeksami jest zasiêg i poziom analizy39.
39

P. Annoni, L. Dijkstra, EU Regional Competitiveness Index, Luxembourg 2010, s. 12.

25

Wartoci wskanika RCI wahaj¹ siê w przedziale od 0, dla regionów
o najni¿szym poziomie konkurencyjnoci, do 100 dla regionów o najwy¿szym
poziomie w ujêciu centylowym, za wartociowo wskanik ten kszta³tuje siê
w przedziale od 1,358 dla regionu o najwy¿szym wskaniku, którym jest
Utrecht, do () 1,481 dla regionu o najni¿szym indeksie konkurencyjnoci
regionalnej, którym jest bu³garski region Severozapaden. Najwy¿szym poziomem konkurencyjnoci, a przez to i rozwoju lokalnego, charakteryzuj¹
siê kraje starej Unii, tj. Niemcy, Austria, Dania oraz po³udniowe regiony Wielkiej Brytanii. Do regionów o najni¿szym poziomie konkurencyjnoci nale¿¹
regiony Europy rodkowo-Wschodniej i niektóre regiony pañstw wysoko rozwiniêtych, gdzie PKB na mieszkañca jest poni¿ej 75% redniej pañstw UE.
Polska na tym tle (276 regionów NUTS2) w Unii w roku 2013 mieci³a
siê wród regionów s³abo konkurencyjnych. Województwa: warmiñsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, podkarpackie, wiêtokrzyskie, podlaskie i wielkopolskie s¹ to regiony najmniej konkurencyjne nie tylko w Polsce, ale i UE.
Wyj¹tek stanowi województwo mazowieckie, które sporód polskich regionów
ma najwy¿szy indeks konkurencyjnoci RCI () 0,180 i wyró¿nia siê na tle
kraju, zajmuje jednak dopiero 157 pozycjê wród regionów UE (tab. 1).
Tabela 1
Indeks konkurencyjnoci regionalnej (RCI) dla polskich województw w 2013 r.
Kod NUTS

Region/województwo

RCI 2013
(EU-28=0)

Pozycja
w rankingu
regionów UE

PL 12

mazowieckie

-0,180

157

PL 22

l¹skie

-0,406

185

PL 21

ma³opolskie

-0,471

194

PL 51

dolnol¹skie

-0,544

200
204

PL 63

pomorskie

-0,582

PL 52

opolskie

-0,584

206

PL 11

³ódzkie

-0,584

207

PL 31

lubelskie

-0,666

214

PL 43

lubuskie

-0,704

216

PL 42

zachodniopomorskie

-0,712

217

PL 41

wielkopolskie

-0,728

219

PL 34

podlaskie

-0,729

221

PL 33

wiêtokrzyskie

-0,733

222

PL 32

podkarpackie

-0,743

224

PL 61

kujawsko-pomorskie

-0,744

225

PL 62

warmiñsko-mazurskie

-0,821

240

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Eurostatu, 2013 r.
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Komisja Europejska ukaza³a koniecznoæ wdro¿enia reform strukturalnych w ramach obszarów priorytetowych Strategii Europa 2020. Zmiany te
mog¹ przynieæ istotne korzyci w zwiêkszeniu produkcji i stworzeniu miejsc
pracy. Do roku 2020 PKB w dowolnym miejscu mo¿e wzrosn¹æ z 1,5% do 7%
dziêki wdro¿eniu dzia³añ zwi¹zanych z reformami. Korzyci w obszarze
wzrostu zatrudnienia równie¿ mog¹ byæ znaczne: pomiêdzy 1% a 4,5%, co
oznacza stworzenie od 1,5 mln do 11 mln dodatkowych miejsc pracy40.

1.3. Źródła finansowania rozwoju regionalnego
Warunkiem koniecznym efektywnej polityki regionalnej oraz aktywnego uczestnictwa samorz¹dów terytorialnych w rozwi¹zywaniu problemów
gospodarczych regionu jest istnienie prawid³owego systemu finansowania,
zarówno w p³aszczynie interregionalnej (rz¹dowej), jak i intraregionalnej
(samorz¹dowej)41.
Finansowanie rozwoju regionalnego jest jednym z kluczowych zagadnieñ zwi¹zanych z polityk¹ regionaln¹. Zagadnienie to wi¹¿e siê cile
z problematyk¹ finansów publicznych, gdy¿ do zadañ sektora publicznego
nale¿y m.in. stymulowanie rozwoju regionalnego. Czynnikami decyduj¹cymi o potencjalnych mo¿liwociach finansowych ka¿dego regionu s¹42:
 podzia³ kompetencji miêdzy poszczególnymi rodzajami w³adzy publicznej
(centralnej i samorz¹dowej),
 poziom rozwoju ekonomicznego zwi¹zany z tzw. regionaln¹ baz¹ ekonomiczn¹, na któr¹ sk³adaj¹ siê czynniki ludzkie, rzeczowe i organizacyjne
skupione w regionie,
 mechanizmy kszta³towania zasobów finansowych pozostaj¹cych w dyspozycji w³adz regionalnych i zwi¹zany z tym poziom decentralizacji finansów publicznych.
Istnieje kilka podstawowych róde³ finansowania rozwoju regionalnego. Mo¿na do nich zaliczyæ m.in: bud¿ety samorz¹dów wojewódzkich, bud¿et pañstwa, fundusze celowe, rodki agencji publicznych, regionalne fundusze inwestycyjne oraz zagraniczne rodki pomocowe. Jedn¹ z form
40 A. Hobza, M. Gilles, Macroeconomic effects of Europe 2020: stylised scenarios, ECFIN
economic brief, nr 11, wrzesieñ 2010 r.
41 L. Paw³owicz, Mo¿liwoci kreowania lokalnych rynków finansowych przez samorz¹dy terytorialne, Polska Regionów nr 18, Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹, Gdañsk
2000, s. 26.
42 A. Klasik, R. Kunik, Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego.
W: S. Dolata (red.), Funkcjonowanie samorz¹du terytorialnego. Dowiadczenia i perspektywy, Opole 1998, s. 31.
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finansowania rozwoju regionalnego ze szczebla centralnego jest bezporednie finansowanie przedsiêwziêæ rozwojowych w regionach ze rodków rezerw celowych bud¿etu pañstwa. Wa¿nym instrumentem rozwoju regionalnego s¹ rodki pomocowe z zagranicy. Zgodnie ze stosowan¹ w Unii tzw.
zasad¹ dodatkowoci powinny one stanowiæ uzupe³nienie w stosunku do
wydatków publicznych (krajowych, regionalnych, lokalnych) w danym regionie.
Wprowadzona reforma administracji publicznej wzmocni³a szczebel
wojewódzki w systemie alokacji rodków bud¿etowych. U³omny bud¿et wojewody zosta³ zast¹piony bud¿etami regionalnymi, nad którymi kontrolê
sprawuje samorz¹dowa w³adza publiczna. Problematyka dochodów bud¿etowych województw zosta³a uregulowana w Ustawie z 26 listopada 1998 r.
o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 19992000. Zgodnie z ni¹ dochodami tymi s¹:
 udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa, w wysokoci: 1,5% wp³ywów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszka³ych na terenie województwa, 0,5% wp³ywów z podatku dochodowego
od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemaj¹cych osobowoci
prawnej a posiadaj¹cych siedzibê na terenie województwa,
 subwencja ogólna,
 dochody uzyskiwane przez jednostki bud¿etowe województwa oraz wp³aty od zak³adów bud¿etowych i gospodarstw pomocniczych jednostek bud¿etowych województwa,
 dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na zadania z zakresu administracji
rz¹dowej wykonywane przez województwo na podstawie odrêbnych przepisów,
 dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na finansowanie zadañ w³asnych województwa,
 odsetki od rodków finansowych województwa gromadzonych na rachunkach bankowych,
 dochody z maj¹tku województwa.
Dochodami województwa mog¹ byæ ponadto:
 dotacje celowe na dofinansowanie zadañ w³asnych województwa,
 dotacje celowe na zadania realizowane przez województwo na podstawie
porozumieñ z organami administracji rz¹dowej lub z innymi jednostkami
samorz¹du terytorialnego,
 dotacje celowe dla pañstwowych uczelni zawodowych utworzonych na
wniosek sejmiku województwa,
 dotacje z funduszy celowych,
 spadki, zapisy i darowizny,
 odsetki od po¿yczek udzielanych przez województwo,
28

 odsetki od nieterminowo przekazywanych nale¿noci stanowi¹cych dochody województwa,
 odsetki i dywidendy od kapita³u wniesionego do spó³ek.
Wiêkszoæ dochodów zasilaj¹cych bud¿ety jednostek samorz¹du terytorialnego (JST) posiada charakter cykliczny. Otrzymywane s¹ one przez dan¹
jednostkê permanentnie, a ich charakter pozostaje sta³y w czasie. Oznacza
to, ¿e bêd¹ one wystêpowa³y w sposób ci¹g³y, w zbli¿onej wartoci z uwzglêdnieniem niewielkich wahañ in plus lub in minus.
Drugi rodzaj dochodów wystêpuj¹cych w bud¿etach samorz¹dowych to
dochody incydentalne. S¹ to dochody wystêpuj¹ce jednorazowo w ci¹gu danego roku bud¿etowego albo w ci¹gu danego okresu. Charakter poszczególnych rodzajów dochodów jest wyznaczony przepisami prawa, a zasady ich
pobierania s¹ rozproszone w wielu aktach prawnych. Instrumentarium finansowania rozwoju lokalnego opiera siê na nastêpuj¹cych sk³adnikach43:
 dochodach podatkowych,
 dotacjach i subwencjach,
 dochodach niepodatkowych,
 zwrotnych ród³ach finansowania (kredyty, obligacje, papiery wartociowe),
 zobowi¹zaniach,
 partnerstwie publiczno-prywatnym.
Szczególnym instrumentem wspieraj¹cym rozwój, ale nakierowanym na
ekologiê, jest fundusz ochrony rodowiska. Zasila on dzia³alnoæ prorozwojow¹, wykazuj¹c¹ znamiona ochrony rodowiska i rozwoju ekologicznego spo³eczeñstwa.
Podatek od nieruchomoci44 jest podatkiem maj¹tkowym w ca³oci
wp³ywaj¹cym do bud¿etów gmin. Obowi¹zek podatkowy ci¹¿y na podmiotach, które s¹ w³acicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomoci
albo obiektów budowlanych niez³¹czonych trwale z gruntem oraz na u¿ytkownikach wieczystych nieruchomoci lub ich czêci. Stawki podatkowe
okrela siê procentowo (dla budowli) lub kwotowo (dla budynków i gruntów)
i s¹ one zró¿nicowane zale¿nie od przeznaczenia oraz rodzaju nieruchomoci. Podstaw¹ podatku od nieruchomoci jest powierzchnia gruntu i budynków. Jedyny wyj¹tek stanowi opodatkowanie wartoci budowli.
Podatek rolny zaliczany jest do grupy podatków przychodowych lub
maj¹tkowych. Opodatkowaniu podlegaj¹ grunty gospodarstw rolnych45.
Stawkê opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, ustala43

A. Kopañska, Zewnêtrzne ród³a finansowania inwestycji jednostek samorz¹du terytorialnego, Warszawa 2003, s. 62.
44 G. Liszewski, Podatek od nieruchomoci po zmianach, Bydgoszcz 2003.
45 Uregulowany jest w Ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych.
Dz.U. 2001, Nr 125, poz. 1371.
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na na podstawie powierzchni, rodzajów i klas u¿ytków rolnych wynikaj¹cych z ewidencji gruntów oraz zaliczenia gminy do danego okrêgu podatkowego46.
Podatek leny obejmuje wszystkie lasy, z wyj¹tkiem niezwi¹zanych
z gospodark¹ len¹, zajêtych na orodki wypoczynkowe oraz dzia³ki budowlane i rekreacyjne. Podstawê opodatkowania tym podatkiem stanowi liczba
hektarów przeliczeniowych, ustalana na podstawie powierzchni g³ównych
gatunków drzew w drzewostanie i klas bonitacji drzew, wynikaj¹cych z planu urz¹dzenia lasu47.
Podatek od dzia³alnoci gospodarczej osób fizycznych, op³acany w formie karty podatkowej obejmuje okrelone grupy podatników,
którzy nie op³acaj¹ podatku dochodowego na zasadach ogólnych przewidzianych dla osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹. Dochody
objête kart¹ podatkow¹ nie s¹ ³¹czone z innymi dochodami podatnika. Wysokoæ karty podatkowej wynika z przepisów prawa, gdzie ka¿demu rodzajowi dzia³alnoci przyporz¹dkowana jest stawka miesiêczna karty. Wysokoæ karty jest zale¿na od liczby zatrudnionych i, w niektórych przypadkach,
od liczby mieszkañców miejscowoci, w której prowadzona jest dzia³alnoæ,
liczby godzin wiadczonych us³ug i urz¹dzeñ.
Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie w³asnoci rzeczy i praw maj¹tkowych w kraju w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne. Obowi¹zek podatkowy ci¹¿y na nabywcy w³asnoci rzeczy i praw
maj¹tkowych, a w wypadku darowizny musz¹ go uiciæ solidarnie obdarowany i darczyñca. Do obliczenia i pobrania od podatnika podatku obowi¹zany jest notariusz. Niepobranie podatku lub pobranie go w mniejszej kwocie
mo¿e nast¹piæ jedynie za uprzedni¹ zgod¹ urzêdu skarbowego. Wysokoæ
wp³ywów uzale¿niona jest od iloci spadków i darowizn, a tak¿e od stopnia
pokrewieñstwa obdarowanego i darczyñcy (zakwalifikowanie do w³aciwej
grupy podatkowej jest wa¿ne z uwagi na wystêpuj¹ce kwoty wolne od podatku).
Dochody z podatku od czynnoci cywilnoprawnych dotycz¹ osób
fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych niemaj¹cych osobowoci
prawnej, bêd¹cych stronami czynnoci cywilnoprawnych, które precyzyjnie
zosta³y okrelone w ustawie, m.in.: umowy sprzeda¿y, zamiany rzeczy i praw
maj¹tkowych, po¿yczki, porêczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, umowy ustanowienia renty, umowy za³o¿ycielskiej spó³ki. P³atnikami podatku s¹:
notariusze od czynnoci cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu
46 Reguluje go Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Dz.U. 2016, Nr 94,
poz. 617.
47 L. Etel, M. Pop³awski, Podatki i op³aty realizowane przez gminy, Warszawa 2002,
s. 13156.
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notarialnego oraz nabywcy rzeczy  od umów sprzeda¿y, je¿eli nabywca kupuje te rzeczy do przerobu lub do dalszej sprzeda¿y. Podstaw¹ opodatkowania, w zale¿noci od rodzaju czynnoci cywilnoprawnych, jest cena, wartoæ
rynkowa rzeczy lub praw, ró¿nica wartoci, wartoæ d³ugów, zobowi¹zañ
i ciê¿arów, wartoæ wiadczeñ, wartoæ depozytu lub wk³adu, skapitalizowana wartoæ renty, zabezpieczenie wierzytelnoci. Podstawa opodatkowania i stawki podatku okrelone s¹ odrêbnie dla ka¿dej czynnoci. Stawki
mog¹ byæ wyra¿one procentowo lub kwotowo.
Podatek od posiadania psów obci¹¿a osoby fizyczne posiadaj¹ce psy.
Podatek p³acony jest wed³ug skali proporcjonalnej, a stawka okrelana jest
kwotowo za jednego psa, w skali roku. Wysokoæ stawek tego podatku okrela rada gminy. Rada okrela tak¿e zasady ustalania i poboru oraz terminy
p³atnoci podatku od posiadania psów.
Samoopodatkowanie siê mieszkañców jest podatkiem samoistnym
obejmuj¹cym wy³¹cznie osoby fizyczne. Do uprawnieñ gminy nale¿y bowiem
decydowanie o wprowadzeniu, przedmiocie (celu) samoopodatkowania, stawkach, zakresie czasowym i innych elementach konstrukcji tego wiadczenia. Warunkiem niezbêdnym do na³o¿enia przez gminê podatku na mieszkañców jest wyra¿enie przez nich zgody w drodze referendum gminnego,
które jest przeprowadzane z inicjatywy rady gminy lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania. Referendum jest
wa¿ne, jeli wemie w nim udzia³ co najmniej 30% ogó³u uprawnionych do
g³osowania. Wynik referendum jest wi¹¿¹cy dla rady gminy, je¿eli za samo
opodatkowaniem g³osuje przynajmniej 2/3 g³osuj¹cych.
Udzia³y w podatkach pañstwowych stanowi¹ dochody dla gmin, powiatów i województw samorz¹dowych. Obejmuj¹ one wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszka³ych na terenie jednostki samorz¹du
terytorialnego oraz wp³ywy z podatku dochodowego od osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nieposiadaj¹cych osobowoci prawnej, maj¹cych
siedzibê na terenie jednostki samorz¹du terytorialnego.
Wp³ywy z podatku od osób fizycznych ustala siê mno¿¹c ogóln¹ kwotê
wp³ywów z tego podatku przez okrelony wskanik procentowy (w³aciwy
dla danego szczebla jednostki samorz¹du terytorialnego) i wskanik równy
udzia³owi nale¿nego w roku poprzedzaj¹cym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszka³ych na obszarze danej jednostki samorz¹du terytorialnego, w ogólnej kwocie nale¿nego podatku w tym samym
roku, ustalonego na podstawie zeznañ podatkowych o wysokoci osi¹gniêtego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez p³atników.
Wp³ywy z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemaj¹cych osobowoci prawnej s¹ uzale¿nione od miejsca siedziby
podmiotu p³ac¹cego go, jak równie¿ po³o¿enia zak³adu (oddzia³u). Je¿eli na
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terytorium danej jednostki samorz¹du terytorialnego znajduje siê oddzia³
lub zak³ad nale¿¹cy do podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,
który nie posiada siedziby na terytorium tej jednostki, to czêæ dochodu
z tytu³u udzia³u we wp³ywach z tego podatku jest przekazywana do tej jednostki, na której obszarze znajduje siê zak³ad lub oddzia³. Czêæ ta obliczana jest proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie
umowy o pracê.
Subwencja ogólna traktowana jest jako pewna forma transferu rodków finansowych z bud¿etu pañstwa do bud¿etów wszystkich jednostek
samorz¹du terytorialnego w celu ich uzupe³nienia, z pozostawion¹ swobod¹
w zakresie dysponowania tymi rodkami samorz¹dowym organom stanowi¹cym. Subwencjê ogóln¹ charakteryzuje przede wszystkim: bezzwrotnoæ,
nieodp³atnoæ, ogólnoæ oraz uzupe³niaj¹cy i obiektywny charakter48.
Subwencja ogólna przys³uguje wszystkim jednostkom samorz¹du terytorialnego. Ka¿dy z rodzajów (czêci) subwencji posiada specyficzny sposób
obliczania i jest okrelony ustawowo. W³aciwy minister, po zasiêgniêciu
opinii ministra do spraw finansów oraz reprezentacji jednostek samorz¹du
terytorialnego, okrela, w drodze rozporz¹dzenia, sposób podzia³u czêci
owiatowej subwencji ogólnej miêdzy poszczególne jednostki samorz¹du
terytorialnego, z uwzglêdnieniem typów i rodzajów szkó³ i placówek prowadzonych przez te jednostki, stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby
uczniów w tych szko³ach i placówkach.
Gminy dysponuj¹ subwencj¹ wyrównawcz¹, równowa¿¹c¹ oraz owiatow¹. Czêæ wyrównawcza subwencji ogólnej sk³ada siê z dwóch elementów:
kwoty podstawowej oraz kwoty uzupe³niaj¹cej. Kwota podstawowa jest
ustalana w oparciu o dochody podatkowe gminy i przys³uguje tym gminom,
w których wskanik dochodów podatkowych na jednego mieszkañca (okrelany równie¿ jako wskanik G), jest mniejszy ni¿ 92% wskanika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin w Polsce (okrelany jako wskanik
Gg). Kwota uzupe³niaj¹ca jest uzale¿niona od gêstoci zaludnienia w danej
gminie w relacji do redniej gêstoci zaludnienia w Polsce i dochodu na
jednego mieszkañca do redniej dochodu w Polsce. Przy wyliczeniu tego elementu stosuje siê dane oficjalne GUS49.
Czêæ równowa¿¹c¹ subwencji dla gmin stanowi suma wp³at gmin do
bud¿etu pañstwa powstaj¹c¹ na skutek przekroczenia przez dan¹ gminê
48
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wskanika G ponad 150% wskanika Gg. Kwotê tak powstaj¹c¹ dzieli siê
miêdzy gminy w celu uzupe³nienia dochodów w zwi¹zku ze zmian¹ finansowania zadañ, uwzglêdniaj¹c w szczególnoci wysokoæ wydatków zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej. Kwota ta jest rozdysponowywana w oparciu o rozporz¹dzenie ministra finansów.
Powiaty, tak jak w przypadku gmin, dysponuj¹ trzema czêciami subwencji ogólnej, co oznacza, ¿e w sk³ad subwencji ogólnej wchodzi czêæ wyrównawcza, równowa¿¹ca oraz owiatowa. Konstrukcja czêci wyrównawczej subwencji ogólnej zosta³a oparta o dochody podatkowe powiatu. Wyró¿nia
siê zarówno czêæ podstawow¹, jak i uzupe³niaj¹c¹ czêci wyrównawczej
subwencji ogólnej. Subwencja ta nale¿y siê jednostkom, w których wskanik dochodów podatkowych na jednego mieszkañca w powiecie (okrelany
jako wskanik P), jest mniejszy ni¿ wskanik dochodów podatkowych dla
wszystkich powiatów (okrelany jako wskanik Pp). Wysokoæ nale¿nej powiatowi kwoty obliczana jest jako iloczyn liczby mieszkañców powiatu i liczby stanowi¹cej 88% ró¿nicy miêdzy wskanikiem Pp a wskanikiem P. Kwota uzupe³niaj¹ca subwencji ogólnej jest uzale¿niona od wskanika bezrobocia
charakteryzuj¹cego dany powiat oraz relacji tego wskanika do wskanika
bezrobocia w kraju liczon¹ na jednego mieszkañca. Kwota uzupe³niaj¹ca
nale¿y siê powiatom, je¿eli iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wy¿szy ni¿ wskanik 1,10.
Czêæ równowa¿¹ca subwencji ogólnej dzieli siê miêdzy powiaty w celu
uzupe³nienia dochodów w zwi¹zku ze zmian¹ finansowania zadañ. Ustala
siê j¹ w wysokoci ³¹cznej kwoty wp³at powiatów, w których wskanik P jest
wiêkszy ni¿ 110% wskanika Pp. Minister w³aciwy do spraw finansów
publicznych, po zasiêgniêciu opinii reprezentacji jednostek samorz¹du terytorialnego, okrela, w drodze rozporz¹dzenia, sposób podzia³u czêci równowa¿¹cej subwencji ogólnej dla powiatów, uwzglêdniaj¹c sytuacjê finansow¹
powiatów, a w szczególnoci kieruj¹c siê wysokoci¹ wydatków zwi¹zanych
z realizacj¹ zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej oraz zró¿nicowaniem sieci
dróg powiatowych.
Województwa samorz¹dowe dysponuj¹ czêci¹ wyrównawcz¹
regionaln¹ i owiatow¹ subwencji ogólnej. Czêæ wyrównawcza subwencji
ogólnej sk³ada siê, tak jak w przypadku gmin i powiatów, z kwoty podstawowej i uzupe³niaj¹cej. Mechanizm wyliczenia kwoty podstawowej zosta³ oparty
na dochodach podatkowych. Kwota ta nale¿na jest tym województwom,
w których wskanik dochodów podatkowych na jednego mieszkañca (okrelany jako W) jest mniejszy ni¿ wskanik dochodów podatkowych dla wszystkich województw (okrelany jako Ww). Wysokoæ nale¿nej kwoty ustalana
jest jako iloczyn liczby mieszkañców danego województwa i 70% ró¿nicy
miêdzy wskanikiem ww. i wskanikiem W. Kwota uzupe³niaj¹ca czêci
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wyrównawczej subwencji ogólnej uzale¿niona jest od liczby mieszkañców.
Wysokoæ kwoty uzupe³niaj¹cej nale¿nej województwu oblicza siê, mno¿¹c
liczbê stanowi¹c¹ 9% wskanika ww. przez przeliczeniow¹ liczbê mieszkañców, ustalon¹ dla województw o liczbie mieszkañców50:
 nie wiêkszej ni¿ 2 mln  jako sumê 2 mln mieszkañców i 50% liczby mieszkañców powy¿ej 1 mln,
 wiêkszej ni¿ 2 mln, ale nie wiêkszej ni¿ 2,5 mln  jako sumê 2,5 mln
mieszkañców i 50% liczby mieszkañców powy¿ej 2 mln,
 wiêkszej ni¿ 2,5 mln, ale nie wiêkszej ni¿ 3 mln  jako sumê 2,75 mln
mieszkañców i 50% liczby mieszkañców ponad 2,5 mln.
Czêæ regionaln¹ subwencji ogólnej dla województw ustala siê w wysokoci ³¹cznej kwoty wp³at województw, w których wskanik W jest wiêkszy
od 110% wskanika Ww. Kwotê rocznej wp³aty oblicza siê, mno¿¹c liczbê
mieszkañców województwa przez kwotê wynosz¹c¹:
 80% nadwy¿ki wskanika W ponad 110% wskanika Ww  dla województw,
w których wskanik W jest nie wiêkszy ni¿ 170% wskanika Ww,
 48% wskanika Ww, powiêkszon¹ o 95% nadwy¿ki wskanika W ponad
170% wskanika Ww  dla województw, w których wskanik W jest wiêkszy ni¿ 170% wskanika Ww.
Kwotê stanowi¹c¹ 40% czêci regionalnej dzieli siê miêdzy województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich, w przeliczeniu na jednego
mieszkañca województwa, jest wy¿sza od powierzchni dróg wojewódzkich
w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkañca. Wysokoæ nale¿nej województwu kwoty jest uzale¿niona od powierzchni dróg wojewódzkich i liczby mieszkañców. Sposób wyliczania jest skomplikowany, poniewa¿ odnosi
siê do relacji ogólnokrajowych. Kwotê stanowi¹c¹ 10% czêci regionalnej
dzieli siê miêdzy województwa, w których PKB jest ni¿szy od 75% PKB
w kraju, w przeliczeniu na jednego mieszkañca kraju. Przyznanie tej czêci
jest uzale¿nione od kszta³towania siê PKB w województwie w przeliczeniu
na jednego mieszkañca.
Op³aty s¹ zaliczane do grupy danin odp³atnych. Pozostaj¹ one w stosunku komplementarnym do dochodów podatkowych. Op³ata posiada cechy
podobne do podatku. Jest jednostronnym, przymusowym i bezzwrotnym
wiadczeniem pieniê¿nym, a podstawê jej pobierania stanowi prawo. Istot¹
op³aty jest zmniejszanie zasobów pieniê¿nych p³atnika. Jest ona pobierana
w zwi¹zku z konkretnymi czynnociami organów pañstwowych lub samorz¹dowych b¹d te¿ za konkretne us³ugi, a wiêc jest indywidualn¹ zap³at¹ za
indywidualne wiadczenie. Obowi¹zek uiszczenia op³aty wystêpuje bez wzglêdu
50 S. Lis, Finansowanie rozwoju lokalnego. Informator praktyczny, l¹ski Zwi¹zek Gmin
i Powiatów, Katowice 2000, s. 49.
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na to, czy jest zwi¹zana z wyst¹pieniem konkretnej czynnoci na skutek
decyzji organu publicznego, czy te¿ decyzjê zwi¹zan¹ z wyst¹pieniem konkretnej czynnoci podjê³a osoba lub podmiot zobowi¹zany do uiszczenia op³aty.
Wyró¿niæ nale¿y dwie grupy op³at:
 za czynnoci urzêdowe (administracyjne)  istnieje tu bezporedni zwi¹zek
miêdzy czynnoci¹ wykonywan¹ przez organ publiczny a wnoszon¹ op³at¹,
która stanowi zwrot lub czêciowy zwrot kosztów za wykonan¹ czynnoæ,
 za wiadczenie us³ug (u¿ytkowania)  s¹ zbli¿one swoj¹ konstrukcj¹ do
podatku, gdy¿ obejmuje ona podmiot, przedmiot, podstawê wymiaru, skalê, zwolnienia i ulgi, terminy p³atnoci.
Dochody z maj¹tku s¹ wyrazem posiadania przez organy w³adzy
publicznej prawa maj¹tkowego. Jest to prawo do dysponowania i czerpania
korzyci z tytu³u posiadania maj¹tku. Nale¿y wskazaæ, ¿e dochodami z mienia (maj¹tkowymi) s¹ wszystkie dochody osi¹gane z pozycji bilansowych
zgromadzonych po stronie aktywów. Do kluczowych dochodów maj¹tkowych
nale¿y zaliczyæ dochody z tytu³u:
 prywatyzacji mienia,
 ze sprzeda¿y sk³adników mienia,
 z wynajmu i dzier¿awy oraz umów o podobnym charakterze,
 dywidend i wyp³at z zysków z tytu³u posiadanych udzia³ów w spó³kach
prawa handlowego, bêd¹cych w³asnoci¹ lub wspó³w³asnoci¹ organów
administracji publicznej,
 przeszacowania wartoci maj¹tku na skutek jego rynkowego wzrostu,
 i tych pochodz¹cych z okresowo wolnych rodków finansowych.
Fundusze ochrony rodowiska s¹ tworzone z op³at za korzystanie ze
rodowiska, pieniê¿nych kar administracyjnych op³at podwy¿szonych za
korzystanie ze rodowiska, za szkody spowodowane oddzia³ywaniem na rodowisko, wp³ywy z op³at produktowych.
Wysokoæ op³at i kar administracyjnych w szczególnoci reguluje: ustawa o ochronie przyrody, ustawa Prawo geologiczne i górnicze, ustawa Prawo
ochrony rodowiska, ustawa Prawo energetyczne, ustawa o substancjach
zubo¿aj¹cych warstwê ozonow¹ oraz Kodeks cywilny51.
Dysponentami instytucjonalnymi upowa¿nionymi do wspierania finansowego ochrony rodowiska, w tym do finansowania proekologicznych inwestycji rozwojowych s¹: Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej,
powiatowe i gminne fundusze ochrony rodowiska i gospodarki wodnej. Dwa
pierwsze fundusze posiadaj¹ osobowoæ prawn¹, prowadz¹ w³asn¹ gospodarkê finansow¹, wspieraj¹ na podstawie w³asnych decyzji zadania realizowane
51
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przez inne podmioty (w tym równie¿ samorz¹dowe w zakresie ochrony rodowiska). Powiatowe i gminne fundusze s¹ wyodrêbnione jako rodki finansowe na odrêbnych rachunkach. Nie maj¹ one osobowoci prawnej. Ze rodków funduszy ochrony rodowiska mog¹ byæ wspierane nastêpuj¹ce dzia³ania
prorozwojowe52:
 realizacja zadañ modernizacyjnych i inwestycyjnych s³u¿¹ca ochronie rodowiska i gospodarce wodnej,
 zadania inwestycyjne s³u¿¹ce ochronie rodowiska, gospodarce wodnej
i ochronie powierzchni ziemi,
 opracowanie i wdra¿anie nowych technik i technologii, w szczególnoci
dotycz¹cych ograniczenia emisji zanieczyszczeñ i zu¿ycia wody, efektywnego wykorzystania paliw,
 zapobiegania lub usuwania skutków zanieczyszczania rodowiska,
 rozwojowi sieci stacji pomiarowych,
 zadania inwestycyjne s³u¿¹ce ochronie rodowiska, wchodz¹ce w sk³ad
programów ochrony rodowiska.
Dzia³ania finansowane ze rodków funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej mog¹ byæ przeznaczane na cile okrelone zadania, zwi¹zane
z ochron¹ rodowiska i gospodark¹ wodn¹. Finansowanie celów prorozwojowych z tych rodków musi zapewniæ efekt w postaci ochrony rodowiska
i zasobów wodnych. Op³aty i kary za korzystanie ze rodowiska s¹ wnoszone na wyodrêbniony rachunek urzêdu marsza³kowskiego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony rodowiska. Ponadto przychodami funduszy mog¹
byæ dobrowolne wp³aty, zapisy, darowizny, wiadczenia rzeczowe i rodki
pochodz¹ce z fundacji oraz wp³ywy z przedsiêwziêæ organizowanych na rzecz
ochrony rodowiska i gospodarki wodnej.
Kluczowym zagadnieniem polityki regionalnej jest stworzenie (zarówno
w skali kraju, jak i regionu) klarownych róde³ finansowania zadañ. Niezbêdne okaza³o siê wyposa¿enie samorz¹du regionalnego w odpowiednie
zasoby finansowe. Sta³o siê to mo¿liwe w zwi¹zku z reform¹ systemu finansowego samorz¹du terytorialnego, jaka mia³a miejsce w 1999 r. Jednak¿e
uchwalona wtedy Ustawa o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego
w latach 1999 i 2000 nie zagwarantowa³a wystarczaj¹cych róde³ dochodów
województwom, umo¿liwiaj¹cych pe³n¹ realizacjê postawionych przed nimi
zadañ.
W zwi¹zku ze zbyt niskimi i niewystarczaj¹cymi dochodami w³asnymi
województw nale¿y stworzyæ czytelny system wspierania finansowego regionów przez rz¹d. Rozwi¹zania prawne w tym zakresie zawieraj¹ dwa nowe
akty prawne: Ustawa o zasadach wspierania rozwoju regionalnego oraz
52
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Ustawa o warunkach dopuszczalnoci i nadzorowania pomocy publicznej
dla przedsiêbiorstw. Ich uchwalenie by³o jednym z warunków stawianych
Polsce przez Uniê Europejsk¹ w kontekcie przysz³ego cz³onkostwa Polski
w strukturach Unii.
Szczególna rola w finansowaniu rozwoju regionalnego przypada kontraktom wojewódzkim. Maj¹ one w przysz³oci stanowiæ podstawowy instrument rz¹dowego wsparcia finansowego przez regiony realizacji kluczowych zadañ regionalnych. Celem polityki regionalnej, której podstawow¹
zasad¹ jest zasada solidarnoci, jest wsparcie zrównowa¿onego rozwoju gospodarczego na ca³ym terytorium Unii Europejskiej dziêki dzia³aniom na
rzecz wyrównywania ró¿nic rozwojowych miêdzy krajami i ich regionami
oraz wzmacniania regionalnej konkurencyjnoci. Polityka spójnoci koncentruje siê na pomocy w formie dotacji dla regionów Unii Europejskiej. Polega
ona na realizacji trzech najwa¿niejszych celów:
 konwergencji  Unia Europejska wspiera rozwój infrastruktury oraz potencja³u gospodarczego i ludzkiego najbiedniejszych regionów (prawie 82%
wszystkich wydatków w ramach funduszy strukturalnych),
 podniesienia konkurencyjnoci regionów i zatrudnienia  Unia Europejska wpiera innowacje i badania naukowe, zrównowa¿ony rozwój oraz szkolenia zawodowe w mniej rozwiniêtych regionach i promuje kszta³cenie
przez ca³e ¿ycie (prawie 16% wszystkich wydatków w ramach funduszy
strukturalnych),
 europejskiej wspó³pracy terytorialnej  wspieranie, promocja i realizacja
wspólnych projektów o charakterze miêdzynarodowym na terytorium ca³ej Unii Europejskiej.
Do realizacji wy¿ej wskazanych celów s³u¿¹ fundusze strukturalne
(w tym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) i Fundusz Spójnoci,
które s¹ podstawowymi instrumentami polityki regionalnej Unii Europejskiej.

1.4. Specyfika rozwoju regionalnego
Rozwój regionalny wymaga, by w otoczeniu spe³nione zosta³y pewne
warunki, wród których nale¿y wskazaæ53:
 istnienie okrelonych procedur i metodologii opracowywania wieloletnich
programów i strategii (doskonalonych wraz z postêpem wiedzy o procesach gospodarczych i pojawiaj¹cych siê nowych ujêciach modelowych),
53 J. Kot, Rozwój lokalny  jego istota, cele i czynniki, w: T. Markowski, D. Stawasz
(red.), Ekonomiczne i rodowiskowe aspekty zarz¹dzania rozwojem miast i regionów, £ód
2001, s. 21.
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 zapewnienia pe³nej koordynacji w ramach rodziny programów i strategii;
wieloæ ich jest zjawiskiem naturalnym, za brak spójnoci prowadzi do
powstania trudnych do przewidzenia sprzecznoci w systemie gospodarczym,
 doprowadzenia do realizacji w praktyce uzgodnionych kierunków dzia³añ. Jednak¿e ¿aden z wymienionych warunków nie jest spe³niony w przypadku rz¹dowych strategii opracowywanych w ostatnich latach.
W regionie strategia redniookresowa potrzebna jest zarówno organom
w³adzy pañstwowej, jak i samorz¹dowej, stanowi¹c dla nich program dzia³ania. Jest ona tak¿e przydatna podmiotom gospodarczym funkcjonuj¹cym
na danym obszarze jako ród³o informacji niezbêdnych nie tylko do dzia³ania efektywnego, ale tak¿e zgodnego z za³o¿eniami rozwojowymi regionu.
Spo³eczeñstwu regionu strategia okrela perspektywy na najbli¿sz¹ i nieco
odleglejsz¹ przysz³oæ.
Opracowanie strategii regionalnej jest przedsiêwziêciem o du¿ej skali
z³o¿onoci. Obejmuje ono decyzje dotycz¹ce perspektyw rozwojowych, formu³owanie celów i okrelanie (wybór) sposobów ich realizacji, analizê uwarunkowañ spo³eczno-politycznych oraz sferê informacyjn¹. Uwarunkowania
budowy strategii maj¹ zatem wielostronny charakter. ¯adnego z wymienionych obszarów nie mo¿na uznaæ za mniej wa¿ny. W literaturze przedmiotu
stosunkowo ma³o miejsca powiêca siê zagadnieniom metodologicznym
i warsztatowym. Mo¿na s¹dziæ, ¿e dowiadczenia zebrane w trakcie opracowywania strategii regionalnych doprowadz¹ do nale¿ytego rozwiniêcia równie¿ i tego aspektu budowy strategii.
Wa¿n¹ kwesti¹ jest te¿ uregulowanie wzajemnych relacji pomiêdzy organami administracji terenowej ró¿nych szczebli. Maj¹ one szczególne znaczenie w kontekcie realizacji kompleksowej i spójnej wewnêtrznie polityki
regionalnej. Mechanizmy wspó³dzia³ania ró¿nych samodzielnych organów
i uzgadniania dzia³añ zwi¹zanych z kreowaniem rozwoju gminy, powiatu,
województwa s¹ kluczem do rozwi¹zania problemu koordynacji wewn¹trz
regionalnej i uzyskania odpowiedniej efektywnoci wszystkich dzia³añ
w obrêbie realizacji strategii regionalnej. Brak odpowiednich instrumentów
prawnych, a tak¿e ograniczenia maj¹tkowe i finansowe samorz¹du utrudniaj¹ formu³owanie i realizacjê strategii rozwojowych. Ograniczenia te s¹
mniej istotne w trakcie budowania programów rozwoju, ni¿ na etapie ich
realizacji, kiedy brak jednoznacznych rozwi¹zañ systemowych tworzy trudne do przekroczenia bariery na drodze racjonalnego rozwoju regionu. Mo¿e
to stanowiæ przeszkodê w urzeczywistnieniu zamierzeñ strategii.
W warunkach gospodarki rynkowej wzajemne relacje i sposoby komunikowania siê pomiêdzy poszczególnymi organami w³adzy samorz¹dowej
i administracji pañstwowej a pozosta³ymi uczestnikami rynku okrelane s¹
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za porednictwem przekazu informacji, negocjacje i partycypacjê. Stanowi¹
one podstawowe instrumenty oddzia³ywania na funkcjonuj¹ce w strukturze
spo³ecznej i gospodarczej podmioty. W tej sytuacji, za kluczowy problem
o metodologicznym charakterze uznaæ nale¿y sposób (mechanizm) uzyskiwania wzajemnej komplementarnoci pomiêdzy dokumentami o strategicznym charakterze, przygotowanymi na ró¿nych poziomach struktury organizacyjnej pañstwa. Zarówno suma wojewódzkich strategii rozwoju nie tworzy
narodowej strategii rozwoju regionalnego, jak te¿ w wyniku jej dekompozycji nie mo¿na otrzymaæ strategii lokalnych. Dokumenty te nie powinny byæ
ze sob¹ sprzeczne ani tym bardziej prezentowaæ wykluczaj¹cej siê hierarchii celów oraz sposobów i rodków ich realizacji. Zapewnienie zgodnoci
wektorowej strategii i programów poszczególnych organów, jak te¿ ich wiêzi
merytoryczno-problemowej stanowi kolejne wyzwanie dokonuj¹cego siê procesu transformacji systemowej. Opracowanie ka¿dej strategii jest procesem
z³o¿onym i wymaga pog³êbionej diagnozy stanu gospodarki oraz wielow¹tkowego podejcia do tematu, zw³aszcza gdy formu³owana jest ona w warunkach ograniczonych rodków na rozwój w relacji do formu³owanych potrzeb.
Przy opracowywaniu strategii regionalnej powinny zostaæ uwzglêdnione problemy o szerszym zasiêgu, dotycz¹ce ca³ej gospodarki. Wymieniæ wród
nich nale¿y54:
 lukê cywilizacyjno-technologiczn¹,
 zmiany w strukturze spo³ecznej, gospodarczej i organizacyjno-systemowej,
 mechanizmy pobudzenia aktywnoci poszczególnych grup spo³ecznych
i podmiotów gospodarczych.
W procesie budowy i realizacji strategii regionalnej za konieczne nale¿y
uznaæ wypracowanie interaktywnych zwi¹zków i wiêzi z otoczeniem. Chodzi tu przede wszystkim o poszukiwanie sposobów zapewnienia zgodnoci
kierunkowej programów gmin i powiatów ze strategi¹ województwa (zarówno samych dokumentów, jak i konkretnych decyzji wdra¿aj¹cych projektowane rozwi¹zania).
Jednym z celów reformy administracji lokalnej by³o stworzenie du¿ych
województw (regionów), które mog³yby staæ siê silnymi ekonomicznie podmiotami formu³owania i realizacji polityki regionalnej, zdolnymi do efektywnej absorpcji rodków przeznaczonych na cele rozwoju regionalnego
z Unii Europejskiej. Na podstawie dowiadczeñ pierwszych lat wdra¿ania
reformy administracyjnej mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e na funkcjonowanie nowych regionów istotny wp³yw wywar³ sposób i zasady przyjête
w toku ich tworzenia. W ich sk³ad wesz³y obszary bêd¹ce wczeniej elemen54 A. Klasik, Strategie regionalne. Formu³owanie i wprowadzanie w ¿ycie, Katowice
2002, s. 43.
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tami ró¿nych i czêsto odmiennie zarz¹dzanych województw. Niektóre podzielono miêdzy dwa lub wiêcej nowych województw. Na tym tle niezwykle
wa¿ne poznawczo jest pytanie o stopieñ wewnêtrznego zintegrowania nowych podmiotów polityki regionalnej. Chodzi te¿ o ustalenie, czy w sk³ad
województwa wchodz¹ obszary w znacznym stopniu zatomizowane oraz czy
region stanowi ca³oæ funkcjonaln¹. Zbudowanie wewnêtrznie zintegrowanych i sprawnych funkcjonalnie uk³adów jest warunkiem skutecznoci dzia³añ podejmowanych w ramach polityki regionalnej, zapewniaj¹cym skuteczn¹
realizacjê strategii rozwoju.
Za szczególnie wa¿ny element w tym zakresie nale¿y uznaæ d¹¿enie do
wypracowania skutecznych mechanizmów zapewniaj¹cych osi¹ganie celów
rozwojowych. Ten problem mo¿e ujawniæ siê z du¿¹ ostroci¹ w toku realizacji programów i zamierzeñ rozwojowych. Pytanie, czy i w jakiej mierze cele
rozwoju formu³owane na ró¿nych szczeblach struktury podmiotowej województwa s¹ wobec siebie komplementarne, jest pytaniem nie tyle o wewnêtrzn¹
zgodnoæ formu³owanej strategii, raczej dotyczy oceny szans realizacyjnych
celów strategicznych w kontekcie obecnego podzia³u kompetencji i zakresu
uprawnieñ posiadanych przez poszczególne podmioty (w tym instrumentów
oddzia³ywania). Wprowadzony 1 stycznia 1999 r. trójstopniowy podzia³ terytorialny pañstwa wi¹za³ siê ze zmian¹ liczby województw (z 49 na 16) oraz z wprowadzeniem powiatów. Zmiana podzia³u terytorialnego pañstwa implikowa³a
koniecznoæ wprowadzenia unormowañ prawnych reguluj¹cych funkcjonowanie nowo powsta³ych organizmów spo³eczno-gospodarczych i ich w³adz55.
Niezbêdne by³o przede wszystkim okrelenie zasad likwidacji starej struktury terytorialnej pañstwa i wprowadzenie nowego podzia³u wraz ze sformu³owaniem szczegó³owych zasad unormowania zatrudnienia w administracji terenowej, a tak¿e zasad przejmowania mienia.
Kolejnym zagadnieniem by³o okrelenie praw i obowi¹zków oraz kompetencji w³adz, a zw³aszcza ustanowienie wzajemnych relacji pomiêdzy strukturami administracji rz¹dowej i jednostkami samorz¹du terytorialnego. Du¿a
samodzielnoæ decyzyjna poszczególnych szczebli samorz¹du terytorialnego
zosta³a ograniczona przez zapisy, które pozwalaj¹ na okrelenie nastêpuj¹cych kwestii:
 zadañ w³asnych gmin, które maj¹ mieæ charakter obowi¹zkowy,
 innych zadañ powiatu ni¿ przewidziane przez ustawê,
 zakresu spraw nale¿¹cych do kompetencji województwa, które bêd¹ realizowane przez zarz¹d województwa jako zadania powierzone przez administracjê rz¹dow¹,
55 A. Klasik, R. Kunik, Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego,
w: S. Dolata (red.), Funkcjonowanie samorz¹du terytorialnego , s. 28.
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 zadañ zwi¹zanych z usuwaniem bezporednich zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego oraz zwi¹zanych z obronnoci¹ kraju pod
warunkiem, ¿e bêd¹ zapisane w odpowiedniej ustawie.
Ustawy reguluj¹ce funkcjonowanie samorz¹du terytorialnego wprowadzi³y partnerski charakter wszelkich zwi¹zków miêdzy szczeblami administracji terenowej. S¹ one oparte na dobrowolnych umowach dotycz¹cych
konkretnych dzia³añ. W tych warunkach jedynym, co mo¿e jednoczyæ i sk³aniaæ do wspó³pracy w uk³adzie pionowym, jest tzw. interes spo³eczny.
Województwo jest najwiêksz¹ jednostk¹ podzia³u terytorialnego kraju.
W nowej strukturze stanowi szczebel obarczony najwiêksz¹ i najbardziej
wszechstronn¹ odpowiedzialnoci¹ za harmonijny rozwój gospodarczy oraz
dobrobyt swojej spo³ecznoci. Samorz¹d województwa wykonuje okrelone
ustawami zadania publiczne w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ, dysponuje maj¹tkiem województwa i prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹ na podstawie bud¿etu. Ustrój województwa jako jednostki
samorz¹du terytorialnego okrela statut uchwalony po uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów. Kluczowym zadaniem samorz¹du wojewódzkiego
jest sformu³owanie strategii rozwoju województwa, czyli dokumentu okrelaj¹cego cele oraz rodki i sposoby ich realizacji. Wdra¿anie strategii rozwoju województwa powinno nastêpowaæ przez odpowiednie programy wojewódzkie. Samorz¹d wojewódzki mo¿e wystêpowaæ o wsparcie ze rodków
bud¿etu pañstwa na realizacjê niektórych zadañ zawartych w programie
wojewódzkim, a tak¿e zawieraæ kontrakt wojewódzki z Rad¹ Ministrów na
podstawie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego. Ustawa
o samorz¹dzie województwa okrela, w sposób bardzo ogólny, podstawowe
cele, które powinny przywiecaæ twórcom strategii ka¿dego województwa:
 pielêgnowanie polskoci oraz rozwój i kszta³towanie wiadomoci narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkañców,
 zachowanie wartoci rodowiska kulturowego i przyrodniczego przy
uwzglêdnieniu potrzeb przysz³ych pokoleñ,
 kszta³towanie i utrzymanie ³adu przestrzennego,
 pobudzanie aktywnoci gospodarczej,
 podnoszenie poziomu konkurencyjnoci i innowacyjnoci gospodarki województwa.
Dwa pierwsze cele stanowi¹ bardziej przes³anie pod adresem ca³ego spo³eczeñstwa i raczej apel o zachowanie to¿samoci narodowej i obywatelskiej
ni¿ uosabiaj¹ cel dzia³ania do realizacji w horyzoncie czasowym okrelonym
w strategii. Trudno dyskutowaæ z oczywistoci¹ tych stwierdzeñ, ale mo¿na
mieæ w¹tpliwoæ, czy powinny one byæ eksponowane w zapisie celów strategii województwa. Jedynie trzy ostatnie cele wi¹¿¹ siê bezporednio
z rozwojem gospodarczym, z zabezpieczeniem przysz³ego bytu spo³ecznoci
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regionu i wskazuj¹ na podstawowe wyzwania stoj¹ce przed ca³¹ gospodark¹. Polityka rozwoju regionalnego prowadzona przez samorz¹d wojewódzki
powinna wed³ug ustawodawcy skupiaæ siê na nastêpuj¹cych obszarach
i zadaniach56:
 tworzeniu warunków rozwoju gospodarczego, w szczególnoci na kreowaniu rynku pracy,
 utrzymaniu i rozbudowie infrastruktury spo³ecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim,
 pozyskiwaniu rodków finansowych (prywatnych, publicznych) do realizacji zadañ z zakresu u¿ytecznoci publicznej,
 wspieraniu rozwoju nauki i popieraniu postêpu technologicznego i innowacji,
 promowaniu walorów i mo¿liwoci rozwojowych województwa (dla przyci¹gniêcia kapita³ów krajowych i zagranicznych),
 podejmowaniu dzia³añ na rzecz podnoszenia poziomu wykszta³cenia,
 racjonalnym korzystaniu z zasobów przyrody oraz kszta³towaniu rodowiska naturalnego,
 wspieraniu rozwoju kultury.
Samorz¹d województwa, przy formu³owaniu strategii rozwoju i realizacji polityki rozwoju, powinien wspó³pracowaæ z wieloma partnerami, w tym
z jednostkami lokalnego samorz¹du terytorialnego z obszaru województwa,
z samorz¹dem gospodarczym i zawodowym, z administracj¹ rz¹dow¹, szczególnie z wojewod¹, z innymi województwami, z organizacjami pozarz¹dowymi, szko³ami wy¿szymi i jednostkami naukowo-badawczymi, a tak¿e z organizacjami miêdzynarodowymi i regionalnymi innych pañstw. Rol¹ sejmiku
wojewódzkiego jest natomiast okrelenie zasad, trybu i harmonogramu opracowania strategii rozwoju województwa i programu wojewódzkiego. Do kompetencji sejmiku wojewódzkiego nale¿y stanowienie prawa miejscowego obowi¹zuj¹cego na obszarze województwa lub jego czêci.
Tworzone w Polsce programy i strategie rozwoju dotycz¹ zarówno ca³ej
gospodarki, jak i jej regionów. Odnosz¹ siê tak¿e do sektorów gospodarki
lub okrelonych problemów pojawiaj¹cych siê doranie w gospodarce. Podejmowane s¹ próby opracowywania planów gospodarczych (w uk³adach
regionalnych w 2000 r. powsta³o 16 strategii rozwoju poszczególnych województw).
Co charakterystyczne, miêdzy tymi dokumentami wystêpuje stosunkowo niedu¿a wiê merytoryczna. Z punktu widzenia podejcia metodologicznego zastosowanego przy formu³owaniu poszczególnych strategii, jest to zro56 L. Jêdrzejewski, Polityka finansowa Jednostek samorz¹du terytorialnego, Gdañsk
2004, s. 42.

42

zumia³e. Jednak¿e trudno zgodziæ siê z brakiem merytorycznej zgodnoci
miêdzy strategiami. Powinna wystêpowaæ miêdzy nimi równowa¿noæ,
a zw³aszcza wektorowe zbilansowanie potrzeb i mo¿liwoci. W niektórych
dokumentach zamieszczane s¹ pewne szacunki i prognozy, co jednak nie zosta³o wykorzystane do formu³owania wniosków porównuj¹cych omawiane wielkoci. Praktycznie oznacza to, ¿e nie ma w³aciwych prze³o¿eñ miêdzy dokumentami reguluj¹cymi zachodz¹ce na siebie dziedziny gospodarowania.
W ujêciu zaprezentowanym w strategii brakuje hierarchizacji zagadnieñ wed³ug ich faktycznego znaczenia spo³eczno-ekonomicznego. Rozwa¿ania prowadzone s¹ na wysokim szczeblu ogólnoci, co powoduje, ¿e mo¿na je
uznaæ za kierunkowo s³uszne. Realizacja wyzwañ Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego bêdzie mo¿liwa pod nastêpuj¹cymi warunkami57:
 wykorzystania reform ustrojowych,
 dalszej przebudowy finansów publicznych,
 wykorzystania procesów integracyjnych,
 dalszych zmian strukturalnych, umo¿liwiaj¹cych przemiany w regionach
problemowych,
 stosowania zasady zrównowa¿onego rozwoju.
Problemem zasadniczym aplikacji modeli s¹ zasoby informacyjne. Wiêkszoæ technik ekonomicznych, opisuj¹cych w sposób skwantyfikowany gospodarkê, wymaga informacji o charakterze kompleksowym, które umo¿liwiaj¹ porównania i tworzenie ró¿norodnych relacji, przede wszystkim
w czasie. Brak odpowiedniej bazy informacyjnej czêstokroæ uniemo¿liwia
zastosowanie modelu dobrze opisuj¹cego rzeczywistoæ danego regionu. Zmusza to do stosowania uproszczeñ i ograniczania modelu przez dopasowywanie go do danych empirycznych. Dzieje siê to ze szkod¹ dla trafnoci przeprowadzanych symulacji i dokonywanych prognoz gospodarczych. Stosowane
czêsto uzupe³nianie danych rzeczywistych szacunkami w³asnymi, którymi
posi³kuj¹ siê twórcy modeli, stanowi pewne rozwi¹zanie. Jest ono konieczne, aczkolwiek szacunki w³asne s¹ obarczone du¿¹ doz¹ niepewnoci, a zatem nie mog¹ byæ odpowiedni¹ baz¹ do generowania informacji o charakterze decyzyjnym. Ograniczenia bazy danych powoduj¹, ¿e wyniki prognoz
sprawdzaj¹ siê tylko w krótkich okresach i g³ównie w badaniach odcinkowych, odnosz¹cych siê do ma³ej skali.
Ograniczenia informacyjne, które stanowi¹ wstêpne uwarunkowanie
stosowania technik matematycznych przy sporz¹dzaniu strategii nie oznaczaj¹, ¿e trzeba rezygnowaæ ze sformalizowanych technik. Wniosek ten by³by dalece niew³aciwy i wrêcz szkodliwy dla doskonalenia metodologii budowy strategii regionalnych. Okres obecny powinien byæ powiêcony na
57

http://finanse-publiczne.pl (dostêp: 14.08.2016).
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intensywne prace zwi¹zane z formu³owaniem odpowiednich technik modelowych i kojarzenie ich z zasobami informacyjnymi, które wraz z up³ywem
czasu zaczn¹ powstawaæ, rozwijaæ siê i wzbogacaæ.
Poszczególne techniki nale¿¹ do warsztatu ekonomicznego i mog¹ byæ
stosowane do rozwi¹zywania ró¿nych problemów strategii regionalnej, a ich
zastosowanie powinno zale¿eæ od horyzontu czasowego strategii, zakresu
tematycznego i stopnia szczegó³owoci. Wa¿na jest relacja ujêæ cz¹stkowych
do ujêcia kompleksowego, zawieraj¹cego z za³o¿enia w swej formule syntezê
rachunków cz¹stkowych.
Zjednoczona Europa od dawna przyjê³a wiod¹c¹ rolê regionów jako
podstawowych terytorialnych jednostek wspomagania rozwoju. Powodem
takiego wyboru by³y stopniowo narastaj¹ce ró¿nice w poziomie rozwoju
i w sytuacji na rynku pracy miêdzy regionami. Ponadto intensyfikowa³a siê
wspó³praca miêdzy regionami przygranicznymi, czyli tzw. wspó³praca transgraniczna. Upowszechnia³a siê tak¿e wspó³praca paneuropejska oraz wspó³praca partnerska. Partnerstwo w³adz regionalnych z instytucjami wspólnotowymi i ich podmiotowoæ umacnia³y siê. Te si³y wynios³y politykê regionaln¹
do najwy¿szej rangi wród ró¿nych polityk tematycznych. Polityka regionalna osi¹gnê³a wysok¹ rangê ju¿ na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych ub.
wieku, kiedy w 1974 r. utworzono Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Obecnie jest to najwiêkszy strumieñ finansowy wród funduszy strukturalnych Unii. Wczeniej w 1968 r. moc¹ traktatu paryskiego utworzono
Europejsk¹ Dyrekcjê Planowania Regionalnego. Ogólnie rzecz ujmuj¹c, od
pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych Europejska Wspólnota Gospodarcza, a obecnie Unia Europejska, umacnia rangê regionów jako wiod¹cych beneficjentów pomocy finansowej tej organizacji.
Tytu³em wprowadzenia do rozwa¿añ nad istot¹ ekonomiki rozwoju
regionalnego nale¿y poddaæ interpretacji cel ogólny polityki UE w tym zakresie. Jest nim spójnoæ spo³eczna, gospodarcza i przestrzenna, oznaczaj¹ca wyrównywanie szans rozwojowych regionów s³abszych, co ma je zabezpieczyæ przed marginalizacj¹ spo³eczn¹ oraz gospodarcz¹. W ostatnich latach
nasila siê dyskusja nad wyborem jednego z dwóch alternatywnych kierunków w polityce regionalnej, tj. egalitarnego lub elitarnego (spolaryzowanego). Jest to dylemat rz¹du RP i ca³ej Unii Europejskiej. W istocie mo¿na to
odczytaæ jako dylemat miêdzy efektywnoci¹ a równoci¹ spo³eczn¹.
Dla ekonomiki rozwoju spo³eczno-gospodarczego regionu maj¹ znaczenie wszystkie elementy gospodarki. Im wiêkszy jest udzia³ elementów
o znaczeniu egzogenicznym, tym potencja³y rozwojowe i znaczenie zewnêtrzne, a zatem konkurencyjnoæ regionu, powinny byæ oceniane wy¿ej. Poruszaj¹c siê t¹ cie¿k¹ mylenia mo¿na stwierdziæ, ¿e istnieje pewna przewaga
argumentów za u¿ywaniem pojêcia ekonomika rozwoju regionu, a nie
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ekonomika rozwoju regionalnego. Podobnie w potocznym u¿yciu przewagê
nad wyra¿eniem rozwój regionalny powinno mieæ okrelenie rozwój regionu. Niezale¿nie od wyboru któregokolwiek z tych dwóch pojêæ, praktyczny i naukowy sens ma kompleksowe ujmowanie gospodarki w regionie.
Poza jednostkami gospodarki rynkowej funkcjonuje sfera gospodarki
publicznej prowadzona przez podmioty pañstwowe i samorz¹dowe, w tym
g³ównie instytucje. Dzia³alnoæ instytucji jest okrelona przez prawo i nie
jest zorientowana na efekty wewnêtrzne, ale na skuteczne pe³nienie funkcji
publicznych. Podobny charakter dzia³alnoci gospodarczej maj¹ ró¿norodne
organizacje spo³eczne. Nie mo¿na im odmawiaæ znaczenia dla gospodarki,
a wiêc i dla regionu. One tak¿e tworz¹ efekty zewnêtrzne o znaczeniu ekonomicznym, korzyci i obci¹¿enia regionu (niekorzyci). Czwart¹, bardzo
istotn¹ grup¹ podmiotów o znaczeniu ekonomicznym dla regionu s¹ gospodarstwa domowe. Na nich opiera siê potencja³ popytu konsumpcyjnego,
a zatem ch³onnoæ rynku. Gospodarstwa domowe s¹ powa¿nym ród³em dochodów i jednoczenie wydatków sfery publicznej, g³ównie komunalnej.
Tworz¹ potencja³ spo³eczny, podejmuj¹c ró¿ne lokalne i regionalne inicjatywy gospodarcze. Od sprawnoci funkcjonowania gospodarstw domowych
zale¿y wiele niewymiernych efektów rozwoju gmin i regionów, w tym ³ad
przestrzenny w wielu jego aspektach, prê¿noæ dzia³ania samorz¹dów lokalnych i ruch inwestycyjny, g³ównie w sferze komunalnej. Trudno jest wyczerpaæ listê korzyci i niekorzyci wytwarzanych przez gospodarstwa domowe w regionie. Miêdzy wymienionymi grupami podmiotów, tak¿e w ich
obrêbie, tworzy siê skomplikowany splot powi¹zañ funkcjonalnych i relacji
formalnych (pozytywnych oraz negatywnych) buduj¹cych mechanizm funkcjonowania i rozwoju gospodarki w regionach. Pewne jest, ¿e ów splot tworzy
nie tylko prost¹ sumê powi¹zañ i relacji bezporednich. Tworzy tak¿e liczne
efekty wtórne i wspólne, czyli tzw. efekty synergiczne. Powstaje pytanie, czy
struktur¹ podmiotow¹ gospodarki regionu warto siê zajmowaæ, czy jest to
zajêcie u¿yteczne dla teorii i praktyki ekonomii? Efektem takich prac mo¿e
byæ poprawa i pog³êbienie rozumienia problematyki rozwoju regionalnego,
a zatem poprawa partnerskiej pozycji regionów wobec Unii Europejskiej.

1.5. Polityka regionalna Polski
W wyniku zmian politycznych w Europie stworzone zosta³y mo¿liwoci
zbudowania w Polsce nowoczesnej gospodarki rynkowej. Podjête w tym okresie na p³aszczynie makroekonomicznej dzia³ania sprzyja³y tworzeniu podstaw takiej w³anie gospodarki. Polityka rozwoju regionalnego, podobnie
jak i inne sfery dzia³alnoci pañstwa, musia³a zostaæ na nowo zdefiniowana
w zmienionych warunkach ustrojowych. Niew¹tpliwie uzasadniony jest po45

gl¹d, ¿e sposoby uprawiania tej dzia³alnoci w warunkach gospodarki centralnie administrowanej i rynkowej s¹ zasadniczo odmienne, mimo u¿ywania podobnej terminologii i artyku³owania czêciowo takich samych celów
interwencji.
Podstawowym celem polityki makroekonomicznej pañstwa sta³o siê kreowanie materialnych i systemowych podstaw wysokiej stopy wzrostu gospodarczego oraz osi¹ganie wy¿szej konkurencyjnoci gospodarki. Równoczenie dla krêgów decyzyjnych i rodowisk opiniotwórczych sta³o siê jasne, ¿e
regionalny wymiar procesów spo³eczno-ekonomicznych mo¿e staæ siê barier¹ rozwoju gospodarczego lub wrêcz przeciwnie  istotnym czynnikiem jego
dynamizacji58.
W literaturze przedmiotu zaczê³y byæ coraz czêciej artyku³owane pogl¹dy o potrzebie nadania odpowiednio wysokiej rangi polityce rozwoju
regionalnego. Wyrazem takiego mylenia w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych
ub. wieku sta³a siê identyfikacja strategicznych wyzwañ w tej sferze. Transformacja ustroju Polski w kierunku gospodarki rynkowej oraz ca³kowicie
zmienione uwarunkowania zewnêtrzne, m.in. postêpuj¹ca integracja z Uni¹
Europejsk¹, stanowi¹ globalne wyzwanie dla polityki makroekonomicznej,
a tak¿e dla filozofii aktywnoci pañstwa. W sferze polityki rozwoju regionalnego wyzwania z po³owy lat dziewiêædziesi¹tych maj¹ jakociowo nowy charakter. Od sposobu odpowiedzi na nie, w istotnym zakresie zale¿y dynamika
rozwoju spo³eczno-gospodarczego oraz odpornoæ struktur spo³eczno-gospodarczych na ró¿ne zak³ócenia procesów rozwojowych. Wybrany model polityki
rozwoju regionalnego bêdzie mia³ zasadniczy wp³yw na to, czy uk³ad regionalny bêdzie dynamizowa³, czy te¿ spowalnia³ ogólny rozwój spo³eczno-gospodarczy kraju. Z tego wzglêdu niezbêdna jest identyfikacja wyzwañ o kluczowym znaczeniu dla rozwoju Polski oraz interpretacja zwi¹zanych z nimi
uwarunkowañ i konsekwencji59. W rozwa¿aniach o polityce regionalnej nale¿y braæ równie¿ pod uwagê konsekwencje globalizacji, które zmuszaj¹ pañstwa, samorz¹dy terytorialne, a tak¿e podmioty gospodarcze do g³êbokiej
refleksji strategicznej, a w jej wyniku  reorientacji programów i modeli biznesowych dostosowanych do nowych, wielow¹tkowych i trudnych wyzwañ60.
58 R. Broszkiewicz, Narzêdzia oddzia³ywania samorz¹dów terytorialnych na rozwój regionów, w: B. Winiarski (red.), Polityka regionalna  kierunki i instrumenty, Wroc³aw 1994,
s. 23.
59 W krajach rozwiniêtej gospodarki rynkowej polityka rozwoju regionalnego realizowana jest jako polityka miêdzyregionalna (interregionalna) oraz jako polityka wewn¹trzregionalna (intraregionaina). Istnienie obydwu tych wymiarów uznawane jest za niezbêdne,
chocia¿ drugi z nich uznaje siê za istotniejszy.
60 B. W³odarczyk, Komu s³u¿y system finansowy  refleksja po wiatowym kryzysie gospodarczym, Journal of Management and Financial Sciences, Kolegium Zarz¹dzania i Finansów SGH, z. 140, Warszawa 2014, s. 182.
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Uk³ad instytucjonalny polityki miêdzyregionalnej w Polsce, który na
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych by³ bardzo skromny, zosta³ w ci¹gu kilku
lat uzupe³niony o szereg nowych organizacji i instytucji. Ograniczony zakres wspó³dzia³ania tych organizacji, brak jasno zdefiniowanych zakresów
decyzyjnych oraz ich nak³adanie siê sprawiaj¹ ¿e uk³ad instytucjonalny ma
cechy dysfunkcjonalnoci.
Podstawowym problemem jest czytelne okrelenie na poziomie centralnym trzech typów struktur funkcjonuj¹cych na p³aszczyznach: programowo-strategicznej, polityczno-koordynacyjnej oraz wykonawczo-operacyjnej.
Wyposa¿enie tych struktur w odpowiednie uprawnienia i rodki jest warunkiem koniecznym efektywnego wype³niania funkcji zwi¹zanych z rozwojem
regionalnym na poziomie krajowym. Istnieje polityczny konsensus co do
potrzeby upodmiotowienia regionów. S¹ jednak istotne ró¿nice zdañ dotycz¹ce liczby szczebli przestrzennej organizacji pañstwa, a w zwi¹zku z tym
geografii podzia³u administracyjnego. Liczba poziomów organizacji terytorialnej pañstwa oraz wielkoæ jednostek administracyjnych (minimalna
i przeciêtna) s¹ istotnymi czynnikami kszta³tuj¹cymi zakres uprawnieñ uk³adu regionalnego. Polityczny wymiar tego zagadnienia wynika m.in. z wp³ywu przyjêtych rozwi¹zañ na uk³ad w³adzy sprawowanej w terenie. Dlatego
w wielu krajach proces upodmiotowienia uk³adu regionalnego jest d³ugotrwa³y,
liczony na dekady, a nie na lata. Brak postêpu w tym zakresie jest jednak¿e
czynnikiem coraz wyraniej hamuj¹cym rozwój regionalny w Polsce.
W ostatnich latach obserwujemy bardzo szybki rozwój uk³adów instytucjonalnych polityki intraregionalnej. Proces ten jest jednak silnie zró¿nicowany
w przekroju województw. Województwa silne, przoduj¹ce w procesie transformacji, cechuje na ogó³ bogaty uk³ad instytucjonalny. W województwach s³abszych ekonomicznie brakuje wielu podstawowych aktorów rynku, niezbêdnych w rozwoju regionu. W ramach pierwszych okolicznoci odnotowuje siê
niedostateczne wsparcie powi¹zañ (w zakresie intensywnoci i jakoci) pomiêdzy poszczególnymi instytucjami oraz okrelenie precyzyjnych kryteriów
wspierania najlepszych instytucji i projektów na zasadach konkursowych.
W obszarze drugich realiów  problemem jest nadal katalizowanie powstawania niezbêdnych instytucji wspieraj¹cych rozwój.
W tradycyjnych teoriach rozwoju dominuj¹c¹ rolê przypisywano czynnikom ekonomicznym. W ostatnich latach teoria rozwoju spo³ecznego podkrela rosn¹ce znaczenie tzw. niematerialnych czynników rozwoju, do których zalicza siê m.in. kapita³ ludzki, mechanizmy spo³ecznej interakcji oraz
partycypacji spo³ecznej61.
61 H. Kotarski, Kapita³ ludzki i kapita³ spo³eczny a rozwoìj wojewoìdztwa podkarpackiego, Rzeszów 2013, s. 62.
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Dowiadczenia ostatnich lat potwierdzaj¹, ¿e kraje, które potrafi³y wykorzystaæ czynniki spo³eczne, zaczê³y rozwijaæ siê znacznie szybciej ni¿ pañstwa, w których polityka rozwoju bazowa³a na tradycyjnych czynnikach
wytwórczych. W pañstwach wysoko rozwiniêtych buduje siê dzi nowy typ
gospodarki okrelanej mianem Gospodarek Opartych na Wiedzy (GOW).
O szansach rozwoju pañstw i regionów w coraz wiêkszym stopniu decyduje
wiêc potencja³ intelektualny oraz wiedza zwi¹zana z najnowszymi osi¹gniêciami wspó³czesnej nauki, zw³aszcza nauk cis³ych, technicznych62.
Wydaje siê, ¿e dynamika procesów ekonomicznych w Polsce zale¿y od
sposobu ujêcia spo³ecznych podstaw polityki rozwoju. W coraz wiêkszym
stopniu decyduje o tym wymiar regionalny, przede wszystkim polityka intraregionalna.
Dla konkurencyjnoci regionów podstawowe znaczenie maj¹ zasoby spo³eczne regionu, okrelaj¹ce jakoæ kapita³u ludzkiego. Coraz wiêksze znaczenie
ma tak¿e istnienie strategii rozwoju regionalnego, wokó³ których zbudowany
zosta³ konsensus spo³eczny najwa¿niejszych partnerów. Szeroka partycypacja spo³eczna jest bowiem podstawowym warunkiem rozwoju w oparciu
o endogeniczny potencja³ regionu wykorzystuj¹cy wewnêtrzne czynniki wzrostu, takie jak: kapital spo³eczny, iloæ i jakoæ instytucji edukacyjnych czy
dziedzictwo kulturowe regionu. Dzieje siê tak mimo powiêkszenia otwartoci
struktur spo³eczno-ekonomicznych regionów, co jest charakterystyczne dla
rozwiniêtej gospodarki rynkowej.
Wyzwanie to jest najtrudniejsze do precyzyjnego wyartyku³owania, bowiem tradycyjnie polityka spo³eczna jest w swej podstawowej czêci niezorientowana przestrzennie. Równoczenie mechanizmy rynkowe wydaj¹ siê
byæ nadal nieskuteczne w wiêkszoci jej sfer. Dlatego te¿ rozwa¿ania problemów o regionalnym charakterze bardzo czêsto prowadz¹ do dyskusji nad
zagadnieniami ustrojowymi polityki spo³ecznej. Ta nieco trudniejsza sytuacja, ni¿ w przypadku innych wyzwañ, nie mo¿e jednak zwalniaæ od próby mylenia i formu³owania opinii na temat nowoczesnego ujêcia spo³ecznych podstaw polityki rozwoju regionalnego.
Obecnie dominuje pogl¹d, ¿e obiektywn¹ prawid³owoci¹ procesu
transformacji jest wzrost wszelkich zró¿nicowañ, w tym tak¿e regionalnych.
Oznacza to, ¿e dzia³alnoæ interwencyjna pañstwa mo¿e przyczyniæ siê jedynie do spowolnienia tempa wzrostu tych zró¿nicowañ, a odwrócenie obiektywnych tendencji wymaga³oby olbrzymich rodków63. Gdyby istotn¹ rolê
odgrywa³y przedsiêwziêcia wyrównawcze o relatywnie ni¿szej efektywnoci, mog³oby to zagra¿aæ dynamice rozwoju spo³eczno-gospodarczego. Przy62
63
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jêcie ca³kowicie pasywnej polityki wobec problemu narastaj¹cych zró¿nicowañ
przestrzennych ma jednak wyrane, negatywne nastêpstwa, nawet w warunkach pañstwa wzglêdnie jednolitego etnicznie i kulturowo. Problemy
pojawi¹ siê na p³aszczynie ekonomicznej, spo³ecznej oraz politycznej. Trwa³a
marginalizacja ekonomiczna niektórych obszarów kraju w kontekcie europejskim jest traktowana jako niedopuszczalna, nawet w warunkach wysokiej mobilnoci przestrzennej spo³eczeñstwa. Problemy i negatywne konsekwencje spo³eczne wi¹¿¹ siê z zamieszkiwaniem znacz¹cej czêci ludnoci
na obszarach pozbawionych dostêpu do wielu zdobyczy cywilizacyjnych spo³eczeñstwa postindustrialnego. Wreszcie, zbyt du¿e zró¿nicowania regionalne mog¹ prowadziæ do takich dysproporcji rozwojowych, które zagra¿aj¹
spójnoci terytorialnej pañstwa.
Obecnie na procesy rozwojowe w wiecie silnie oddzia³uj¹ szybko postêpuj¹ce procesy globalizacji gospodarki, a na kontynencie europejskim, tak¿e nowy uk³ad stosunków politycznych i ekonomicznych. W przestrzeni
europejskiej dzia³aj¹ równoczenie si³y integruj¹ce jedne kraje i regiony oraz
si³y dezintegruj¹ce, dziel¹ce inne kraje i regiony. W zwi¹zku z oddzia³ywaniem tych si³ przekszta³cenia przestrzeni europejskiej maj¹ charakter bardzo z³o¿ony; dla poszczególnych jej czêci rysuj¹ siê zró¿nicowane scenariusze rozwoju w bli¿szej i dalszej przysz³oci.
Tendencje integracyjne znajduj¹ najpe³niejszy wyraz w ewolucji struktur instytucjonalnych i mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej.
Program nakrelony w postanowieniach traktatu z Maastricht zak³ada zespolenie ekonomiczne i polityczne krajów nale¿¹cych do tej organizacji przez
wprowadzenie wspólnej waluty i polityki pieniê¿nej, wspólnej polityki zagranicznej i ustanowienie wspólnego obywatelstwa.
Bliskoæ terminów wprowadzenia w ¿ycie ustaleñ z Maastricht oraz
aspiracje krajów przechodz¹cych transformacje systemowe w Europie rodkowo-Wschodniej ci¹¿¹ nad tokiem rozpoczêtej w ubieg³ym roku Konferencji Miêdzyrz¹dowej Krajów Unii Europejskiej na temat jej rozwoju i poszerzenia. Jeszcze chyba silniej oddzia³uje tu wiadomoæ faktu, ¿e obszar
zajmowany przez kraje ju¿ teraz nale¿¹ce do Unii jest przestrzeni¹ powa¿nie zdywersyfikowan¹ pod wzglêdem poziomu rozwoju gospodarczego i sytuacji spo³eczno-ekonomicznej. Obejmuje on kraje i regiony koncentruj¹ce
silny potencja³ ekonomiczny i innowacyjny, ale tak¿e kraje i regiony opónione w rozwoju, regiony depresji i skupiska wysokiego bezrobocia. Wejcie
w sk³ad Unii nowych krajów Europy rodkowej, a tym bardziej z Europy
Wschodniej, powiêkszy³oby w sposób zasadniczy skalê tych zró¿nicowañ64.
64 A. Klasik, R. Kunik, Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego,
w: S. Dolata (red.), Funkcjonowanie samorz¹du terytorialnego , s. 81.
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Strategia regionalnego rozwoju Polski musi podejmowaæ powa¿ne problemy zwi¹zane ze zró¿nicowaniem sytuacji spo³eczno-ekonomicznej poszczególnych czêci kraju. Jak wiadomo, ponad 45% terytorium stanowi¹ obszary kwalifikuj¹ce siê do grupy s³abo rozwiniêtych i zagospodarowanych,
a zamieszkuje je prawie 1/3 ludnoci Polski. S¹ to g³ównie województwa
po³o¿one we wschodniej i rodkowej czêci kraju. Mamy na mapie kraju
obszary depresji i wysokiego bezrobocia, g³ównie na pó³nocy. Zagro¿one depresj¹ s¹ tak¿e stare okrêgi przemys³owe, wymagaj¹ce restrukturyzacji.
W okresie realizacji procesów transformacji systemowej, rozpiêtoci ekonomiczne miêdzy regionami wzros³y. W tej sytuacji w strategii rozwoju regionalnego Polski musz¹ siê znaleæ, podobnie jak w kierunkach polityki regionalnej Unii Europejskiej, zarówno dzia³ania na rzecz wspierania procesów
restrukturyzacji regionów depresji i przebudowy gospodarki starych okrêgów przemys³owych, jak i operacje stymuluj¹ce rozwój regionów opónionych. Te ostatnie dotycz¹ korygowania dziedzictwa pozostawionego przez
historiê.
W polityce regionalnego rozwoju ogromn¹ rolê odgrywa wspó³dzia³anie
organów rz¹dowych, administracji centralnej i regionalnej z organami samorz¹du terytorialnego. W województwach przygranicznych samorz¹d terytorialny uczestniczy bezporednio w organizowaniu i kszta³towaniu wspó³pracy transgranicznej z otoczeniem zewnêtrznym, m.in. w ramach instytucji
typu euroregionalnego. Ca³oæ strategii regionalnej winna stanowiæ spójn¹
koncepcjê ³¹cz¹c¹ elementy polityki interregionalnej, dotycz¹cej oddzia³ywañ pañstwa na miêdzyregionalne proporcje rozwoju, z polityk¹ intraregionaln¹ i lokaln¹, eksponuj¹c¹ zagadnienia rozwoju w obrêbie regionów i mikroregionów. Procesy integrowania siê Polski z Uni¹ Europejsk¹ wi¹¿¹ siê
z przyjmowaniem pewnych zasad obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej.
W podejmowanej tu problematyce ma znaczenie zasada subsydiarnoci (zasada pomocniczoci). Oznacza ona pierwszeñstwo bezporednio zainteresowanych w kszta³towaniu kierunków regionalnych strategii rozwoju, czyli
dzia³ania instytucji i organizacji ponadlokalnych powinny mieæ charakter
pomocniczy, wspomagaj¹cy.
Planowanie nowej perspektywy finansowej na lata 20142020 oraz dostrze¿ony wci¹¿ zbyt powolny rozwój regionów wzglêdnie opónionych wywo³a³ dyskusjê zarówno wród w³adz Unii Europejskiej, jak i wród naukowców nad zmian¹ priorytetów, celów, podmiotów, terytoriów interwencji
polityki regionalnej65. Spowodowa³o to odejcie od tradycyjnego pojêcia polityki regionalnej w kierunku nowego. Podstawowe ró¿nice przedstawiono
w tabeli 2.
65 N. Konopiñska, Przes³anki nowej polityki regionalnej szans¹ rozwoju obszarów górskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 74.
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Stary i nowy paradygmat polityki regionalnej  porównanie
Stary paradygmat

Tabela 2

Nowy paradygmat
Strategie

Podejcie sektorowe

Zintegrowane podejcie rozwojowe
Cele

Dzia³ania wyrównawcze

Dzia³ania dopasowane do potencja³ów danych
terytoriów; skoncentrowanie na wybranych
obszarach, maj¹ce na celu odkrywanie
i wykorzystanie ich potencja³ów
Wymiar terytorialny

Regiony traktowane homogenicznie

Podejcie terytorialne
Zintegrowane programy dedykowane
obszarom strategicznej interwencji
Jednostki terytorialne

Jednostki administracyjne

Jednostki funkcjonalne
Zró¿nicowane podejcie
do ro¿nych typów terytoriów

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 20102020,
s. 15, http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/ polityka_rozwoju/Documents/KSRR_13_07_2010.pdf (dostêp: 14.08.2016)

W 2011 r. opublikowano projekt nowych regulacji Unii Europejskiej
w odniesieniu do polityki spójnoci na lata 20142020. Zawarto w nim przepisy odnosz¹ce siê do ogólnych zasad wsparcia w zakresie wszystkich instrumentów strukturalnych. Powo³ano równie¿ nowego typu instytucje o charakterze polityczno-zarz¹dczym, odpowiedzialne za stymulowanie rozwoju
obszarów funkcjonalno-przestrzennych, odpowiednio do obszarów miejskich
oraz wiejskich66. Dokument ten w ca³oci uwzglêdnia nowy paradygmat
polityki regionalnej, który skupia siê wokó³ nastêpuj¹cych kwestii67:
 przejcie od polityki regionalnej o charakterze redystrybucyjnym do polityki ukierunkowanej na wykorzystanie wewnêtrznych potencja³ów terytoriów,
 odejcie od podzia³u na politykê inter- i intrarregionaln¹ na rzecz jednej
wspólnej polityki,
 stymulowanie konkurencyjnoci zarówno regionalnej, krajowej, jak i miêdzynarodowej oraz u³atwianie przep³ywu efektów rozwoju z orodków rozwiniêtych bardziej do s³abiej rozwiniêtych,
66

A. Noworól, Zarz¹dzanie rozwojem w kontekcie nowej polityki regionalnej, Studia
Ekonomiczne nr 168, Katowice 2013, s. 159.
67 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 20102020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie. Synteza, Warszawa, 13 lipca 2010, s. 2-3.
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 skupienie siê interwencji polityki regionalnej na tzw. obszarach strategicznych, a tak¿e budowaniu trwa³ych powi¹zañ pomiêdzy obszarami wiejskimi i miejskimi, zapobiegaj¹c jednoczenie procesowi marginalizacji,
 wprowadzenie nowego wieloszczeblowego systemu zarz¹dzania, za pomoc¹ nowego instrumentu partnerstwa, jakim jest kontrakt terytorialny.
Zmieniaj¹ce siê w szybkim tempie globalne otoczenie sprawia, ¿e polityki publiczne musz¹ ca³y czas ewoluowaæ. Zmiana paradygmatu, jak¹
w ostatnich latach przesz³a polityka spójnoci, w du¿ej mierze wynika³a
z nowych okolicznoci globalnych. Wzrost oddzia³ywania Chin, Indii i Brazylii na gospodarkê globaln¹ oraz wysoka konkurencja w obszarze gospodarki
opartej na wiedzy wyznacza nowe cele dla gospodarki krajowej i gospodarek
regionalnych68. Polityka spójnoci bêdzie musia³a nadal dostosowywaæ siê
do zmieniaj¹cej siê rzeczywistoci gospodarczej i spo³ecznej oraz w skuteczny sposób zarz¹dzaæ nowymi okolicznociami p³yn¹cymi z procesów globalizacji. Ponadto gospodarczy i spo³eczny aspekt polityki spójnoci powinien
nadal mieæ znacz¹cy wp³yw na rolê rozwoju terytorialnego jako istotnej sk³adowej polityki rozwoju regionalnego.

68 G. Fésüs, E. Roller, Zmiana paradygmatu w polityce spójnoci, w: M. Kolczyñski,
P. ¯uber (red.), Nowy paradygmat rozwoju. Najnowsze trendy i perspektywy polityki regionalnej, Warszawa 2011, s. 124.
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Rozdział 2

Nowe Zarządzanie Publiczne w kształtowaniu
rozwoju regionalnego
2.1. Ewolucja zarządzania instytucjami publicznymi
Pojawiaj¹ce siê nowe zjawiska cywilizacyjne wyznaczaj¹ kolejne zadania dla administracji publicznej, jednoczenie budz¹c okrelone oczekiwania spo³eczne, tak w sferze techniczno-materialnej, organizacyjnej, jak
i humanistycznej1.
Wspó³czesne zarz¹dzanie publiczne ma charakter mieszany, ³¹cz¹c podejcie klasycznej administracji z rynkowym i samoorganizacj¹. Dzisiejsze
zarz¹dzanie publiczne musi sprostaæ wyzwaniom wspó³czesnoci, zachowuj¹c cenne wartoci klasycznego podejcia do zarz¹dzania. Rola administracji publicznej we wspó³czesnych spo³eczeñstwach jest zasadniczo inna od tej
administracji z odleg³ych epok. Dynamiczne zmiany zachodz¹ce zarówno
w zakresie innowacji technicznych, jak i w zarz¹dzaniu du¿ymi spo³ecznociami, w tym i korporacjami gospodarczymi, spowodowa³y, ¿e na zarz¹dzanie publiczne zaczêto patrzeæ z nowej perspektywy. Koncepcja pañstwa,
a wiêc i roli administracji w doktrynie nie zmieniaj¹ siê w takim tempie, jak
w doktrynie zarz¹dzania czy innowacjach technicznych, st¹d te¿ zarz¹dzanie publiczne w nowym ujêciu jest prób¹ konsolidacji dorobku poprzednich
epok ze wspó³czesnymi osi¹gniêciami nauki i techniki2.
Istotnym czynnikiem polepszenia dzia³ania administracji publicznej jest
jej modernizacja, bowiem we wspó³czesnym wiecie tradycyjne narzêdzia
polityki staj¹ siê nieskuteczne. W zwi¹zku z tym, w ostatnich kilku latach
zauwa¿alny jest wzrost zainteresowania zarz¹dzaniem w organizacjach
publicznych. Tradycyjny model biurokratyczny zosta³ w czêci krajów europejskich zast¹piony podejciem okrelanym mianem Nowego Zarz¹dzania
Publicznego (z ang. New Public Management).
1 A. Piekara, Jakoæ administracji w Polsce. Zarys wspó³czesnej problematyki, Warszawa 2010, s. 7.
2 W. Kie¿un, J. Wo³ejszo, S. Kowalkowski, S. Kurinii (red.), Public management 2014,
Administracyjno-logistyczne aspekty innowacyjnoci w zarz¹dzaniu organizacjami publicznymi, Warszawa 2014, s. 144.
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Znane modele zarz¹dzania instytucjami administracji publicznej tworzono w oparciu o reformy dotycz¹ce zasad funkcjonowania instytucji administracyjnych. W ramach realizowanych reform zwracano g³ównie uwagê
na ich aspekty ekonomiczne oraz spo³eczne. G³ównymi celami tych reform,
szczególnie na poziomie województw, by³y cele zwi¹zane z popraw¹ skutecznoci wykorzystywania przez nie dyspozycyjnych zasobów. Szczególnie ekonomiczna orientacja widoczna jest te¿ we wdra¿aniu nowych koncepcji zarz¹dzania pozwalaj¹cych na efektywniejsz¹ realizacjê zadañ publicznych.
Nowe podejcie do zarz¹dzania sektorem publicznym w poszczególnych regionach ma zapewniæ ich sprawnoæ, efektywnoæ oraz skutecznoæ w osi¹ganiu zamierzonych celów3.
Na obecnym etapie rozwoju pañstwa niemo¿liwe jest, by ca³a administracja realizowana by³a wy³¹cznie w ramach jednolitego aparatu administracyjnego reprezentuj¹cego jeden podmiot administruj¹cy. Iloæ zadañ, ich
zró¿nicowanie i charakter decyduje o tym, ¿e musz¹ byæ one wykonywane
przez szereg tego typu podmiotów, zw³aszcza gdy ma siê to odbywaæ w sposób w³aciwy. Z tych wzglêdów w rozwiniêtych pañstwach dochodzi do roz³o¿enia realizacji zadañ publicznych wykonywanych przez administracjê na
ró¿ne podmioty administruj¹ce, które z uwagi na pe³nienie podobnych funkcji,
tworz¹ wspólny aparat administracyjny. Aparat ten jest struktur¹ organizacyjn¹ zbudowan¹ w sposób niejednolity i wewnêtrznie zró¿nicowany. Miêdzy poszczególnymi podmiotami wystêpuj¹cymi w ramach tego aparatu zachodz¹ ró¿norodne stosunki oparte na konkretnych zasadach powi¹zañ
podmiotów administracji. Stosunki te czêsto diametralnie siê od siebie ró¿ni¹, w zale¿noci od roli, jak¹ maj¹ odgrywaæ poszczególne struktury w administrowaniu. Aparat administracyjny wspó³czesnych pañstw, je¿eli jest
dostatecznie rozwiniêty, przyjmuje konstrukcjê wieloszczeblow¹. Skomplikowanie tej struktury uzale¿nione jest wzglêdami terenowymi i funkcjonalnymi. Z jednej strony organizuj¹c administracjê nale¿y braæ pod uwagê wielkoæ obszaru, który ma zostaæ objêty jej dzia³aniem, a z drugiej nale¿y tak j¹
zorganizowaæ, by umo¿liwiæ jej skuteczne i sprawne funkcjonowanie4.
Tradycyjne publiczne zarz¹dzanie za w³aciwe rozwi¹zanie przyjê³o
strukturê organizacyjn¹ okrelan¹ powszechnie jako biurokratyczna. Tak
wiêc biurokracja to uosobienie potrzeby ci¹g³oci pracy i jej podzia³u, która
umo¿liwia pracownikom specjalizacjê w ramach przypisanych im zadañ.
Specjalizacja pozwala ka¿demu pracownikowi zostaæ ekspertem w zakresie
3 W. Karna, Zmiany w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi w administracji samorz¹dowej, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków 2011, s. 64.
4 Z. Bukowski, T. Jêdrzejewski, P. R¹czka, Ustrój samorz¹du terytorialnego, Toruñ 2011,
s. 1920.
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podejmowanych czynnoci, chocia¿ wykonywana przez niego praca mo¿e
stanowiæ tylko niewielk¹ czêæ ca³oci zadañ organizacji. Model biurokratyczny charakteryzuje siê tak¿e wysokim stopniem sformalizowania. Badania przeprowadzone w latach 20032004 i 2010 potwierdzi³y, ¿e organizacje
publiczne wykazuj¹ tendencje do ci¹g³ego biurokratyzowania. Charakteryzuje siê to zwiêkszeniem zatrudniania, stanowisk pracy, a tak¿e liczby szczebli
kierowania. Powoduje to wyd³u¿enie czasu przep³ywu informacji oraz podejmowania decyzji. Tworzenie szczegó³owych przepisów reguluj¹cych funkcjonowanie urzêdu wp³ywa na wzrost stopnia sformalizowania, spowolnienie procesów pracy, co z kolei mo¿e mieæ du¿y wp³yw na wyd³u¿enie czasu
za³atwiania spraw obywateli5.
Wykorzystywanie modelu weberowskiego przyczyni³o siê do nasilenia
zjawiska korupcji, a poszczególne komórki organizacyjne sta³y siê zdezintegrowane. Koncentrowano siê na formalnych procedurach, dzia³ania jednostek organizacyjnych podporz¹dkowane by³y interesom pracowników, a nie
obywateli. Administracjê publiczn¹ widziano jako instrument wykonywania ustaw i innych przepisów prawa6, w wyniku czego tradycyjna administracja publiczna nie by³a postrzegana jako strona wiadcz¹ca ró¿nego rodzaju us³ugi publiczne.
Aby nakreliæ cie¿kê ewolucji zarz¹dzania publicznego nale¿y korzystaæ
z dorobku naukowego w obszarze zarz¹dzania organizacjami publicznymi.
Wyró¿nia siê trzy podstawowe rodzaje interpretacji (podejcia) teoretyków
dotycz¹ce procesu zarz¹dzania organizacjami publicznymi. W pierwszym podejciu teoretycy wskazuj¹ na koncepcjê zarz¹dzania ogólnego (general
management) i zarz¹dzania biznesowego (business management) i ról, jakie
powinny spe³niaæ te koncepcje w zarz¹dzaniu organizacjami publicznymi.
Uwa¿ali oni, ¿e te dwie koncepcje zarz¹dzania mog¹ stanowiæ podstawowy
fundament kreowania zasadniczych funkcji zarz¹dzania ogólnego w administracji publicznej ze szczególnym uwzglêdnieniem zarz¹dzania strategicznego, kierowania zespo³ami ludzkimi i zarz¹dzania nimi, a tak¿e projektowania
odpowiednich struktur organizacyjnych bardziej skutecznych i efektywnych
w dzia³aniu. Badacze obszaru zarz¹dzania publicznego wskazuj¹ tak¿e na
negatywne elementy tych koncepcji zarz¹dzania organizacjami publicznymi, np. ignorowanie zale¿noci organizacji administracyjnych od zmian politycznych, czêstych zmian kadr politycznych uniemo¿liwiaj¹cych zagwarantowanie stabilnej polityki spo³ecznej i gospodarczej.
W drugim podejciu teoretycy i badacze z obszaru zarz¹dzania biznesowego analizowali instytucje administracji publicznej z zamiarem wykreowa5 B. Ko¿uch, A. Ko¿uch (red. nauk.), Us³ugi publiczne. Organizacja i zarz¹dzanie, Kraków 2011, s. 126.
6 Ibidem, s. 123127.
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nia nowej dziedziny w zarz¹dzaniu jako nauki, tj. zarz¹dzania publicznego.
Szczególny aspekt tego podejcia do zarz¹dzania publicznego polega³ na rozwijaniu takich zagadnieñ, jak zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, strategie
zarz¹dzania czy podstawy ogólnej teorii organizacji i zarz¹dzania.
Trzecie podejcie do zarz¹dzania publicznego prezentowali teoretycy
zatrudnieni na wydzia³ach uczelni, utworzonych w celu kszta³cenia kadr
administracji publicznej wysokiego szczebla oraz ich doradców.
Wed³ug B. Ko¿uch7 zarz¹dzanie publiczne to dyscyplina szczegó³owa
nauki o zarz¹dzaniu, której g³ównym obiektem badañ jest zarz¹dzanie
poszczególnymi organizacjami sfery publicznej, przede wszystkim instytucjami publicznymi, makrosystemami (gospodarka narodowa lub pañstwo), mezosystemami (region) oraz poszczególnymi sferami ¿ycia publicznego. Podstawowym uzasadnieniem wyodrêbniania zarz¹dzania publicznego  jako
dyscypliny nauk o zarz¹dzaniu  jest zró¿nicowanie organizacji ze wzglêdu
na powód podjêcia zorganizowanego dzia³ania. Organizacje publiczne podejmuj¹ dzia³ania w interesie publicznym i swoje g³ówne cele urzeczywistniaj¹
przez takie oddzia³ywanie na inne organizacje lub uczestników ¿ycia spo³eczno-gospodarczego, aby podejmowali dzia³ania umo¿liwiaj¹ce realizacjê zarówno
ich w³asnych celów, jak i celów organizacji, których wp³ywowi s¹ poddawani.
Zarz¹dzanie publiczne jako nauka zajmuje siê badaniem sposobów
i zakresu harmonizowania dzia³añ zapewniaj¹cych prawid³owe wyznaczanie celów organizacji tworz¹cych sferê publiczn¹ oraz optymalnym wykorzystywaniem mo¿liwoci zorganizowanego dzia³ania ludzi nakierowanego
na kreowanie publicznych wartoci i na realizacjê interesu publicznego.

Rys. 1. Wsparcie zarz¹dzania publicznego przez inne nauki
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie B. Ko¿uch, Problemy zarz¹dzania organizacjami publicznymi, Kraków 2006, s. 16
7
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B. Ko¿uch, Problemy zarz¹dzania organizacjami publicznymi, Kraków 2006, s. 1317.

Zarz¹dzanie publiczne, jako subdyscyplina nauki o zarz¹dzaniu, swój rodowód wywodzi g³ównie z dorobku nauki o zarz¹dzaniu, a zw³aszcza z systemowego ujêcia organizacji oraz z zarz¹dzania zmianami organizacyjnymi,
z ekonomii, a g³ównie z teorii wyboru publicznego, teorii interesariuszy
i teorii kosztów transakcyjnych. Ponadto zarz¹dzanie publiczne posi³kuje
siê dorobkiem takich nauk, jak: politologia, administracja publiczna, teoria
organizacji, socjologia organizacji, psychologia zarz¹dzania, zarz¹dzanie ogólne, prawo administracyjne i ekonomia.
Mówi siê tak¿e, ¿e zarz¹dzanie publiczne ³¹czy w sobie dwa nurty dowiadczenia w zarz¹dzaniu, tj. administracjê publiczn¹ w ujêciu tradycyjnym oraz zarz¹dzanie ogólne, zajmuj¹ce siê prac¹ mened¿era z uwzglêdnieniem jego ról w ramach poszczególnych funkcji zarz¹dzania organizacj¹.
Inna grupa teoretyków zarz¹dzania charakteryzuje zarz¹dzanie publiczne
w ujêciu systemowym a nie podmiotowym. Wed³ug nich zarz¹dzanie publiczne jest zarz¹dzaniem specyficznym, ukierunkowanym na identyfikacjê
i rozwi¹zywanie tych problemów, które s¹ charakterystyczne dla ca³ego systemu administracji publicznej. W mniejszym stopniu dotyczy za pojedynczych instytucji administracyjnych tworz¹cych okrelon¹ strukturê w pañstwie. Ta konstrukcja zarz¹dzania publicznego odzwierciedla podejcie
systemowe do organizacji. Jest ono istotne, poniewa¿ w okrelonym otoczeniu ogólnym funkcjonuj¹ ró¿ne rodzaje i typy organizacji. Przedsiêbiorstwa
powstaj¹ w celu realizacji interesów swoich za³o¿ycieli, organizacje publiczne tworzone s¹ w celu urzeczywistnienia interesów publicznych, natomiast
organizacje spo³eczne po to, by zaspokaja³y potrzeby za³o¿ycieli i cz³onków
oraz dzia³a³y w interesie swoich beneficjentów. Tym, co cechuje (wyró¿nia)
organizacje publiczne jest dzia³anie w interesie publicznym. Organizacje
publiczne maj¹ przypisane cele wewn¹trzorganizacyjne, ale s¹ one podporz¹dkowane celowi g³ównemu, osi¹ganemu przede wszystkim dziêki specyficznym relacjom z odbiorcami us³ug publicznych. Cele te znacz¹co ró¿ni¹
siê od organizacji sektora prywatnego8.
W tabeli 3, przedstawiaj¹cej ró¿nice w podejciu do ró¿nych funkcji zarz¹dzania organizacjami w sektorze prywatnym i publicznym, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w relacjach zewnêtrznych akcentuje siê reorganizacjê us³ug publicznych, umiejêtnoæ dzia³ania w warunkach konkurencji oraz orientacjê
na klienta i obywatela.

8

Ibidem, s. 1519.
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Tabela 3

Ró¿nice pomiêdzy organizacjami sektora prywatnego
a organizacjami sektora publicznego
Wyszczególnienie
1

Organizacje sektora
prywatnego

Organizacje sektora
publicznego

2

3

RELACJE WEWNÊTRZNE
Planowanie i wyznaczanie celów
Ogólne cele

konkurencyjnoæ, unikalnoæ

sukces w realizacji misji
w zakresie wprowadzania
w ¿ycie polityki pañstwa

Charakter celów zadañ

jasnoæ i przejrzystoæ,
precyzyjnoæ

nieostroæ, wielorakoæ celów

G³ówne wartoci

ekonomicznoæ, indywidualna
przedsiêbiorczoæ

skutecznoæ, etycznoæ,
patriotyzm, dpowiedzialnoæ,
sprawiedliwoæ

Organizowanie

Struktura organizacyjna

Poziom przedsiêbiorczoci
indywidualnej

kompleksowy system
firmy o ró¿nych wielkociach;
instytucji z ró¿nymi zadaniami
mo¿liwoæ wejcia nowych
(czêsto sprzecznymi ze sob¹);
firm; mniej formalna,
czêsto przeformalizowanie,
elastyczna
rozbudowana hierarchia
wysoki

niski

Przewodzenie
Szczegó³owoæ uregulowañ
wewnêtrznych

Autonomia i zachêta
dla mened¿erów

Pracownicy

ogólne

bardzo szczegó³owe

ma³a autonomia mened¿erów,
niewielka sk³onnoæ do
du¿a autonomia
podejmowania ryzyka;
mened¿erów; du¿a sk³onnoæ
ograniczony wp³yw na
do ryzyka; mened¿erowie
motywowanie pracowników;
motywowani s¹ g³ównie
poprzez czynniki materialne ma³e mo¿liwoci motywowania
mened¿erów
ma³a liczba lub brak zwi¹zków
ró¿ne typy zwi¹zków
zawodowych lub innych
zawodowych. G³ówny cel
zrzeszeñ pracowniczych;
pracowników to realizacja
prowadzenie dzia³añ
interesupublicznego.
zorientowanych na klienta
Motywatorem do pracy s¹
oraz lojalnoæ wobec firmy.
wzglêdy ideowe (chêæ s³u¿enia
Motywacja pracowników
krajowi i jego mieszkañcom)
g³ównie przez czynniki
materialne
Kontrola

Perspektywa finansowa
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zysk, wzrost, stabilnoæ,
udzia³ w rynku

zgodnie z zasad¹ racjonalnego
gospodarowania przy
po³o¿eniu akcentu na
realizacjê interesu publicznego

cd. tabeli 3
1

2

3

Mierzalnoæ
wyników/osi¹gniêæ

³atwoæ mierzenia wyników
np. wielkoci sprzeda¿y

niemierzalnoæ wielu sfer
dzia³alnoci publicznej

Odpowiedzialnoæ za zadania

indywidualna

przewa¿a odpowiedzialnoæ
(bezosobowa)

ród³a kontroli

wiêksze znaczenie kontroli
wewnêtrznej; kontrola
zewnêtrzna ukierunkowana
na zgodnoæ z prawem

wy¿szy poziom kontroli
zewnêtrznej (przede
wszystkim politycznej)
ni¿ wewnêtrznej

RELACJE ZEWNÊTRZNE
Strategiczni interesariusze
organizacji
(stakeholders)

akcjonariusze, mened¿erowie podatnicy, beneficjenci, organy
kupuj¹cy
w³adzy

Konkurenci

du¿a liczba

brak lub ma³a liczba

Ostateczni u¿ytkownicy

konsument lub inna firma

obywatele oraz odbiorcy us³ug
publicznych

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie B. Ko¿uch, Problemy zarz¹dzania organizacjami...,
s. 2021

Daje siê zauwa¿yæ, ¿e w ostatnim czasie rola instytucji administracji
publicznej ulega zmianom. Podobnie jak przedsiêbiorcom, stawia siê im coraz wiêksze wymagania dotycz¹ce m.in. usprawniana dzia³alnoci, w tym
poprawy okrelonych obszarów zarz¹dzania tymi jednostkami. Do jednego
z takich obszarów nale¿y zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, a w tym kszta³towanie systemu wynagradzania, rozumianego jako wewnêtrznie spójny uk³ad
zasad, sk³adników i narzêdzi kszta³towania rodków na wynagrodzenia oraz
sposobów ich podzia³u miêdzy uczestników organizacji. Wa¿n¹ rol¹ wynagrodzeñ i ich systemów jest rola motywacyjna, zapewniaj¹ca zaanga¿owanie pracowników w realizacjê celów organizacji przy jednoczesnym pozytywnym oddzia³ywaniu na zadowolenie klientów. Dotychczasowy dorobek
teorii zarz¹dzania wskazuje, ¿e mo¿liwych jest wiele podejæ do motywowania pracowników jako jednej z czterech funkcji zarz¹dzania, polegaj¹cego
na pobudzaniu cz³onków organizacji do dzia³ania ukierunkowanego na osi¹ganie jej celów, sprawienie, by wspó³pracowali oni dla dobra tej organizacji.
ród³em motywacji do pracy jest wiadomoæ pracownika, ¿e ma potrzebê (1),
(a najczêciej potrzeby), któr¹ mo¿e zaspokoiæ poprzez zmianê swego zachowania, np. zapewnienie sobie dop³ywu gotówki, przeznaczaj¹c j¹ na zaspokojenie tej potrzeby. I tak, najpierw poszukuje sposobów zaspokojenia tej
potrzeby (2): np. zmiana zajêcia na lepiej p³atne lub uzyskanie awansu
w dotychczasowym miejscu pracy, nastêpnie dokonuje wyboru (3)  tu przyk³adowo decyduje siê na zwiêkszony wysi³ek i wiêksze zaanga¿owanie
w wykonanie obowi¹zków. Potem ocenia rezultaty (4) z punktu widzenia
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zaspokojenia danej potrzeby. W przypadku nieosi¹gniêcia oczekiwanego wyniku ponownie poszukuje sposobu zaspokojenia tej potrzeby (2) lub okrela
swoje przysz³e potrzeby, uruchamiaj¹c kolejny proces motywowania.
Zasady i tryb kszta³towania poziomu wynagrodzeñ i innych instrumentów motywowania w organach administracji samorz¹dowej, które z punktu
widzenia finansowania wchodz¹ w sk³ad pañstwowej sfery bud¿etowej okrela Ustawa z 23 grudnia 1999 r. o kszta³towaniu wynagrodzeñ w pañstwowej sferze bud¿etowej oraz o zmianie niektórych ustaw9. Obecnie wynagrodzenia pracowników sfery bud¿etowej ustalane s¹ w dwóch systemach:
mno¿nikowym i waloryzacyjnym. System mno¿nikowy stosowany jest np. do
kszta³towania wynagrodzeñ: cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej, osób zajmuj¹cych kierownicze stanowiska pañstwowe, ¿o³nierzy i funkcjonariuszy, sêdziów i prokuratorów oraz komorników s¹dowych. W systemie waloryzacyjnym podstawê okrelenia kwoty wynagrodzeñ na dany rok stanowi¹
wynagrodzenia z roku poprzedniego, ³¹cznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, bez zwiêkszeñ (np. przepisy ustaw tworz¹cych fundusze motywacyjne), waloryzowane redniorocznym wskanikiem wzrostu wynagrodzeñ, ustalonym w ustawie bud¿etowej.
System wynagradzania w administracji publicznej nie przypomina systemów stosowanych przez przedsiêbiorstwa prywatne. Rz¹dz¹ siê one oddzielnymi prawami. Dla grup pracowników i urzêdników administracji tworzone s¹ ustawy, w których okrela siê jak owe systemy nale¿y kszta³towaæ.
Urzêdy skarbowe wchodz¹ce w sk³ad s³u¿by cywilnej, kszta³towanie wynagrodzeñ maj¹ okrelone w ustawie10, a tak¿e w Rozporz¹dzeniu Prezesa Rady
Ministrów w sprawie okrelenia stanowisk urzêdniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni s³u¿bowych urzêdników s³u¿by cywilnej, mno¿ników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegó³owych zasad ustalania i wyp³acania innych wiadczeñ przys³uguj¹cych cz³onkom korpusu s³u¿by cywilnej.
Wynagrodzenie zarówno pracownika, jak i urzêdnika s³u¿by cywilnej sk³ada
siê z wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy, dodatku specjalnego wynikaj¹cego ze specyfiki i charakteru wykonywanych zadañ oraz dodatku za wieloletni¹ pracê w s³u¿bie cywilnej. W przypadku urzêdnika s³u¿by cywilnej, elementem dodatkowym w wynagrodzeniu
jest dodatek s³u¿by cywilnej z tytu³u posiadanego stopnia s³u¿bowego.
Przyk³adowo cz³onkowie korpusu s³u¿by cywilnej, dziêki ustawie o s³u¿bie cywilnej, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, maj¹ zagwarantowane
otrzymywanie b¹d mo¿liwoæ otrzymania ró¿nych dodatków do wynagrodzenia. Pierwszy z nich to dodatek specjalny, który wynika ze specyfiki
9

R. Towalski, Kszta³towanie siê wynagrodzeñ w sektorze publicznym, www.eurofound.europa.eu/eiro/2003/11/word/pl0311107fpl.doc (dostêp: 23.10.2016).
10 Ustawa z 24 sierpnia 2006 roku o s³u¿bie cywilnej. Dz. U. Nr 170, poz. 1218 z pón. zm.
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i charakteru wykonywanych zadañ. Dodatek ten przyznawany jest kwotowo ze rodków na wynagrodzenia, przewidzianych na dodatki specjalne.
Drugi dodatek ma nazwê zadaniowego. Mo¿na go otrzymaæ za wykonywanie dodatkowych, powierzonych przez pracodawcê zadañ na okres wykonywania tych zadañ ze rodków przeznaczonych na wynagrodzenia. Kolejny
dodatek do wynagrodzenia to dodatek za wieloletni¹ pracê w s³u¿bie cywilnej. Jego wysokoæ po piêciu latach pracy wynosi 5% miesiêcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za ka¿dy dalszy rok pracy
a¿ do osi¹gniêcia 20% miesiêcznego wynagrodzenia zasadniczego. Za wieloletni¹ pracê cz³onek korpusu s³u¿by cywilnej otrzymuje nagrodê jubileuszow¹. Inny rodzaj dodatku, np. dla pracowników i urzêdników korpusu s³u¿by
cywilnej to dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwane potocznie trzynastk¹.
Ustala siê je w wysokoci 8,5% sumy wynagrodzenia za pracê otrzymanego
przez pracownika w ci¹gu roku kalendarzowego, za który przys³uguje to
wynagrodzenie. W przypadku, gdy pracownik nie przepracowa³ rocznego
okresu kalendarzowego, wówczas nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokoci proporcjonalnej do okresu przepracowanego pod warunkiem,
¿e okres ten wynosi co najmniej szeæ miesiêcy11.
Pracownicy i urzêdnicy korpusu s³u¿by cywilnej mog¹ równie¿ otrzymaæ nagrodê za szczególne osi¹gniêcia w pracy zawodowej. Nagrodê tak¹
przyznaje siê ze specjalnie utworzonego w tym celu funduszu nagród w s³u¿bie
cywilnej. Dla osób, którym usta³ stosunek pracy w zwi¹zku z przejciem na
rentê z tytu³u niezdolnoci do pracy lub emeryturê, przys³uguje jednorazowa odprawa w wysokoci trzymiesiêcznego wynagrodzenia, a jeli osoby te
przepracowa³y co najmniej 20 lat w s³u¿bie cywilnej  odprawa przys³uguje
w wysokoci szeciomiesiêcznego wynagrodzenia. W przypadku gdy np. cz³onek korpusu s³u¿by cywilnej delegowany jest s³u¿bowo do zajêæ poza siedzib¹ urzêdu, w którym wykonuje pracê, wówczas przys³uguj¹ mu nale¿noci
na zasadach okrelonych w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokoci nale¿noci przys³uguj¹cych pracownikom z tytu³u podró¿y s³u¿bowej, wydanych na podstawie Kodeksu pracy. Na przyk³ad urzêdnikowi
s³u¿by cywilnej przeniesionemu do innego urzêdu s³u¿by cywilnej w innej
miejscowoci, oprócz udostêpnienia mieszkania odpowiedniego do jego sytuacji rodzinnej, przys³uguje zwrot kosztów przeniesienia, zwrot op³at za udostêpnione czasowo mieszkanie oraz jednorazowe wiadczenie w wysokoci
trzymiesiêcznego wynagrodzenia. Takie instrumenty w polityce wynagradzania i motywowania pracowników do pracy wp³ywaj¹ pozytywnie na efekty
pracy, jak równie¿ zadowolenie klienta z us³ug wiadczonych przez pracowników administracji publicznej.
11 Ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery bud¿etowej. Dz. U. 1997, Nr 160, poz. 1080 z pón. zm.
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2.2. Zarządzanie zadaniowe w organizacjach publicznych
Obserwuj¹c procesy zachodz¹ce w polskich samorz¹dach terytorialnych,
szczególnie zasady planowania zadañ, mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e jest to
planowanie g³ównie krótkoterminowe, czêsto zamykaj¹ce siê w ramach roku
bud¿etowego. Brakuje dzia³añ mieszcz¹cych siê w wieloletnim planie rozwoju spo³eczno-gospodarczego czy zmierzaj¹cych do osi¹gniêcia nakrelonej
przez elity rz¹dz¹ce (np. w województwach) wizji rozwoju województwa
w dalszej perspektywie. Ka¿dy samorz¹d województwa potrzebuje jasnej
wizji, czyli zarysu celów samorz¹du oraz sposobu ich osi¹gniêcia12. Maj¹c
na myli zarz¹dzanie w organizacjach publicznych winnimy siê skupiæ na
strategicznej karcie wyników  nowym narzêdziu zarz¹dzania strategicznego organizacjami publicznymi. Strategiczna karta wyników jest stosowana
na ca³ym wiecie jako narzêdzie zarz¹dzania strategicznego. Zosta³a ona
opracowana w latach dziewiêædziesi¹tych ub. stulecia przez amerykañskich
naukowców i konsultantów R.S. Kaplana i D.P. Nortona.
Strategiczn¹ kartê wyników zastosowano najpierw w przedsiêbiorstwach,
po kilku latach rozwiniêto i dopasowano j¹ do potrzeb organizacji publicznych. Efekty wdro¿eñ Strategicznej karty wyników pokazuj¹, ¿e ma ona
zastosowanie na ka¿dym etapie rozwoju organizacji i ¿e jest uniwersalnym
narzêdziem zarz¹dzania strategicznego. Popularnoæ tego narzêdzia sprawi³a, ¿e wiele instytucji doradczych, zarówno polskich, jak i wchodz¹cych
w sk³ad miêdzynarodowych koncernów, oferuje us³ugi wspomagaj¹ce opracowanie karty i jej wdro¿enie. W literaturze dotycz¹cej zarz¹dzania jednostkami samorz¹du terytorialnego zaczynaj¹ siê pojawiaæ odwo³ania do tego
narzêdzia. Maj¹c na uwadze sukcesy wdra¿ania Strategicznej karty wyników poza naszymi granicami, nale¿y oczekiwaæ, ¿e stanie siê ona sposobem
zarz¹dzania wielu organizacji publicznych tak¿e w Polsce. Podkrela siê, ¿e
Strategiczna karta wyników mo¿e mieæ zastosowanie w organizacjach publicznych. Idea zastosowania karty w tych organizacjach powsta³a w 1996 r.,
a w ci¹gu nastêpnych szeciu lat koncepcja ta zosta³a wykorzystana w wielu organizacjach na ca³ym wiecie. Organizacje publiczne z regu³y maj¹ znaczne trudnoci z jasnym sprecyzowaniem swojej strategii. Bardzo czêsto dokumenty dotycz¹ce wypracowanych strategii s¹ zbyt obszerne. Wiele
z nich, poza ustaleniem wizji i misji, zawiera listy programów i inicjatyw,
a nie rezultatów, jakie organizacja próbuje osi¹gn¹æ. Organizacje te musz¹
dok³adnie okreliæ nie tylko to, co zamierzaj¹ zrobiæ. Nie ma tak¿e powodu,
dlaczego nie mia³yby dzia³aæ równie efektywnie i stosowaæ nowoczesnych
narzêdzi, tak jak przedsiêbiorstwo13.
12 R. Przybyszewski, Administracja publiczna wobec przemian spo³eczno-ekonomicznych epoki informacyjnej, Toruñ 2009, s. 29.
13 K. Krukowski, Zarz¹dzanie organizacjami publicznymi, Olsztyn 2006, s. 4752.
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Punktem wyjcia do powstania koncepcji Strategicznej karty wyników
by³o badanie dotycz¹ce pomiaru wyników w organizacji przysz³oci, czyli
organizacji, w której wiedza i informacja stanowi¹ kluczow¹ wartoæ. Jedno
z pierwszych wdro¿eñ dotyczy³o nowego podejcia do mierzenia zmian
w procesie ci¹g³ego doskonalenia i zosta³o zastosowane w firmie Analog Devices. Firma zastosowa³a kartê wyników zawieraj¹c¹, oprócz tradycyjnych
wskaników finansowych, mierniki, takie jak: terminowoæ dostaw, jakoæ
i czas wytwarzania, efektywnoæ rozwoju nowych produktów. Efektem tych
dzia³añ by³o rozbudowanie karty wyników korporacji do postaci, któr¹ okrelamy dzi w³anie Strategiczn¹ kart¹ wyników (Balanced Scorecard). Obejmowa³a ona cztery perspektywy: finansow¹, klienta, procesów wewnêtrznych oraz doskonalenia i wzrostu. Karta wyników odzwierciedla równowagê
pomiêdzy celami krótko- i d³ugookresowymi, miernikami finansowymi i niefinansowymi, wskanikami odnosz¹cymi siê do przesz³oci i do zdolnoci
w celu osi¹gniêcia sukcesu w przysz³oci, wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ ocenê
efektywnoci. Koncepcja rozwija³a siê w miarê, jak kolejne przedsiêbiorstwa wdra¿a³y prototypy karty wyników w ró¿nych dzia³ach. We wnioskach
z badania, pod koniec roku 1990, wskazano na realn¹ mo¿liwoæ zastosowania karty wyników i korzyci p³yn¹ce z zastosowania zrównowa¿onego modelu zarz¹dzania14.
Kolejnym krokiem w rozwoju karty wyników by³o jej zastosowanie
w du¿ym projekcie restrukturyzacyjnym przy po³¹czeniu firmy Renessaince
Solutions. To dowiadczenie pokaza³o, w jaki sposób od 20 do 25 mierników,
ujêtych w czterech perspektywach, u³atwia komunikowanie i wdro¿enie strategii15. Praktyka pokaza³a, ¿e mened¿erowie wykorzystywali kartê wyników nie tylko w celu wyjaniania i komunikowania strategii, ale równie¿
jako narzêdzie zarz¹dzania ni¹. W rezultacie karta wyników przesz³a ewolucjê od udoskonalonego narzêdzia mierzenia efektywnoci do podstawy
zarz¹dzania firm¹. Przedsiêbiorstwa zaczê³y wykorzystywaæ Strategiczn¹
kartê wyników jako punkt odniesienia w kluczowych elementach zarz¹dzania: indywidualnym i grupowym ustaleniu celów, motywowaniu i wynagradzaniu, alokacji zasobów, planowaniu i bud¿etowaniu, monitorowaniu realizacji strategii oraz procesie uczenia siê organizacji16.
14 Streszczenie z powy¿szych badañ pojawi³o siê w 1992 r. na ³amach Harvard Business Review, zob. R. Kaplan, D. Norton, The Balanced Scorecard  Measures That Drive
Performance, Harvard Business Review 1992, s. 7179 (Strategiczna karta wyników  mierniki, które prowadz¹ do sukcesu).
15 R. Kaplan, D. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak prze³o¿yæ strategiê na dzia³ania, Warszawa 2002, s. 19.
16 Ten kierunek rozwoju karty wyników opisano w: R. Kaplan, D Norton, Using the
Balanced Scorecard as a Strategic Management System, Harvard Business Review 1996,
s. 19 (Wykorzystywanie Strategicznej karty wyników jako strategicznego systemu zarz¹dzania).

63

Strategiczna karta wyników to nie tylko kolejne narzêdzie zarz¹dzania
organizacj¹, jest to przede wszystkim filozofia tworzenia nowej formy organizacji  Organizacji zorientowanej na strategiê. Wdra¿aj¹c karty wyników w organizacjach publicznych mo¿na zauwa¿yæ pewn¹ prawid³owoæ:
wiêkszoæ z nich podkrela doskona³oæ operacyjn¹. Organizacje te czêsto przyjmuj¹ za pewnik obecn¹ misjê i próbuj¹ wykonywaæ pracê bardziej efektywnie, w rezultacie redukowaæ koszty, przyspieszaæ procesy, eliminowaæ defekty.
Trudno znaleæ organizacjê publiczn¹, ukierunkowan¹ na strategiê, która
mog³aby zostaæ nazwana strategi¹ przywództwa produktu lub za¿y³oci
z klientem17. Miasto Charlotte w Pó³nocnej Karolinie zdecydowa³o siê na
strategiê zorientowan¹ na klienta, wybieraj¹c zbiór wzajemnie powi¹zanych
tematów strategicznych w celu stworzenia wyj¹tkowej wartoci dla klientów. Innym przyk³adem jest organizacja The United Way of Southeastern
New England. Jest to organizacja nienastawiona na zysk, która równie¿
wybra³a strategiê za¿y³oci z klientem. Inne organizacje, np. The May Institute, Inc. oraz New Profit, Inc.  zdecydowa³y siê na strategiê przywództwa
produktu18. The May Institute korzysta z partnerskiej wspó³pracy z uniwersytetami i instytucjami badawczymi, aby zapewniæ opiekê rehabilitacyjn¹ na jak najwy¿szym poziomie. New Profit wprowadza nowe procesy
selekcji, monitorowania i zarz¹dzania, bêd¹ce czym wyj¹tkowym w organizacjach nienastawionych na zysk. Montefore University Hospital stosuje
po³¹czenie przywództwa produktu z doskona³ymi relacjami z klientami, aby
zwiêkszyæ udzia³ w rynku na swoim terenie19. A zatem organizacje sektora
publicznego mog¹ realizowaæ strategiê i zdobywaæ przewagê konkurencyjn¹. Wyjcie poza doskonalenie obecnych procesów i przejcie do strategii
jasno okrelaj¹cej, jakie procesy i dzia³ania s¹ najwa¿niejsze, wymaga jednak wizji i przywództwa.
Wdra¿anie Strategicznej karty wyników w przedsiêbiorstwach opiera
siê przede wszystkim na perspektywie finansowej. Wszystkie dzia³ania maj¹
swój pocz¹tek w osi¹gniêciu sukcesu w ramach tej perspektywy. Jest to
naturalne i wspólne dla wszystkich przedsiêbiorstw. Dlatego w perspektywie finansowej ka¿dego przedsiêbiorstwa znajduj¹ siê cele finansowe zwi¹zane z polepszeniem struktury kosztów, lepszym wykorzystaniem posiadanych zasobów, wzrostem wydajnoci obs³ugiwanych klientów oraz cele
zwi¹zane z powiêkszeniem przychodów.
Inaczej jest w przypadku kart wyników dla organizacji publicznej. S¹
one znacznie bardziej zró¿nicowane. Powodem jest to, ¿e wspomniane orga17

Ibidem, s. 146, 147.
K. Krukowski, Zarz¹dzanie organizacjami publicznymi, Olsztyn 2006, s. 5752.
19 R. Kaplan, D. Norton, Strategiczna karta wyników. Praktyka, Warszawa 2001, s. 2,
12, 143, 144, 146, 147.
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nizacje nie istniej¹ po to, by osi¹gn¹æ sukces finansowy. St¹d wynika koniecznoæ dopasowania budowy Strategicznej karty wyników, zmieniaj¹c zale¿noci przyczynowo-skutkowe miêdzy podejmowanymi celami i dzia³aniami. W tym przypadku klienci lub odbiorcy produktów czy us³ug tych
organizacji znajd¹ siê na szczycie hierarchii karty. Perspektywa finansowa
zamieni siê miejscami z perspektyw¹ klienta i to w³anie perspektywa finansowa bêdzie dzia³aniem wspieraj¹cym na drodze do sukcesu w ramach
perspektywy klienta. W tabeli 4 zaprezentowano porównanie kart wyników
organizacji publicznych oraz przedsiêbiorstw. W transakcjach na rynku konkurencyjnym klient p³aci za us³ugê i z niej korzysta. Te dwie role naturalnie
siê uzupe³niaj¹ i s¹ oczywiste. Jednak¿e w organizacji sektora publicznego
przewa¿nie darczyñcy dostarczaj¹ rodki finansowe, podczas gdy inna grupa, czyli odbiorcy, korzystaj¹ z us³ug organizacji.
Tabela 4
Porównanie kart wyników organizacji publicznych oraz przedsiêbiorstw
Cecha

Sektor prywatny

Sektor publiczny

Ogólne cele strategiczne

konkurencyjnoæ, unikalnoæ

sukces w realizacji misji

Perspektywa finansowa

zysk, wzrost, udzia³ w rynku

efektywnoæ dzia³ania,
tworzenie wartoci

Strategiczni kibice organizacji

akcjonariusze, kupuj¹cy
mened¿erowie

podatnicy, beneficjenci,
cia³a ustawodawcze

Po¿¹dany rezultat

satysfakcja klienta

satysfakcja klienta

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie K. Krukowski, Zarz¹dzanie organizacjami publicznymi, Olsztyn 2006, s. 49

W tym przypadku mo¿na postawiæ pytanie: Kto jest klientem organizacji publicznej? Osoba p³ac¹ca za us³ugê czy korzystaj¹ca z niej? Jednym
z rozwi¹zañ tego dylematu, patrz¹c z perspektywy organizacji, jest umieszczanie obu perspektyw, zarówno darczyñcy, jak i w³aciwego odbiorcy us³ug
na górze swoich kart wyników. Opracowuje siê w tym przypadku cele
w ramach powy¿szych perspektyw i wi¹¿e z nimi procesy wewnêtrzne, tak
aby dostarczyæ po¿¹dan¹ wartoæ dla grup klientów. R. Kaplan i D. Norton
radz¹ przy tworzeniu karty wyników umieciæ na samej górze karty jeden
cel o du¿ym zasiêgu, bêd¹cy celem d³ugoterminowym. Mo¿e to byæ np. zmniejszenie ubóstwa lub bezdomnoci czy te¿ poprawa w zakresie ochrony zdrowia. Cel ten wynika z misji organizacji i wydaje siê byæ ³atwy do okrelenia,
wymaga jednak zdefiniowania przez organizacjê. Wprowadza pewn¹ dyscyplinê w zakresie postrzegania roli organizacji.
Wszystkie cele zawarte w karcie wyników mog¹ byæ skierowane na realizacjê nadrzêdnego celu. W przedsiêbiorstwie miernik finansowy jest ostateczn¹ form¹ rozliczenia przed w³acicielami  akcjonariuszami. Dla orga65

nizacji sektora publicznego sukces nie jest mierzony za pomoc¹ wskaników
finansowych, lecz tym, w jakim stopniu organizacja spe³nia odpowiednie
wskaniki realizacji misji. Misja powinna byæ umieszczana na najwy¿szym
poziomie karty. Nadaje to organizacji wyrany kierunek dzia³ania i u³atwia
komunikowanie jej roli otoczeniu. Zawsze mo¿na zapytaæ: W jakim stopniu
dane dzia³anie przyczyni siê do realizacji naszej misji? Organizacja zyskuje
dziêki temu perspektywê strategiczn¹. Analizuj¹c przypadki wdra¿ania kart
wyników w organizacjach publicznych Kaplan i Norton doszli do wniosku,
¿e wspólne dla tych organizacji s¹ trzy perspektywy20:
 Ponoszone koszty. Perspektywa ta podkrela doskona³oæ operacyjn¹, do
której organizacja powinna d¹¿yæ. Mierzone koszty to nie tylko wydatki
organizacji, ale i inne koszty, tzw. koszty spo³eczne ponoszone przez spo³eczeñstwo w wyniku jej dzia³alnoci. Na przyk³ad, instytucja zajmuj¹ca
siê jakimkolwiek nak³adaniem kar na inne podmioty nie powinna przecie¿ maksymalizowaæ poziomu tych kar, ale d¹¿yæ do zmniejszenia kosztów bezporednich w³asnej dzia³alnoci i kosztów spo³ecznych koniecznych do realizacji swojej misji.
 Tworzona wartoæ. Ta perspektywa identyfikuje korzyci mieszkañców
wynikaj¹ce z dzia³alnoci instytucji. Jest to perspektywa wyj¹tkowo trudna do zmierzenia, bo jej wskaniki nie jest ³atwo prze³o¿yæ na skutki finansowe. Trudno jest bowiem zmierzyæ podniesienie wiadomoci spo³eczeñstwa dotycz¹ce zdrowego ¿ywienia czy podniesienia poziomu
wykszta³cenia, zmniejszenia zanieczyszczenia lub zwiêkszenia bezpieczeñstwa. W ka¿dym razie Strategiczna karta wyników wymusza na organizacjach okrelenie efektów w wyrany sposób, przez co umo¿liwia identyfikacjê rezultatów prowadzonych dzia³añ i ich mierzenie. A zatem, zamiast
mierzyæ efekty w formie finansowej, mo¿emy mierzyæ je w postaci np.: udzia³u
studentów zdobywaj¹cych okrelone umiejêtnoci, zmniejszenia miertelnoci w docelowych populacjach czy w ramach okrelenia wskaników przestêpczoci. Dziêki temu mieszkañcy i ich reprezentanci  wybierani urzêdnicy i ustawodawcy  bêd¹ mogli oceniæ korzyci na tle kosztów.
 Wsparcie. Wa¿nym klientem dla ka¿dej instytucji bêdzie jej ofiarodawca, czyli organizacja zapewniaj¹ca fundusze na jej dzia³alnoæ. Aby zapewniæ fundusze, instytucja d¹¿y do tego, by spe³niaæ oczekiwania organizacji finansuj¹cej oraz oczekiwania mieszkañców i podatników.
Organizacja sektora publicznego musi, zamiast ustalenia celów maksymalizacji przychodów oraz zwiêkszania produktywnoci, po ustaleniu swojej misji jako racji istnienia, uzgodniæ trzy nadrzêdne cele, jakie musi osi¹gn¹æ, by efektywnie wype³niæ misjê:
20
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, s. 143, 144, 146, 147.

 tworzyæ wartoci,
 minimalizowaæ koszty funkcjonowania,
 zapewniæ trwa³e wsparcie w³adz przekazuj¹cych fundusze.
Po ustaleniu tych trzech nadrzêdnych celów organizacja powinna zidentyfikowaæ cele dotycz¹ce perspektywy wewnêtrznej, wiedzy i rozwoju,
które umo¿liwiaj¹ jej zrealizowanie celów nadrzêdnych. Strategiczna karta
wyników znajduje zastosowanie w zró¿nicowanych typach organizacji zarówno tych dzia³aj¹cych dla zysku, jak i organizacjach niedochodowych.
Wynika to z mo¿liwoci modyfikowania jej struktury, a cztery typowe perspektywy mog¹ byæ uzupe³niane lub zastêpowane innymi perspektywami.
Cech¹ charakterystyczn¹ tej metody jest tworzenie przyczynowo-skutkowych
³añcuchów przedstawiaj¹cych realizacjê strategii. Wi¹¿e siê to z odpowiedzi¹ na trzy podstawowe pytania, pojawiaj¹ce siê przy tworzeniu kart wyników dla organizacji:
 Jaka jest strategia organizacji?
 Jak zmierzymy poziom realizacji strategii?
 Co musi siê staæ, jakich zasobów potrzebuje i jak musi zmieniæ siê organizacja, by móc realizowaæ swoj¹ strategiê?
Odpowiedzi na powy¿sze pytania jednoczenie prowadz¹ do dalszych,
bardziej szczegó³owych pytañ, a znalezienie odpowiedzi na nie mo¿e stanowiæ podstawê skutecznego zarz¹dzania organizacj¹. Strategiczna karta wyników, przez tworzenie przyczynowo-skutkowych ci¹gów wymusza na organizacji nie tylko precyzyjne zdefiniowanie, co jest celem organizacji i kto jest
jej klientem, ale tak¿e zmusza organizacjê do przeledzenia lub zdefiniowania logicznego ci¹gu zale¿noci prowadz¹cych do realizacji strategii. Ponadto przez kaskadowanie map strategii na ni¿sze poziomy organizacyjne,
tak by ka¿dy pracownik wiedzia³ w jakim stopniu przyczynia siê do realizacji strategii, staje siê ona podstawowym punktem odniesienia ka¿dego pracownika i ka¿dego procesu w organizacji.
Rozwój technik informacyjnych oraz mo¿liwoci gromadzenia, przetwarzania, analizowania i prezentacji danych stanowi¹ wa¿ny element zarz¹dzania za pomoc¹ Strategicznej karty wyników. Dane liczbowe, przetwarzane komputerowo na ró¿ne sposoby, pozwalaj¹ na okrelenie stopnia realizacji
strategii w ka¿dej chwili, kiedy jest nam to potrzebne, u³atwiaj¹c komunikacjê oraz identyfikacjê zale¿noci pomiêdzy poszczególnymi etapami realizacji strategii. Wdro¿enie Strategicznej karty wyników w organizacjach
publicznych wi¹¿e siê z nastêpuj¹cymi korzyciami21:
 zastosowanie w zarz¹dzaniu jednostk¹ publiczn¹ bardzo wyranego zdefiniowania klientów, co umo¿liwia stworzenie systemu analizy ich potrzeb
i dostarczenia kompleksowych us³ug odpowiadaj¹cym im potrzebom,
21

Ibidem, s. 12, 143, 144, 146, 147.
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 wprowadzenie rachunku ekonomicznego jako integralnego elementu realizacji strategii,
 wprowadzenie systemu zarz¹dzania zorientowanego na strategiê, w którym rola ka¿dego pracownika definiowana jest przez wk³ad w realizacjê
strategii,
 wprowadzenie ³atwego i przejrzystego systemu prezentacji, komunikowania i kontroli strategii przez tworzenie map strategii.
Strategiczna karta wyników jest narzêdziem wszechstronnym. Rosn¹ce
zainteresowanie ze strony organizacji publicznych na ca³ym wiecie, kolejne sukcesy w jej zastosowaniu i stan wiedzy na jej temat w Polsce pozwalaj¹
stwierdziæ, ¿e w ci¹gu nastêpnych kilku lat bêdzie ona narzêdziem, z którego bêd¹ korzystaæ coraz czêciej polskie organizacje sektora publicznego.
Z uwagi na brak normatywnej definicji pojêcia sektora administracji
publicznej uznano, ¿e jest to obszar obejmuj¹cy dzia³alnoæ organów administracji publicznej, których identyfikacji mo¿na dokonaæ w oparciu o unormowania prawne. Zgodnie z definicj¹ zawart¹ w art. 5 § 2 pkt 3 Kodeksu
postêpowania administracyjnego przez organ administracji rozumie siê ministrów, centralne organy administracji rz¹dowej, wojewodów, dzia³aj¹ce
w ich lub we w³asnym imieniu inne terenowe organy administracji rz¹dowej (zespolonej i niezespolonej  w tym naczelnicy urzêdów skarbowych),
organy jednostek samorz¹du terytorialnego oraz inne organy pañstwowe
i podmioty, gdy s¹ powo³ane z mocy prawa lub na podstawie porozumieñ do
za³atwiania spraw indywidualnych na drodze decyzji administracyjnych22.
Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e wskazane powy¿ej organy wchodz¹ jednoczenie w sk³ad jednostek sektora finansów publicznych, do których przynale¿noæ implikuje przyjêcie przewidzianych przez ustawodawcê form organizacyjno-prawnych i zasad finansowania.
Do specyficznych cech instytucji administracji publicznej mo¿na zaliczyæ nastêpuj¹ce23:
 orientacjê na wiadczenie us³ug spo³ecznych,
 nieodp³atnoæ wiadczonych us³ug lub odp³atnoæ jedynie po kosztach
w³asnych,
 cis³e, wynikaj¹ce z przepisów prawa,okrelenie zakresu uprawnieñ i obowi¹zków wyznaczaj¹cych ramy dzia³alnoci organów administracji,
 niezbywaln¹ odpowiedzialnoæ za realizacjê zadañ i spe³nianie funkcji,
których ramy wyznaczane s¹ przez przepisy prawa.
22 Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego. Dz.U. 2000,
Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.
23 J. Oleñski, Outsourcing w e-administracji, www.eadministracja.org.pl/ (dostêp:
23.10.2016).
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Innowacja nowego modelu zarz¹dzania publicznego polega na adaptacji
metod i technik zarz¹dzania stosowanych w sektorze prywatnym do warunków zarz¹dzania organizacjami publicznymi. G³ównym celem modelu jest
nastawienie tych organizacji na osi¹ganie wyników, decentralizacjê zarz¹dzania nimi, przejêcie przez nie perspektywy strategicznej oraz wykorzystanie mechanizmów rynkowych24. Nowe zarz¹dzanie publiczne ma zapewniæ gospodarnoæ, efektywnoæ i skutecznoæ zarz¹dzania organizacjami
publicznymi.
W okresie przeobra¿ania siê polskiej gospodarki w kraju upowszechni³
siê pogl¹d, zgodnie z którym fundamentem trwa³ego i zrównowa¿onego
rozwoju spo³eczno-ekonomicznego nowoczesnych gospodarek rynkowych
stanowi umiejêtnoæ tworzenia nowych rozwi¹zañ organizacyjnych, ekonomicznych, technicznych i spo³ecznych, jak równie¿ zdolnoæ kszta³towania
i efektywnego wykorzystywania kapita³u ludzkiego.
Dodatkowo, co jest niezmiernie wa¿ne w przypadku zarz¹dzania publicznego, zadaniem administracji publicznej jest ci¹g³e budowanie sieci
powi¹zañ spo³eczno-gospodarczych w celu rozwi¹zywania bie¿¹cych problemów oraz realizacji przedsiêwziêæ o charakterze ponadregionalnym25.
W nowych warunkach tradycyjne pañstwowe mechanizmy i regu³y nie
dzia³aj¹ wystarczaj¹co sprawnie. Si³a pañstwa czy regionu powinna zale¿eæ
od umiejêtnoci takiego zarz¹dzania, które polega na w³¹czaniu w rozwi¹zywanie problemów spo³ecznych samych obywateli, przy postrzeganiu ich
roli ,,zarówno jako cz³onków spo³eczeñstwa obywatelskiego, jak i przedsiêbiorców26.
Zapotrzebowanie na reformy administracji publicznej, w tym na mened¿erów publicznych, pojawi³o siê na prze³omie lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych ub. stulecia. Do zasadniczych przyczyn tego zjawiska zalicza
siê: sta³y wzrost wydatków publicznych, który wywo³a³ dyskusjê o potrzebie
zwiêkszenia ich efektywnoci, presjê obywateli na skuteczniejsze rozwi¹zywanie problemów spo³ecznych w regionach, takich jak:
 wzrost wydatków publicznych,
 wzrost bezrobocia, wzrost przestêpczoci, powiêkszenie siê sfery ubóstwa,
 wzrost krytycyzmu wobec w³adz publicznych ze strony spo³eczeñstwa coraz lepiej wykszta³conego i wiadomego swoich praw, domaganie siê poprawy jakoci us³ug publicznych, mo¿liwoci wp³ywania na ofertê us³ugow¹ oraz zmiany tradycyjnych biurokratycznych struktur,
24 A. Zalewski, Nowe zarz¹dzanie publiczne w polskim samorz¹dzie terytorialnym, Warszawa 2005, s. 66.
25 R. Musia³, Analiza sytuacji spo³eczno-gospodarczej i przestrzennej miast województwa pomorskiego. Diagnoza stanu pomorskich miast, Gdañsk 2011, s. 73.
26 J. Osiñski (red.), Administracja publiczna na progu XXI wieku  wyzwania i oczekiwania, Warszawa 2008, s. 75.
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 wzmacnianie, a czasem wywo³ywanie zmian przez miêdzynarodowe organizacje, jak Organizacja Wspó³pracy Ekonomicznej i Rozwoju (OECD),
Bank wiatowy, Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy czy te¿ Unia Europejska.
Jeli chodzi o wydatki i dochody bud¿etów w poszczególnych regionach
Polski w przeliczeniu na jednego mieszkañca, co przedstawiono w tabeli 5,
województwo warmiñsko-mazurskie jest na wyranej pozycji lidera. Warmia i Mazury dysponuj¹ prawie dwukrotnie wiêkszym bud¿etem w porównaniu ze redni¹ krajow¹ (810,95 z³ na jednego mieszkañca), ale jednoczenie wydatkuj¹ dwa razy wiêcej ni¿ wynosi rednia krajowa (830,13 z³ na
jednego mieszkañca, 2014 r.).
Tabela 5
Wydatki i dochody bud¿etów na jednego mieszkañca wed³ug województw
 stan na dzieñ 31.12.2014 r.
Województwo

Wydatki (ogó³em w z³)

Dochody (ogó³em w z³)

POLSKA

473,92

461,12

Warmiñsko-mazurskie

830,13

810,95

Lubelskie

690,21

618,79

Dolnol¹skie

671,92

594,00

Podlaskie

623,42

642,34

Podkarpackie

591,38

612,64

Lubuskie

514,53

525,85

Zachodniopomorskie

506,80

491,65

wiêtokrzyskie

492,13

500,27

Mazowieckie

470,81

463,56

Opolskie

399,32

478,23

Kujawsko-pomorskie

399,32

403,42

l¹skie

385,83

357,33

Ma³opolskie

361,49

359,84

Pomorskie

356,17

387,27

Wielkopolskie

353,63

329,82

£ódzkie

290,96

329,82

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/ (dostêp: 20.07.2016)

Wynika st¹d dba³oæ instytucji administracji publicznej województwa
warmiñsko-mazurskiego o efektywne wykorzystanie rodków finansowych
bêd¹cych w ich dyspozycji, która winna byæ coraz wiêksza po to, by nie
dopuszczaæ do wzrostu deficytu bud¿etowego. Jest to szczególnie wa¿ny problem dla regionów o niskim wskaniku PKB per capita, do których nale¿¹
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Warmia i Mazury (30 764 z³ na jednego mieszkañca), co przedstawiono
w tabeli 6. Daje siê zauwa¿yæ, ¿e w województwie warmiñsko-mazurskim
w porównaniu z innymi, rejestrowana jest mniejsza liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkañców (854), co daje w rankingu województw za rok 2014 trzecie miejsce od koñca.
Tabela 6

Wybrane wskaniki ekonomiczne poszczególnych województw

Województwo

PKB na jednego
mieszkañca
w z³ (ceny bie¿¹ce),
2013 r.

Nak³ady na ochronê
Podmioty
rodowiska
w rejestrze REGON
w przeliczeniu na
na 10 tys.
jednego mieszkañca
mieszkañców,
w z³
2014 r.
(ceny bie¿¹ce),
2014 r.

POLSKA

43 020

1071

370

Mazowieckie

69 043

1391

404

Dolnol¹skie

48 141

1207

99

Wielkopolskie

46 135

1165

414

l¹skie

44 760

1007

492

Pomorskie

41 442

1199

331

£ódzkie

40 127

957

384

Ma³opolskie

38 157

1059

362

Zachodniopomorskie

35 838

1279

321

Kujawsko-pomorskie

35 265

919

317

Lubuskie

35 066

1079

357

Opolskie

34 625

1000

433

wiêtokrzyskie

31 384

872

546

Podlaskie

31 362

825

313

Warmiñsko-mazurskie

30 764

854

179

Podkarpackie

30 577

763

168

Lubelskie

30 427

799

325

ród³o: http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyczne-vademecum-samorz¹dowca/ (dostêp:
20.07.2016)

Ma³a liczba podmiotów powoduje m.in. niski wskanik PKB per capita,
ale jednoczenie ogranicza dochody bud¿etowe, co przek³ada siê m.in. na
ograniczenia w wydatkach, np. na tak wa¿ny obszar jak ochrona rodowiska (tabela 7). Przyczynia siê równie¿ do wzrostu bezrobocia, co jest cech¹
województwa warmiñsko-mazurskiego, które wykazuje najwy¿szy wskanik bezrobocia w kraju (18,7%). Jednoczenie na Warmii i Mazurach odnotowuje siê najwy¿szy wskanik zagro¿enia ubóstwem (14,8%).
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Tabela 7

Stopa bezrobocia oraz wskanik zagro¿enia ubóstwem
w poszczególnych województwach w 2014 r.

Województwo

Stopa bezrobocia
rejestrowanego w %

Wskanik zagro¿enia
ubóstwem  % osób
w gospodarstwach
domowych o wydatkach
poni¿ej minimum
egzystencji

POLSKA

11,47

7,4

Warmiñsko-mazurskie

18,7

14,8

Kujawsko-pomorskie

15,5

9,5

Zachodniopomorskie

15,5

7,2

Podkarpackie

14,6

8,7

wiêtokrzyskie

14,1

12,2

Podlaskie

12,9

10,9

Lubelskie

12,6

8,2

Lubuskie

12,5

7,8

Opolskie

11,8

8,0

£ódzkie

11,8

5,4

Pomorskie

11,1

6,5

Dolnol¹skie

10,4

5,6

Ma³opolskie

9,7

6,6

Mazowieckie

9,6

5,2

l¹skie

9,6

4,7

Wielkopolskie

7,6

10,1

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystycznevademecum-samorz¹dowca/ (dostêp: 20.07.2016)

W odniesieniu do powy¿szych danych ca³okszta³t czynników, które wp³ynê³y na potrzebê reformowania administracji publicznej mo¿na podzieliæ na
nastêpuj¹ce grupy:
 polityczne  zwi¹zane z tworzeniem spo³eczeñstwa obywatelskiego i nowych relacji: w³adza publiczna a obywatel,
 spo³eczne  nowa era wiedzy i informacji,
 ekonomiczne  wzrost otwartoci i konkurencyjnoci gospodarek narodowych, liberalizacja i globalizacja gospodarki wiatowej,
 instytucjonalne  wzrost roli organizacji miêdzynarodowych.
Reformy administracji publicznej przeprowadzane w poszczególnych
krajach nie przebiega³y identycznie, ró¿ni³y siê miêdzy sob¹ zw³aszcza
w takich obszarach, jak: wykorzystanie mechanizmów rynkowych, poziom
decentralizacji, orientacja na wyniki, tradycyjna restrukturyzacja, procesy
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prywatyzacji. Odmienne cie¿ki wprowadzanych zmian pozwoli³y na wyodrêbnienie trzech modeli reform administracji publicznej (co przedstawiono w tabeli 8). Bêd¹ to nastêpuj¹ce:
 westminsterski (Wielka Brytania, Irlandia, Nowa Zelandia),
 nordycki (Dania, Finlandia i Szwecja),
 amerykañski.
Tabela 8

Modele reform administracji publicznej
Zakres
i poziom reform

Model westminsterski

Model nordycki

Model amerykañski

Wielka
Brytania

Nowa
Zelandia

Dania

Szwecja

Finlandia

USA

Prywatyzacja

wysoki

wysoki

niski

niski

niski

niski1

Marketyzacja

wysoki

wysoki

niski

redni

redni

niski

redni

wysoki

Decentralizacja

redni

redni

redni

rednio-wysoki

Orientacja
na wyniki

wysoki

wysoki

redni

redni

wysoki

niski

Tradycyjna
restrukturyzacja

niski

niski

redni

wysoki

wysoki

redni

Natê¿enie procesu
reform

rednio-wysoki

wysoki

niski

rednio-wysoki

rednio-wysoki

redni

1

wysoki poziom kontraktowania us³ug publicznych
ród³o: B. Ko¿uch, Zarz¹dzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Warszawa
2004, s. 18

Wdra¿anie do praktyki zasad zarz¹dzania publicznego w najwiêkszym
stopniu mo¿na zaobserwowaæ w Wielkiej Brytanii oraz Nowej Zelandii. Jedynie w modelu westminsterskim mo¿na zauwa¿yæ wysoki poziom prywatyzacji sfery publicznej. W pozosta³ych modelach jest on nisko oceniany.
Natomiast najwiêksza zbie¿noæ dotyczy decentralizacji, gdy¿ jej poziom
w wiêkszoci krajów ocenia siê jako redni. Istotnym elementem reformy
zarz¹dzania publicznego w Polsce jest zarz¹dzanie europejskie. W krajach
Unii Europejskiej du¿e znaczenie maj¹ potrzeby spo³eczne, a tak¿e silna
presja na ograniczenie wydatków bud¿etowych. Zatem sposobem wyjcia
naprzeciw tym wymogom jest zwiêkszenie efektywnoci organizacji publicznych poprzez wdro¿enie reform zarz¹dzania publicznego. W Polsce modele
reform administracji publicznej s¹ nadal wprowadzane w poszczególnych
regionach kraju niespójnie. S¹ one bardziej odpowiedzi¹ na zapotrzebowanie polityki, ni¿ dzia³anie w interesie publicznym. Powolny rozwój badañ
nad zarz¹dzaniem w instytucjach publicznych spowodowa³ opónienie reform administracji publicznej w Polsce. Model reformy polskiej administracji jest trudno jednoznacznie okreliæ, gdy¿ wszystkie jego elementy s¹ zbie¿ne
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z tendencjami wiatowymi27. Jednak, w zwi¹zku z przyst¹pieniem Polski
do Unii Europejskiej, nale¿y oczekiwaæ wykorzystywania europejskiego
modelu zarz¹dzania publicznego.
New Public Management jest modelem administrowania publicznego
opieraj¹cym siê na zarz¹dzaniu. Jest on opisywany w literaturze przedmiotu za pomoc¹ wielu okreleñ, m.in.:
 mened¿eryzm (Managerialism),
 rynkowa administracja publiczna (Market-Based Public Administration),
 w³adze przedsiêbiorcze (Entrepreneurial Government),
 zarz¹dzanie na zasadach biznesowych (Business  Like Management),
 mened¿eryzm publiczny (Public Managerialism),
 nowe zarz¹dzanie (New Management),
 rynkowe w³adze publiczne (Market Government).
Terminy te nie opisywa³y ca³oci reform nowego zarz¹dzania publicznego. Wdra¿anie nowego zarz¹dzania publicznego nastêpowa³o w wielu krajach wed³ug ró¿nych scenariuszy. Jednak¿e skutki reform by³y widoczne we
wszystkich segmentach administracji pañstwowej poszczególnych szczebli,
samorz¹dzie terytorialnym i innych publicznych jednostkach organizacyjnych.
Termin nowe zarz¹dzanie publiczne po raz pierwszy zosta³ u¿yty
w 1991 r. przez Ch. Hooda w artykule A Public Management for All Seasons?
Natomiast w 1992 r. w Stanach Zjednoczonych ukaza³a siê ksi¹¿ka D. Osbornea
i T. Gaeblera zatytu³owana Reinventing Goverment, która sta³a siê jedn¹
z najistotniejszych publikacji identyfikuj¹cych i opisuj¹cych przeobra¿enie
amerykañskiego sektora publicznego, rozpoczête w koñcu lat siedemdziesi¹tych. Formu³owane przez nich koncepcje nowego zarz¹dzania sektorem
publicznym ró¿ni¹ siê charakterem podejcia i roz³o¿eniem akcentów. Osborne i Geabler charakteryzuj¹ nowe zarz¹dzanie przedsiêbiorcze nastêpuj¹co:
Wiêkszoæ przedsiêbiorczych organów w³adzy wzbudza chêæ konkurencji
miêdzy podmiotami wiadcz¹cymi us³ugi, przekazuje swoje uprawnienia
obywatelom, odbieraj¹c prawo kontroli biurokracji, a daj¹c je spo³ecznoci,
ocenia sprawnoæ i jakoæ dzia³ania swoich agend, koncentruje siê nie na
ich pracy, lecz na jej wynikach, kieruje siê nie przepisami i regulaminami,
ale sw¹ misj¹, traktuje obywateli korzystaj¹cych z ich us³ug jako klientów
i daje im swobodê wyboru szkó³, programów kszta³cenia zawodowego,
warunków mieszkaniowych. W³adze te zapobiegaj¹ powstawaniu problemów, zamiast szukaæ rodków zaradczych, kiedy problemy ju¿ siê wy³oni¹.
Wk³adaj¹ energiê w zdobywanie pieniêdzy, a nie w ich wydawanie. Decentralizuj¹ uprawnienia, dopuszczaj¹c obywateli do wspó³udzia³u w za27

B. Ko¿uch, Zarz¹dzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Warszawa 2004, s. 1519.
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rz¹dzaniu. Nie koncentruj¹ siê przy tym na wiadczeniu us³ug dla spo³eczeñstwa, ale na aktywizowaniu wspó³pracy wszystkich sektorów  publicznego, prywatnego i spo³ecznego  w zaspokajaniu potrzeb spo³ecznych swego regionu28.

Podstawowe cechy modelu Nowe Zarz¹dzanie Publiczne (NZP)
Za³o¿enie
Profesjonalne zarz¹dzanie
organizacj¹ publiczn¹

Jasno sprecyzowane
standardy i wskaniki
efektywnoci pracy

Znaczenie

Tabela 9

Uzasadnienie

Sprawne zarz¹dzanie wymaga
precyzyjnego podzia³u
Wzmocnienie uprawnieñ
zarz¹dczych szefów jednostek obowi¹zków i odpowiedzialnoci,
budowania silnej w³adzy
publicznych
wykonawczej
Cele rednioi d³ugookresowe s¹ jasno
okrelone i daj¹ siê mierzyæ

Mierzenie wyników i jakoci
pracy wymaga precyzyjnego
okrelenia celów
redniookresowych, efektywnoæ
dzia³ania wymaga wnikliwej
analizy celów d³ugoterminowych

Koniecznoæ osi¹gania wyników,
Alokacja rodków i nagród
Nacisk na kontrolê wyników
a nie koncentrowanie siê
jest zwi¹zana z efektywnoci¹
dzia³ania
na realizacji procedur
dzia³ania
Rozbicie instytucji
sektora publicznego
na mniejsze jednostki
organizacyjne

Podzia³ sektora publicznego
na jednostki podejmuj¹ce
dzia³ania na rzecz
dostarczania okrelonych
us³ug, posiadaj¹ce autonomiê
finansow¹; jednostki dzia³aj¹
niezale¿nie od siebie

Zdolnoæ do zarz¹dzania
jednostkami, rozdzia³ funkcji
dostarczyciela us³ug i p³atnika,
zlecanie us³ug zarówno
jednostkom wewnêtrznym, jak
i zewnêtrznym, kontrakty itp.

Promowanie
konkurencyjnoci
w obrêbie sektora
publicznego

Umowy s¹ zawierane na czas
okrelony, usprawnienie
procedur przetargowych,
wprowadzenie mechanizmów
rynkowych w sektorze
publicznym

Konkurencja umo¿liwia
obni¿anie kosztów i podnoszenie
jakoci us³ug

Wykorzystanie technik
zarz¹dzania stosowanych
w sektorze prywatnym

Racjonalizacja wydatków
publicznych

Koniecznoæ zastosowania
Odejcie od tradycyjnego
w sektorze publicznym narzêdzi
modelu w stronê elastycznych
zarz¹dzania wykorzystywanych
p³ac, polityki zatrudnienia itp.
w sektorze prywatnym
Redukowanie kosztów
bezporednich, zwiêkszenie
dyscypliny pracy

Potrzeba ograniczenia rodków
finansowych pozostaj¹cych
w dyspozycji sektora
publicznego; realizacja wiêkszej
iloci zadañ mniejszym kosztem

ród³o: S. Mazur (red.), Rozwój instytucjonalny: poradnik dla samorz¹dów terytorialnych, Kraków 2004, s. 14

28

M. Zawicki, Nowe zarz¹dzanie publiczne, Warszawa 2011, s. 4041.
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Powy¿szy model prezentuje ogólne podejcie zarz¹dzania przedsiêbiorczego, nie powiêcaj¹c uwagi zarz¹dzaniu organizacj¹ publiczn¹. Na tym
z kolei koncentruje siê Hood, wed³ug którego Nowe Zarz¹dzanie Publiczne
(NZP) sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów:
 wprowadzenie profesjonalnego (mened¿erskiego) zarz¹dzania w sektorze
publicznym,
 jasno okrelone standardy i mierniki dzia³alnoci,
 wiêkszy nacisk na kontrolê wyników dzia³alnoci,
 nastawienie na dezagregacjê jednostek sektora publicznego,
 wprowadzenie konkurencji do sektora publicznego,
 nacisk na wykorzystanie w sektorze publicznym metod i technik zarz¹dzania stosowanych w sektorze prywatnym,
 nacisk na wiêksz¹ dyscyplinê i oszczêdnoæ wykorzystania zasobów.
Wszystkie koncepcje NZP podporz¹dkowane s¹ g³ównym celom wprowadzanych reform, którymi s¹:
 zmniejszenie udzia³u sektora publicznego w gospodarce,
 poprawa skutecznoci i efektywnoci jego funkcjonowania.
Realizowaniu tych celów ma s³u¿yæ maksymalne urynkowienie sektora
publicznego w wyniku prywatyzacji przedsiêbiorstw publicznych i wykorzystania mechanizmów rynkowych w zarz¹dzaniu us³ugami publicznymi, co
ma zapewniæ poprawê efektywnoci i dopasowanie us³ug do potrzeb spo³ecznych29.
W NZP wyró¿niono cztery g³ówne aspekty zarz¹dzania w sektorze publicznym jako:
 administrowanie,
 zarz¹dzanie biznesem,
 prowadzenie i wdra¿anie polityki,
 zarz¹dzanie ludmi.
Nowe Zarz¹dzanie Publiczne jest modelem rynkowym, w którym uznaje siê istnienie niezale¿nych i równorzêdnych podmiotów. Przedsiêbiorstwa
oraz osoby fizyczne prowadz¹ dzia³alnoæ na w³asny rachunek. Stosunki
miêdzy podmiotami reguluje kontrakt. Efektywne regu³y zachowania, które
wytrzyma³y próbê konkurencji i zosta³y powszechnie uznane za obowi¹zuj¹ce, sprzyjaj¹ wzmocnieniu i rozszerzaniu wymiany30. G³ówne postulaty
zmian w NZP przedstawiono w tabeli 10.

29

A. Zalewski, Nowe zarz¹dzanie publiczne w polskim samorz¹dzie terytorialnym,
s. 2728.
30 K. Opolski, P. Modzelewski, Zarz¹dzanie jakoci¹ w us³ugach publicznych, Warszawa 2004, s. 3537.
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Tabela 10
Nowe Zarz¹dzanie Publiczne (NZP) w odniesieniu do tradycyjnych form
Element wyró¿niaj¹cy

Zarz¹dzanie tradycyjne
w sektorze publicznym

NZP

Struktura organizacyjna

scentralizowane

podzielone pomiêdzy jednostki
zorganizowane wokó³
poszczególnych us³ug

Relacje pomiêdzy
jednostkami
administracji
i wewn¹trz nich

nieokrelone, bezterminowe

bazuj¹ce na kontraktach

Sposób dzia³ania

nacisk na etykê rz¹dzenia,
bez zmian organizacyjnych

adopcja sposobów zarz¹dzania
z sektora prywatnego

Sposób finansowania

sta³y lub rosn¹cy bud¿et

ciêcia w u¿ywaniu zasobów

Styl zarz¹dzania

wa¿na rola umiejêtnoci
politycznych i znajomoci
przepisów

przejrzyste zarz¹dzanie

Orientacja na wyniki

u¿ywanie domniemanych
i niejawnych standardów

potrzeba jasno okrelonych
celów

Sposób kontroli

kontrolowanie tylko procedur
i regu³ zwi¹zanych
z wydawaniem pieniêdzy

kontrola wyników i rezultatów

ród³o: K. Opolski, P. Modzelewski, Zarz¹dzanie jakoci¹ w us³ugach publicznych, Warszawa
2004, s. 35

Podstawowe ró¿nice pomiêdzy starym a nowym zarz¹dzaniem w sektorze publicznym dotycz¹ sposobu finansowania i zarz¹dzania oraz celów organizacji, ich realizacji, a tak¿e d¹¿enia do zwiêkszenia sterownoci systemu
us³ug publicznych. Nowe Zarz¹dzanie Publiczne k³adzie nacisk na w³aciwe
wyznaczanie celów i monitorowanie wyników, zarz¹dzanie finansami (efektywnoæ) oraz nowoczesnego zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Jako doktryna zarz¹dzania w sektorze publicznym NZP ma charakter zdecydowanie
zarz¹dczy i stawia przede wszystkim na:
 urynkowienie,
 partnerstwo publiczne,
 sp³aszczenie struktur organizacyjnych,
 efektywnoæ i wymierne osi¹gniêcia,
 zewnêtrzny audyt, kompetentny nadzór i ewaluacjê.
Koncepcja NZP w wyniku sp³aszczenia i rozcz³onkowania struktur organizacyjnych oraz decentralizacji uprawnieñ zapewni³a elastycznoæ dzia³ania sektora publicznego i zwiêkszy³a jego efektywnoæ, ale nie ograniczy³a
jego zadañ i programów. Nowe Zarz¹dzanie Publiczne koncentruje siê na:
odbiorcy us³ug  jego potrzebach i oczekiwaniach, promowaniu konkurencji
miêdzy us³ugodawcami, przekazywaniu kontroli spo³ecznoci lokalnej,
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decentralizowaniu kompetencji i wprowadzaniu zarz¹dzania uczestnicz¹cego. Id¹c za przyk³adem krajów Europy Zachodniej usprawnianie zarz¹dzania administracj¹ publiczn¹ powinno dotyczyæ takich obszarów, jak: przyjêcie perspektywy marketingowej w dzia³aniach samorz¹du; wdra¿anie
systemów zarz¹dzania jakoci¹; ocena i analiza satysfakcji klientów organizacji publicznych oraz przyjêcie jednolitych standardów wiadczonych us³ug
publicznych31. Skuteczne w tym zakresie dzia³anie wymaga po³¹czenia wysi³ków sektora publicznego, prywatnego i pozarz¹dowego na rzecz rozwi¹zywania problemów dotycz¹cych poszczególnych regionów oraz pañstwa jako
ca³oci.

2.3. Wpływ Nowego Zarządzania Publicznego na zmiany
w zarządzaniu organizacjami publicznymi
na poziomie regionu
Nowe Zarz¹dzanie Publiczne w regionach powinno opieraæ siê generalnie na adaptacji metod i technik zarz¹dzania stosowanych w sektorze prywatnym do zarz¹dzania organizacjami publicznymi. Wyrazem tego s¹ próby
wykorzystania czterech modeli zarz¹dzania publicznego, którymi s¹: zarz¹dzanie strategiczne, zarz¹dzanie dzia³alnoci¹ operacyjn¹ organizacji publicznych, zarz¹dzanie personelem oraz zarz¹dzanie finansami. Zarz¹dzanie obejmuje uniwersalne sposoby, które pozwalaj¹ efektywnie rozwi¹zaæ
problemy zwi¹zane z funkcjonowaniem organizacji ró¿nego typu. Ze wzglêdu na swoj¹ specyfikê i odmienny charakter zosta³o wyodrêbnione publiczne zarz¹dzanie strategiczne32. Ten model zarz¹dzania publicznego mo¿na
zdefiniowaæ jako formu³owanie lub identyfikowanie strategii organizacji publicznych oraz jej wdra¿anie. Strategia jest odpowiedzi¹ na dostrze¿one,
przewidywane lub wyprzedzaj¹ce zmiany w otoczeniu organizacji publicznych. Ponadto zarz¹dzanie to obejmuje procesy wdra¿ania strategii, w których kompetencje organizacji s¹ tak wykorzystywane, by sprawnie zrealizowaæ sformu³owane cele strategiczne33.
Planowanie i zarz¹dzanie strategiczne w organizacjach publicznych
zbie¿ne s¹ w wielu elementach z zarz¹dzaniem strategicznym w dzia³alnoci komercyjnej. Jednak¿e proces planowania i zarz¹dzania strategicznego
w organizacjach publicznych i spo³ecznych przebiega zgodnie z racjonalnoci¹ polityczn¹, a nie ekonomiczn¹. Planowanie i zarz¹dzanie strategiczne
w sektorze publicznym by³o wielokrotnie badane i opisywane w literaturze
31 M. Flieger, Zarz¹dzanie procesowe w urzêdach gmin. Model adaptacji kryteriów dojrza³oci procesowej, Poznañ 2012, s. 39.
32 B. Ko¿uch, Zarz¹dzanie publiczne , s. 179216.
33 R. Krupski, Zarz¹dzanie strategiczne. Koncepcje, metody, Wroc³aw 2007, s. 97.
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przedmiotu. G³ównymi przyczynami zachêcaj¹cymi do siêgania po ten rodzaj wiedzy by³y programy pomocowe dla administracji publicznej w poszczególnych regionach kraju (realizowane w latach dziewiêædziesi¹tych).
G³ównym celem by³o upowszechnianie innowacyjnych narzêdzi zarz¹dzania publicznego, a Unia Europejska, korzystaj¹c z zarz¹dzania strategicznego, wdra¿a³a m.in. politykê rozwoju regionalnego34. Planowanie strategiczne mo¿e u³atwiæ procesy komunikacji, pogodziæ rozbie¿ne interesy oraz
przyczyniæ siê do usprawniania podejmowanych decyzji i skutecznej ich realizacji35.
Zastosowanie planowania i zarz¹dzania strategicznego w sektorze publicznym spotka³o siê z ró¿nymi w¹tpliwociami i krytyk¹. Dotycz¹ one
warunków funkcjonowania instytucji publicznych, co utrudnia dok³adne okrelenie celów dzia³ania. Precyzyjne okrelenie celów organizacji publicznych
mo¿e spowodowaæ trudnoci zwi¹zane z wymiernoci¹ efektów ich dzia³ania. Kolejnym zastrze¿eniem jest kadencyjnoæ sektora publicznego (do 4 lat).
Zmiany ekipy rz¹dz¹cej mog¹ doprowadziæ do odejcia od realizacji planu
sporz¹dzonego przez poprzedników. Problemem jest tak¿e odpowiedzialnoæ
za realizacjê opracowanego planu strategicznego36. Planowanie i zarz¹dzanie strategiczne stwarza zatem warunki do racjonalizacji decyzji w sektorze
publicznym poprzez pog³êbienie wiedzy o mo¿liwociach rozwoju oraz szansach i zagro¿eniach instytucji publicznych województwa.
Dzia³alnoæ instytucji publicznych polega na wiadczeniu us³ug przez
zaspakajanie ró¿norodnych potrzeb spo³ecznych. Efektywne wiadczenie
us³ug publicznych jest zatem bardzo wa¿nym zadaniem ka¿dej organizacji
publicznej nastawionym na osi¹ganie konkretnych rezultatów. Nowe zarz¹dzanie spowodowa³o, ¿e coraz czêciej cele organizacji publicznych s¹ wyra¿ane w formie koñcowych rezultatów, np. poprawa zdrowia, jakoci rodowiska, zmniejszenie przestêpczoci. Przyczyni³o siê tak¿e do polepszenia
standardów us³ug, np. mniejsza liczba uczniów w klasie, skrócony czas oczekiwania na specjalistyczne us³ugi medyczne. Rozwi¹zania nastawione na
osi¹ganie konkretnych rezultatów u³atwiaj¹ ocenê efektywnoci i skutecznoci dzia³ania organizacji publicznych. Ocena ta powinna byæ równie¿ dokonywana przez podmioty korzystaj¹ce z us³ug organizacji publicznych.
Decyzje o alokacji zasobów publicznych s¹ poddawane ocenie spo³ecznej, co jest wyrazem sprawiedliwoci w dostêpie do us³ug oraz ich dostosowaniu do potrzeb i preferencji ludnoci. Ustanowienie równego dostêpu do
us³ug spo³ecznych zak³ada po¿¹dane korzyci z dystrybucji tych us³ug miê34

M. Zawicki, Nowe zarz¹dzanie publiczne, s. 128.
A. Zalewski, Nowe zarz¹dzanie publiczne w polskim samorz¹dzie terytorialnym,
s. 3940.
36 Ibidem, s. 42.
35

79

dzy ró¿ne grupy spo³eczne. Z punktu widzenia preferencji konsumentów
ocena zaspokojenia potrzeb wymaga poznania ich oczekiwañ w stosunku do
danych us³ug. O tym, co jest dla nich wa¿ne mo¿na siê dowiedzieæ na podstawie badañ opinii klientów organizacji publicznych37. Maj¹c powy¿sze na
uwadze, zarz¹dzanie operacyjne nastawione na osi¹ganie spo³ecznych i ekonomicznych wyników nie mo¿e skupiaæ siê tylko na wiadczeniu okrelonej
jakoci us³ug, ale musi wp³ywaæ na ich jakoæ, a tak¿e dostosowaæ siê do
potrzeb i preferencji spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Nowe Zarz¹dzanie Publiczne charakteryzuje siê mened¿erskim sposobem kierowania, który nastawiony jest na monitorowanie i osi¹ganie okrelonych celów dzia³ania oraz dokonywanie wyboru sposobu realizacji zadañ38.
Mówi te¿ o tym, ¿e odpowiedzialnoæ za osi¹gniêcia instytucji publicznej ponosi jej mened¿er i to on musi mieæ mo¿liwoæ zarz¹dzania i podejmowania
decyzji niezbêdnych do efektywnego zaspakajania potrzeb ludzi, a tak¿e
poprawy jakoci wiadczonych us³ug. Przyczyni³o siê to do zmian w zatrudnianiu pracowników, ich rekrutacji, awansowania, wynagradzania, a tak¿e
zwalniania. Zmiany te dotyczy³y formy p³ac, stosunków pracy oraz warunków zatrudnienia. Wprowadzenie NZP przyczyni³o siê do zmian w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi w instytucjach publicznych. Praca w sektorze
publicznym nie gwarantuje ju¿ stabilizacji zatrudnienia i awansu po szczeblach hierarchii. Obecnie zale¿y on od efektywnoci pracowników oraz osi¹ganych przez nich wyników. Sposobem ró¿nicowania wysokoci wynagrodzeñ pracowników, którzy s¹ zatrudnieni na równorzêdnych stanowiskach,
jest korzystanie z regulaminów wynagradzania, gdzie zasadniczym mankamentem jest uzale¿nienie nagród od uznaniowej oceny kierowników. Nowe
zarz¹dzanie zasobami ludzkimi spowodowa³o pogorszenie warunków zatrudnienia, p³acy, pracy, zwiêkszenia dysproporcji p³ac pomiêdzy pracownikami
o wysokich i niskich kwalifikacjach, a tak¿e zmniejszenie pewnoci zatrudnienia39. W tej sytuacji mo¿na stwierdziæ, ¿e praca w sektorze publicznym przesta³a byæ s³u¿b¹ publiczn¹, a sta³a siê koniecznoci¹ ¿yciow¹ dla wielu zatrudnionych.
Model zarz¹dzania finansami w powi¹zaniu z NZP powinien umo¿liwiæ
administracji publicznej w regionie realizacjê przyjêtej strategii oraz osi¹gniêcie wyznaczonych do realizacji celów przez systematyczny pomiar wyników, analizê odchyleñ i podejmowanie dzia³añ koryguj¹cych w odpowiednim
terminie. W sektorze publicznym decyzje o wysokoci i strukturze wydatków
37 A. Zalewski, Nowe zarz¹dzanie publiczne w polskim samorz¹dzie terytorialnym,
s. 4349.
38 M. Zawicki, Nowe zarz¹dzanie publiczne, s. 129.
39 A. Zalewski, Nowe zarz¹dzanie publiczne w polskim samorz¹dzie terytorialnym,
s. 4951.
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publicznych s¹ podejmowane na podstawie negocjacji politycznych. Alokacja zasobów finansowych ma zatem charakter polityczny. Mo¿e to byæ powodem wystêpowania arbitralnoci i woluntaryzmu w procesie podejmowania
decyzji alokacyjnych oraz marnotrawstwa zasobów pozostaj¹cych w dyspozycji
instytucji administracyjnych danego regionu. Istotne znaczenie w tej sytuacji
ma racjonalizacja wydatków publicznych. Polega ona na odejciu od tradycyjnego bud¿etowania wydatków.
Tradycyjne bud¿etowanie zosta³o zmienione przez NZP poprzez reorientacjê organizacji publicznych z nak³adów na wyniki. Nowe zarz¹dzanie zwraca uwagê na osi¹ganie efektywnych ekonomicznie i spo³ecznie rezultatów.
Aby to osi¹gn¹æ powsta³y ró¿ne metody bud¿etowania, które zosta³y opracowane i poddane weryfikacji przed pojawieniem siê NZP. Dziêki temu dokonywane zmiany zarz¹dzania sektorem publicznym wykorzystuj¹ bud¿ety
programowe lub bud¿ety dzia³alnoci, a najczêciej ich kombinacjê. Zmiany
nastawione na wyniki i uczynienie mened¿erów odpowiedzialnymi za ich
osi¹ganie wymaga³y wprowadzenia zasady  pozwoliæ mened¿erom zarz¹dzaæ (let the managers manage). Aby zapewniæ spójnoæ tego modelu zarz¹dzania konieczne jest przejcie od alokacji rodków finansowych w stosunku
do kosztów ponoszonych nak³adów do alokacji w relacji do kosztów uzyskania
efektów, a tak¿e dokonanie decentralizacji zarz¹dzania finansami.
Decentralizacja bud¿etów by³a równie¿ niezbêdna do lepszego wykorzystania zasobów oraz poprawy efektywnoci instytucji publicznych. Zapewnia³a ona mened¿erom okrelon¹ swobodê podejmowania decyzji kadrowych,
finansowych i innych. Zmiany zarz¹dzania finansowego w organizacjach
publicznych polega³y na odejciu od kontroli nak³adów poprzez poszukiwanie efektywnoci do wykorzystania bud¿etowania i kontroli jako instrumentów poprawy skutecznoci. Jednak¿e zarz¹dzanie nastawione na wyniki nie
zast¹pi³o odpowiedzialnoci w³adz za wydatkowanie funduszy publicznych.
W zwi¹zku z tym instytucje publiczne, w celu poprawy efektywnoci, zazwyczaj sporz¹dzaj¹ bud¿ety programowe lub bud¿ety dzia³alnoci, natomiast w celu kontroli wydatków  bud¿ety tradycyjne. Jest to rozwi¹zanie
racjonalne, poniewa¿ s¹ wykorzystane zalety wszystkich bud¿etów40.
Racjonalne zarz¹dzani finansami daje mo¿liwoæ polepszenia efektywnoci funkcjonowania organizacji publicznych oraz obni¿enia kosztów wiadczenia us³ug. Zast¹pienie finansowania nak³adów przez finansowanie efektów realizacji celów spo³ecznych zmusza organizacjê do szczegó³owej
kalkulacji i analizy kosztów poprzez tworzenie tzw. bud¿etów obywatelskich.
Reformy sektora publicznego na szczeblu regionów i kraju dokonywane
w duchu NZP koncentruj¹ siê g³ównie na poprawie efektywnoci organizacji
40

Ibidem, s. 5155.
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publicznych przez prywatyzacjê i kontraktowanie us³ug na zewn¹trz. Instrumenty te maj¹ zapewniæ konkurencjê miêdzy producentami us³ug
publicznych. W modelu NZP konkurencja uwa¿ana jest za instrument nie
tylko zwiêkszenia efektywnoci, ale tak¿e poprawy jakoci us³ug publicznych oraz lepszego ich dostosowania do potrzeb spo³ecznych. To za³o¿enie
opiera siê na analogii do konkurencji w sektorze prywatnym. Jednak¿e
w sektorze publicznym wystêpuj¹ inne ni¿ w sektorze prywatnym uwarunkowania ekonomiczne, spo³eczne i polityczne. W sektorze publicznym liczy
siê nie tylko efektywnoæ, ale i sprawiedliwoæ, a pomiêdzy nimi mo¿e
pojawiaæ siê sprzecznoæ. W sektorze publicznym odmienny jest równie¿
charakter rynków. Z regu³y odpowiednie w³adze dokonuj¹ wyboru dostawców us³ug. Przy ocenie funkcjonowania NZP trzeba braæ pod uwagê te
ró¿nice.
Oceniaj¹c prywatyzacjê przedsiêbiorstw u¿ytecznoci publicznej, stwierdzono, ¿e przyczyni³a siê ona do zwiêkszenia dochodów bud¿etu pañstwa,
natomiast jako instrument poprawy efektywnoci ekonomicznej poszczególnych regionów okaza³a siê zawodna. Poniewa¿ przedsiêbiorstwa, po sprywatyzowaniu, z regu³y podwy¿sza³y op³aty za us³ugi, nie przynios³o to korzyci konsumentom. Ju¿ wczeniejsze badania wykaza³y, ¿e najwa¿niejszym
czynnikiem decyduj¹cym o efektywnoci przedsiêbiorstwa jest istnienie konkurencji na rynku. W tych warunkach równie¿ przedsiêbiorstwa publiczne
s¹ zdolne do efektywnego dzia³ania41.
Kontraktowanie us³ug na podstawie przetargów konkurencyjnych wymaga stworzenia rynków, na których oprócz przedsiêbiorstw publicznych
bêd¹ mog³y dzia³aæ firmy prywatne. Dopuszczenie do udzia³u w przetargach
na wykonanie okrelonych us³ug wiêkszej liczby firm stwarza konkurencjê
miêdzy nimi. Dziêki temu nastêpuje zwiêkszenie efektywnoci i poprawa
jakoci us³ug poprzez wdra¿anie innowacji organizacyjnych i technicznych.
Jednak w praktyce mog¹ wystêpowaæ ró¿ne nieprawid³owoci, np. zani¿anie kosztów wykonania us³ug w celu wygrania przetargu. Wówczas mo¿liwe do osi¹gniêcia korzystne efekty kontraktowania us³ug publicznych zmniejszaj¹ siê. Ocenia siê, ¿e wprowadzenie konkurencji do us³ug publicznych
powoduje obni¿kê kosztów ich wytwarzania i wiadczenia. W prostych us³ugach, takich jak oczyszczanie miasta, obni¿ka kosztów wynosi zazwyczaj
20%. W przypadku us³ug bardziej z³o¿onych  us³ug spo³ecznych  ocena
nie jest tak jednoznaczna. W procesie ich wiadczenia jest realizowana wiêksza liczba celów, w zwi¹zku z tym obni¿ka kosztów mo¿e byæ osi¹gniêta na
skutek zmniejszenia liczby us³ug i pogorszenia ich jakoci oraz obni¿enia
stopnia realizacji celów spo³ecznych.
41
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Tworzenie agencji zamówieñ publicznych nie znalaz³o tak szerokiego
zastosowania jak kontraktowanie czy prywatyzacja us³ug publicznych. Ocena efektów tworzenia agencji równie¿ nie jest jednoznaczna. Wed³ug rz¹du
brytyjskiego utworzenie agencji przyczyni³o siê do zwiêkszenia ich produktywnoci o oko³o 3% rocznie, a tak¿e do wiêkszego nastawienia na poprawê
jakoci us³ug42. W¹tpliwoci budz¹ dwa powody: nie wiadomo, jak ten efekt
obliczono oraz trudno jest okreliæ, w jakim stopniu wiêksze nastawienie na
jakoæ us³ug faktycznie doprowadzi³o do jej poprawy. Ocena efektów makroekonomicznych NZP jest bardziej z³o¿ona ni¿ ocena mikroekonomiczna ze
wzglêdu na brak syntetycznych mierników oraz na skutek du¿ego opónienia efektów w stosunku do ponoszonych nak³adów. I tak, NZP, oprócz korzystnych efektów, powoduje tak¿e skutki negatywne, m.in.:
 podzia³ us³ug na skutek kontraktowania i podzia³ niektórych instytucji
publicznych na agencje sprawia, ¿e cele jednostkowe s¹ realizowane, ale
nie prowadzi to do realizacji celu g³ównego,
 wprowadzenie rywalizacji o kontrakty na us³ugi miêdzy podmiotami ogranicza i eliminuje wspó³pracê miêdzy nimi,
 na skutek prywatyzacji i zlecania wykonawstwa ró¿nych us³ug na zewn¹trz, sektor publiczny traci specjalistyczne kompetencje,
 nastêpuje wzrost dysproporcji p³acowych oraz zmniejszenie stabilizacji
zatrudnienia.
Obecnie mo¿na powiedzieæ, ¿e NZP przynosi korzystne efekty jedynie
w zakresie us³ug prostych, w których jakoæ mo¿na równie¿ ³atwo oceniæ43.
Natomiast w przypadku us³ug spo³ecznych o z³o¿onej strukturze, oprócz pozytywnych efektów ekonomicznych, mo¿e powodowaæ niekorzystne skutki
spo³eczne.
Obecne uwarunkowania zarz¹dzania administracj¹ publiczn¹ wymagaj¹ poszukiwania optymalnych rozwi¹zañ w jej funkcjonowaniu. Jest to
konieczne w celu okrelenia nowych zasad i modeli zarz¹dzania uznanych
za innowacyjne. Powoduje to nieuchronnoæ przekszta³cania istniej¹cych
mo¿liwoci ka¿dej organizacji, w tym publicznej, w nowe idee i wprowadzanie ich do praktycznego zastosowania44.
Pe³na ocena wp³ywu NZP na realizacjê celów spo³ecznych jest trudna do
przeprowadzenia. Wymaga ona dalszych badañ, na podstawie których bêdzie
mo¿na nie tylko oceniæ ten model zarz¹dzania, ale i dostosowaæ jego strukturê
do mo¿liwoci i warunków sektora publicznego.
42
43
44

s. 10.

Ibidem.
Ibidem.
W. Kie¿un, J. Wo³ejszo, S. Kowalkowski, S. Kurinii (red.), Public management 2014...,
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Rozdział 3

Uwarunkowania wzrostu konkurencyjności
i efektywności polskiej gospodarki
3.1. Konkurencyjność gospodarki polskiej na tle Unii Europejskiej
Postêpuj¹ca globalizacja ujawni³a nowe wyzwania, przed którymi stoi
gospodarka Polski. Sprostanie rosn¹cym oczekiwaniom Polaków wymaga
prowadzenia przemylanej polityki rozwoju gwarantuj¹cej poprawê poziomu i jakoci ¿ycia, wzmacniaj¹cej potencja³ gospodarczy i mo¿liwoci jego
wykorzystania. Przyjêcie nowoczesnej wizji rozwojowej i jej konsekwentna
realizacja to wêz³owy warunek postêpu cywilizacyjnego Polski. Opracowana przez rz¹d RP Strategia Rozwoju Kraju 2020 wskazuje strategiczne zadania pañstwa, których podjêcie w perspektywie najbli¿szych lat jest niezbêdne, by wzmocniæ procesy rozwojowe. Strategia wyznacza trzy obszary
strategiczne: Sprawne i efektywne pañstwo, Konkurencyjna gospodarka
i Spójnoæ spo³eczna i terytorialna, w których koncentrowaæ siê bêd¹ g³ówne
dzia³ania oraz okrela, jakie interwencje s¹ niezbêdne w perspektywie redniookresowej w celu przyspieszenia procesów rozwojowych1. Realizacjê tej
strategii w latach 20142020 u³atwi¹ rodki wspieraj¹ce politykê spójnoci z Uni¹ w kwocie 82,5 mld euro. Dziêki szerszej ofercie zwrotnych instrumentów finansowych (m.in. po¿yczek, porêczeñ) wiêcej bêdzie wspartych
projektów realizowanych przez ma³e i rednie przedsiêbiorstwa. Nadal finansowane bêd¹ inwestycje zwi¹zane z ochron¹ rodowiska i energetyk¹,
tak¿e projekty m.in. z dziedziny kultury, zatrudnienia, edukacji czy przeciwdzia³ania wykluczeniu spo³ecznemu2. Fundusze zostan¹ zainwestowane
w te obszary, które w najwiêkszym stopniu przyczyni¹ siê do rozwoju Polski. Wskazuje siê w nich takie cele, jak:
 zwiêkszenie konkurencyjnoci gospodarki,
 poprawê spójnoci spo³ecznej i terytorialnej kraju,
 podnoszenie sprawnoci i efektywnoci pañstwa.

1
2
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http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK_2020 (dostêp: 25.09.2014).
http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020 (dostêp: 23.09.2014).

Inwestowanie ponad 82,5 mld euro z UE (wraz z udzia³em w³asnym
bêdzie to znacznie wiêcej) wymaga bardzo precyzyjnych wyborów priorytetów i celów zgodnych z celami poprawy konkurencyjnoci oraz spójnoci
i zwiêkszenia efektywnoci gospodarowania zasobami. W niniejszym rozdziale podjêto próbê wskazania g³ównych przyczyn niskiej pozycji polskiej
gospodarki (a tak¿e polskich regionów/województw) na tle Unii Europejskiej w rankingu konkurencyjnoci RCI 20133. Przyjêto za³o¿enie, ¿e istnieje mo¿liwoæ poprawy konkurencyjnoci polskiej gospodarki i polskich województw (regionów) w Unii przez zwiêkszenie nak³adów na B+R i pog³êbienie
wspó³pracy jednostek badawczo-rozwojowych z przemys³em oraz transferem nowej wiedzy do gospodarki. Z wielu powodów w ostatnich dziesiêcioleciach bud¿et pañstwa polskiego przeznacza jedynie do 0,7% PKB na B+R.
Istnieje nawet pogl¹d, ¿e pañstwo nie powinno przeznaczaæ wiêcej pieniêdzy na B+R, poniewa¿ bêd¹ to wydatki nieefektywne. Nasila siê przez to
problem coraz ni¿szego poziomu innowacyjnoci i konkurencyjnoci polskiej
gospodarki. Przyczyna tkwi m.in. w wieloletnich zaniedbaniach ze strony
pañstwa, samorz¹dów lokalnych i przedsiêbiorstw. Od wielu lat instytucje
pañstwa, jednostki samorz¹du terytorialnego i przedsiêbiorstwa nie s¹ sk³onne do inwestowania w B+R. Podobne problemy maj¹ pañstwa, które wst¹pi³y do Unii po 2004 r.
Zgodnie z metodyk¹ Komisji Europejskiej pomiaru konkurencyjnoci
gospodarek dokonuje siê poprzez pryzmat wskaników:
 RCI (Regional Competitiveness Index)  na poziomie regionów NUTS2
oraz
 CCI (Country Competitiveness Index)  na poziomie pañstwa.
Metodyka pomiaru opiera siê na analizie determinantów konkurencyjnoci
w trzech obszarach/grupach (rys. 2):
 czynników podstawowych (Basic Group),
 czynników zwiêkszaj¹cych efektywnoæ (Efficiency Group),
 czynników innowacyjnoci i rozwoju (Innovation Group).
Obszar podstawowy obejmuje czynniki, które koncentruj¹ siê wokó³ piêciu tzw. filarów konkurencyjnoci, którymi s¹:
 jakoæ instytucji,
 stabilnoæ makroekonomiczna,
 infrastruktura,
 zdrowie,
 edukacja podstawowa.
W obszarze efektywnoci znajduj¹ siê nastêpuj¹ce grupy czynników:
 wykszta³cenie wy¿sze i doskonalenie zawodowe,
3 P. Annoni, L. Dijkstra, UE Regional Competitiveness Index RCI 2013, JRC Scientific
and Policy Report, 2013.
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 efektywnoæ rynku pracy,
 rozmiar rynku.
Na grupê czynników decyduj¹cych o innowacyjnoci i rozwoju sk³adaj¹
siê nastêpuj¹ce komponenty:
 gotowoæ technologiczna,
 jakoæ rodowiska biznesowego,
 innowacyjnoæ.

Rys. 2. Obszary i filary wyznaczaj¹ce konkurencyjnoæ
wed³ug Regional Competitiveness Index (RCI)
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie P. Annoni, L. Dijkstra, EU Regional Competitiveness
Index RCI 2013, Joint Research Centre of the European Commission, Luxembourg 2013

RCI sk³ada siê z analizy 73 wskaników rozpatrywanych w ramach
trzech etapów. Pierwszy etap obejmuje obliczanie wyniku dla ka¿dego wymiaru RCI jako zwyk³¹ redni¹ arytmetyczn¹, przekszta³con¹ i znormalizowan¹ w celu otrzymania wskaników poddanych analizie czynnikowej PCA.
Drugi etap obejmuje obliczenie wyników dla trzech grup RCI  podstawowej, efektywnoci i innowacji. Ostatnim krokiem jest obliczenie RCI, który
jest wynikiem redniej wa¿onej, sk³adaj¹cej siê z trzech wyników cz¹stkowych. Wagi dla poszczególnych filarów zale¿¹ od poziomu rozwoju regionu.
Wskaniki u¿yte w indeksie mo¿emy podzieliæ na trzy grupy. Pierwsz¹
grupê stanowi¹ czynniki podstawowe, do których zaliczane s¹ nastêpuj¹ce
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filary konkurencyjnoci: instytucje, stabilizacja makroekonomiczna, infrastruktura, zdrowie oraz jakoæ kszta³cenia na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym. Druga grupa, okrelna jako czynniki efektywnoci, obejmuje: szkolnictwo wy¿sze wraz z kszta³ceniem ustawicznym, efektywnoæ
rynku pracy oraz wielkoæ rynku. Do trzeciej grupy okrelanej jako czynniki
innowacyjnoci zaliczono: zaawansowanie technologiczne, poziom rozwoju
biznesu oraz innowacje. Na podstawie tej metodyki opracowano ranking
konkurencyjnoci, z którego wynika, ¿e Polska jest na 19 miejscu w UE
z wynikiem -0,558 (tabela 11). Na czo³owych miejscach s¹ Luksemburg
i Holandia z wartoci¹ CCI od 0,971 do 0,945. Nale¿y pokreliæ, ¿e najsilniejsze gospodarki Unii maj¹ wynik nieco s³abszy, np. Niemcy znajduj¹cy
siê w rankingu na 4 miejscu uzyska³y wynik 0,598. Podobne wyniki uzyska³y takie pañstwa, jak: Anglia, Szwecja, Dania i Finlandia. Najni¿ej sklasyfikowano Rumuniê, Bu³gariê i Grecjê (wartoæ wskanika poni¿ej 1).

Ranking konkurencyjnoci pañstw wed³ug CCI/RCI (2013 r.)

Tabela 11

Pañstwo

Wartoæ CCI

Miejsce w rankingu CCI

1

2

3

Luksemburg

0,971

1

Holandia

0,945

2

Belgia

0,631

3

Niemcy

0,598

4

Szwecja

0,594

5

Anglia

0,584

6

Dania

0,579

7

Finlandia

0,575

8

Austria

0,237

9

Francja

0,154

10

Irlandia

-0,023

11

S³owenia

-0,057

12

Estonia

-0,182

13

Czechy

-0,235

14

Hiszpania

-0,281

15

Cypr

-0,285

16

Portugalia

-0,387

17

W³ochy

-0,389

18

Polska

-0,558

19

Wêgry

-0,564

20

Malta

-0,569

21

S³owacja

-0,592

22

Chorwacja

-0,773

23
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cd. tabeli 11
1

2

3

Litwa

-0,820

24

£otwa

-0,840

25
26

Grecja

-0,938

Bu³garia

-1,171

27

Rumunia

-1,228

28

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie P. Annoni, L. Dijkstra, EU Regional Competitiveness ,
s. 135

Niska pozycja Polski w rankingu CCI 2013 ma wp³yw na pozycjê regionów w rankingu NUTS2 (mo¿na to skomentowaæ inaczej, niskie pozycje
województw w rankingu NUTS2 wp³ywaj¹ na odleg³¹ pozycjê Polski w rankingu CCI). Zaobserwowano wystêpowanie istotnych ró¿nic w poziomach
efektywnoci ekonomicznej miêdzy regionami polskimi i UE, co zobrazowano w tabeli 124. Wynika z niej, ¿e jedynie województwo mazowieckie mieci
siê w rodku rankingu konkurencyjnoci NUTS2. Pozosta³e 15 województw
(regionów) uzyskuje wyniki znacznie poni¿ej redniej. W najgorszej sytuacji
wed³ug rankingu RCI z 2013 r. znajduje siê województwo warmiñsko-mazurskie, zajmuj¹c 230 miejsce na 262 regiony Unii.
Tabela 12
Ranking polskich województw wed³ug RCI 2013
% regionów w UE
Wartoæ wskanika Miejsce w rankingu
Województwo
z ni¿sz¹ wartoci¹
RCI
RCI
RCI
Mazowieckie
-0,18
147
44,0%
l¹skie
-0,41
175
33,3%
Ma³opolskie
-0,47
184
29,8%
Dolnol¹skie
-0,54
190
27,5%
Pomorskie
-0,58
194
26,0%
Opolskie
-0,58
196
25,2%
£ódzkie
-0,58
197
24,9%
Lubelskie
-0,67
204
22,2%
Lubuskie
-0,70
206
21,4%
Zachodniopomorskie
-0,71
207
21,0%
Wielkopolskie
-0,73
209
20,3%
Podlaskie
-0,73
211
19,5%
wiêtokrzyskie
-0,73
212
19,1%
Podkarpackie
-0,74
214
18,3%
Kujawsko-pomorskie
-0,74
215
18,0%
Warmiñsko-mazurskie
-0,87
230
12,2%
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie P. Annoni, L. Dijkstra, EU Regional Competitiveness ,
s. 128131
4 P. Mer³o, Raport cz¹stkowy nr 1/2014, Analiza pozycji konkurencyjnej polskich województw w rankingu Regional/Country Competitiveness Index  RCI/CCI, s. 5.
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Niekorzystna pozycja Polski w rankingu CCI 2013 oraz polskich regionów w rankingu NUTS2 2013 wynika m.in. z niskiego poziomu PKB per
capita. Z tabeli 13 wynika, ¿e w latach 20002013 PKB per capita w Polsce
wzrós³ o 89,7% (z 4900 do 10 100 euro), jest to jednak najni¿sza wartoæ
wród analizowanych pañstw5. Mimo szybko rozwijaj¹cej siê gospodarki
polskiej w ostatnim dwunastoleciu, Polacy nadal maj¹ prawie dwukrotnie
mniejszy dostêp do dóbr ekonomicznych w porównaniu np. do Greków. Niemcy
uzyskuj¹ ponad 3,3 razy wiêkszy dochód, a Szwedzi oko³o 4,3 razy wiêkszy
dochód narodowy na jednego mieszkañca ni¿ Polacy.
Tabela 13
PKB FAH?=FEJ= wybranych pañstw Unii Europejskiej (euro  w cenach rynkowych)
Pañstwo
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Rok

Niemcy

24 900 25 500 25 900 26 000 26 600 27 000 28 100 29 500 30 100 29 000 30 500 31 900 32 600 33 300

Grecja

12 600 13 400 14 300 15 600 16 800 17 400 18 700 20 000 20 800 20 700 19 900 18 700 17 400 17 200

Hiszpania 15 600 16 700 17 700 18 600 19 700 21 000 22 400 23 500 23 900 22 800 22 700 22 700 22 300 22 300
Francja

23 700 24 500 25 000 25 600 26 500 27 300 28 400 29 600 30 100 29 300 29 900 30 700 31 100 31 300

W³ochy

21 000 22 000 22 800 23 300 24 000 24 500 25 300 26 200 26 300 25 200 25 700 26 000 25 700 25 600

Polska

4 900 5 600 5 500 5 000 5 300 6 400 7 100 8 200 9 500 8 100 9 200 9 600 9 900 10 100

Szwecja

30 200 28 500 29 900 31 100 32 400 33 000 35 000 36 900 36 100 31 500 37 300 40 800 42 800 43 800

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (dostêp: 7.01.2016)

Dla Polski i wybranej grupy pañstw (wed³ug tabeli 13) wyznaczono liniê trendu na podstawie równañ regresji liniowych. Z obserwacji wynika, ¿e
trend rozwoju gospodarczego Polski jest gorszy ni¿ pozosta³ej grupy pañstw
(dla Polski y = 451,87x  899 216, a np. dla Szwecji y = 1060x  2E+06, a dla
Niemiec = 649,45x  1E+06  rys. 3). Na tej podstawie mo¿na stwierdziæ, ¿e
w badanym okresie polska gospodarka rozwija³a siê wolniej ni¿ wybrane
pañstwa Unii, czyli ¿e w stosunku do tych pañstw pojawia siê zjawisko
dywergencji.

5

Jest to oprócz Szwecji (197,5%) najwy¿szy przyrost z badanej grupy pañstw UE
(np. w Niemczech przyrost wyniós³ 182,4%, we Francji 182,6%, a we W³oszech 152,4%).
Najmniejszy przyrost PKB per capita zanotowano w Grecji  oko³o 135,5%.
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Rys. 3. Trendy wzrostu PKB per capita dla Polski i omiu wybranych pañstw
Unii Europejskiej w latach 20002014
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do, patrz tabela 13 w niniejszym rozdziale pracy

Nale¿y podkreliæ, ¿e trend wzrostu badanych pañstw UE by³ zak³ócony wiatowym kryzysem finansowym wywo³anym w 2008 r. Mimo to, trend
wzrostu wybranej grupy pañstw wskazuje na szybszy ich wzrost gospodarczy ni¿ Polski (rys. 4). To równie¿ stawia pod znakiem zapytania mo¿liw¹
konwergencjê Polski z UE, tym bardziej ¿e w 2010 r. pozosta³e kraje Unii
zanotowa³y wiêkszy wzrost gospodarczy ni¿ Polska6.

Rys. 4. Trendy wzrostu PKB per capita dla Polski i siedmiu wybranych pañstw Unii Europejskiej
w latach 20002013 (UE jest redni¹ arytmetyczn¹ PKB per capita wybranych pañstw)
ród³o: jw.
6

Badania Próchniaka i Rapackiego, obejmuj¹ce lata 19902005, wskazuj¹, ¿e 27 pañstw
postsocjalistycznych w bardzo s³abym stopniu zachowuje siê zgodnie z hipotez¹ konwergencji,
zob. M. Próchniak, R. Rapacki, Wp³yw rozszerzenia Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy
i realn¹ konwergencjê krajów Europy rodkowo-Wschodniej, Ekonomista 2010, nr 4, s. 523546.
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W tabeli 14 zawarto dane dotycz¹ce PKB per capita uzyskane przez
regiony (województwa) w Polsce w latach 20002011. Korzystna obserwacja
to taka, ¿e PKB per capita wzrós³ w badanym okresie w wiêkszoci województw prawie dwukrotnie (np. dolnol¹skie, ³ódzkie i l¹skie). W pozosta³ych wzrost jest istotny, a najmniejszy w województwie warmiñsko-mazurskim i opolskim. I tak PKB per capita jest w przedziale 6,510,9 tys. euro,
czyli jest ni¿szy odpowiednio od 3,5 do 7,9 razy ni¿ najwy¿ej notowane regiony w Unii.
PKB FAH?=FEJ=regionów NUTS2 w latach 20002011 (w euro)
Województwo
Rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Tabela 14

2010

2011

Dolnol¹skie

5,000 5,600 5,600 5,100 5,400 6,600 7,600 8,800 10,200 8,800 10,300 10,900

Kujawsko-pomorskie

4,400 5,100 5,000 4,500 4,800 5,600 6,200 7,100 8,200 6,900 7,700 7,900

Lubelskie

3,400 4,000 3,900 3,600 3,700 4,400 4,800 5,500 6,600 5,500 6,200 6,500

Lubuskie

4,300 4,900 4,800 4,300 4,700 5,800 6,300 7,200 8,200 6,900 7,800 8,000

£ódzkie

4,300 5,000 5,000 4,600 4,900 5,900 6,600 7,500 8,800 7,500 8,500 8,900

Ma³opolskie

4,200 4,700 4,700 4,300 4,600 5,500 6,200 7,000 8,200 7,000 7,800 8,300

Mazowieckie

7,400 8,700 8,500 7,800 8,200 10,100 11,400 13,000 15,100 13,100 15,000 15,700

Opolskie

4,000 4,400 4,400 4,000 4,600 5,300 5,700 6,700 8,000 6,800 7,500 7,700

Podkarpackie

3,400 3,900 3,900 3,600 3,700 4,500 4,900 5,500 6,600 5,600 6,200 6,500

Podlaskie

3,600 4,300 4,200 3,800 4,000 4,800 5,200 6,000 6,900 6,000 6,700 6,900

Pomorskie

4,800 5,500 5,500 5,000 5,200 6,300 7,000 8,000 9,000 7,900 8,800 9,200

l¹skie

5,200 6,000 6,000 5,500 6,000 6,900 7,600 8,700 10,300 8,800 9,900 10,400

wiêtokrzyskie

3,700 4,200 4,200 3,900 4,100 4,800 5,400 6,300 7,600 6,300 7,000 7,200

Warmiñsko-mazurskie

3,800 4,200 4,200 3,900 4,100 4,900 5,400 6,100 7,000 6,000 6,700 6,900

Wielkopolskie

5,200 5,900 5,700 5,300 5,700 6,900 7,500 8,500 9,900 8,700 9,600 10,000

Zachodniopomorskie

4,900 5,500 5,300 4,700 4,900 5,900 6,400 7,300 8,600 7,100 7,900 8,100

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show (dostêp:
20.09.2014)

W tabeli 15 ujêto 25 najwy¿ej sklasyfikowanych w rankingu NUTS2
w 2013 r. regionów UE. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e czo³owe pozycje niekoniecznie
pokrywaj¹ siê z uzyskanym wskanikiem PKB per capita. Jednak to, co jest
charakterystyczne, to wysoki wskanik poziomu gospodarowania zasobami.
W 2011 r. mieci siê w przedziale 2386 tys. PKB per capita. Nie odnotowano równie¿ tak silnego trendu wzrostowego, jak w Polsce.
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PKB FAH?=FEJ= najwy¿ej sklasyfikowanych regionów NUTS2
w latach 20002011 (w tys. euro)
Region

Rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Tabela 15

2010

2011

Utrecht

32,5

35

35,5

35,6

36,3

37,5

38,8

40,9

41,6

41,9

41,8

42,3

London area

39,1

39,5

40,3

39,2

41,6

43,8

45,4

48,4

43,2

36,9

39,6

40,5

Inner London

75,4

76,6

77,4

75

80,8

86,8

90,6

98,4

90

77,6

83,3

86

Outer London

27,3

26,6

27,1

25,8

27,4

28

28,8

30,6

26,5

21,9

23,7

24,1

Bedfordshire
and Hertfordshire

31,1

31,8

33

31,3

32,8

34,7

35,1

36,1

32,1

27,3

28,7

28,7

Essex

22,5

23,1

23,8

24,8

25,6

25,7

27,2

28,5

24

20,8

22,8

23

Berkshire
and Oxfordshire

38,8

38,8

41,4

40,1

41,7

43

43,9

45,5

39,1

34

36,9

38,4

Region of Stockholm

42

38,8

40,8

42,3

44,6

45,9

47,7

50,5

49,3

44,8

50,7

56,2

East and West Sussex

30,4

31

31,9

30,3

31,2

31,6

34,1

35,1

30,5

26,5

29

28,7

Region of Amsterdam

24,4

25,8

27,2

28

28,7

29,7

31,5

33,2

33,6

32,1

33,1

33,3

Flevoland

18,8

20,2

20,6

21,7

22,1

22,9

25,1

26,9

26,7

24,9

25,8

26,1

Noord-Holland

30

31,4

33,7

34,3

35,3

36,6

37,8

39,5

40,4

39,3

40,4

40,5

Frankfurt

36

37,3

37,2

38

38,5

38,8

40

41,5

41,8

39,6

40,5

42

Region of Paris

37,1

38

39,2

40,1

40,9

42,3

43,6

46,2

49,2

47,5

49,7

51,2

Copenaghen

39,2

40,1

40,4

41,7

43,8

46,7

47,7

49,4

50,5

48,6

52,7

52,5

Zuid-Holland

26,6

28,3

29,1

29,8

30,6

32,2

33,6

35,8

36,5

34,7

35,1

35,4

Noord-Brabant

26,6

28

28,6

29,1

30

31,3

33

34,6

35,7

34,5

35,7

36,4

Hamburg

44,7

46,9

47,5

47,3

48,4

49,1

49,7

50,9

52,2

49,8

51,7

52,5

Luxembourg

50,3

51,1

53,7

57,1

59,9

65

71,7

78

76,4

71,4

77,4

80,3

Bruxelles

32,6

33,8

34,7

35,3

37,1

38,6

39,9

41,3

42,4

41,8

43,8

43,6

BrusselsGewest

50

51,4

53

53,4

55,3

57,3

58,4

60,1

60,6

59,8

61,2

62

Vlaams-Brabant

25,3

26,6

26,6

27,5

29,2

30,2

31,8

33,4

33,9

33,9

34,5

35,5

BrabantWallon

22,6

23,5

24,5

24,9

26,9

28,2

29,5

30,4

32,8

31,9

35,8

33,2

Oberbayern

35,6 36,5

37

36,9

37,6

38,1

39,3

41,2

40,6

39,9

41,7

43,7

Gelderland

22,2 23,7

24,3

24,8

25,2

26

27,7

29,4

30,3

29,6

29,7

30,1

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show (dostêp:
20.09.2014)

Analiza danych statystycznych przedstawionych w tabelach 13, 14 i 15
oraz wyniki rankingu zaprezentowane w tabelach 14 i 15 pozwalaj¹ na stwierdzenie, ¿e polska gospodarka wymaga znacznie wiêkszego tempa wzrostu
i rozwoju gospodarczego ni¿ uzyskiwane w ostatnich latach w celu osi¹gniêcia wskaników makroekonomicznych porównywalnych z najlepiej rozwiniêtymi pañstwami Unii. Zwiêkszenie tempa jest mo¿liwe przynajmniej
z czterech przyczyn:
 znacz¹ce kapita³y pozyskiwane z bud¿etu UE,
 potencja³ naukowy tkwi¹cy w JBR,
 spo³eczeñstwo ch³onne innowacyjnych produktów i us³ug,
 mobilizuj¹ce impulsy rozwoju p³yn¹ce z krajów najwy¿ej rozwiniêtych.
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Istniej¹ jednak pewne zagro¿enia wzrostu i rozwoju gospodarczego Polski. Wynikaj¹ one przede wszystkim z braku nak³adów na B+R. Zaniedbania w tym zakresie s¹ wielowiekowe, st¹d brakuje polskiej kultury innowacyjnej, a statystyka ostatnich lat wskazuje, ¿e nadal podstawowy czynnik
wzrostu i rozwoju gospodarczego, czyli innowacyjny rozwój wynikaj¹cy
z dostarczania przez naukê nowoczesnych technologii, jest marginalizowany.

3.2. Wiedza (B+R) jako czynnik wzrostu gospodarczego
Analiza wzrostu PKB per capita i nak³adów na B+R per capita wskazuje, ¿e w wybranych krajach istnieje silna zale¿noæ miêdzy nak³adami na
B+R ze wzrostem PKB per capita. Od wielu lat Szwecja inwestowa³a w B+R
najwiêcej w Unii i ma najkorzystniejsz¹ pozycjê w PKB per capita (rys. 5).
Równania regresji liniowej równie¿ uprawdopodabniaj¹ hipotezê, ¿e wzrost
PKB per capita jest zale¿ny od nak³adów na B+R, np. dla Szwecji wzrost
gospodarczy y = 0,0281x + 247,12, dla Polski wed³ug równania regresji
y = 0,0163x  80,397, dla Niemiec y = 0,0557x  846,96. Hiszpania wykaza³a trend zwi¹zku i wzrostu wed³ug y = 0,0217x  197,21. W Anglii trendy
wzrostu nak³adów na B+R z PKB per capita kszta³towa³y siê zgodnie z równaniem regresji y = 0,0149x + 80,757.

Rys. 5. Stochastyczny zwi¹zek nak³adów na B+R z PKB per capita w latach 20062013
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show (dostêp:
20.08.2016)

93

Silny zwi¹zek nak³adów na B+R per capita z PKB per capita potwierdzaj¹ bliskie jednoci wspó³czynniki korelacji Pearsona wynosz¹ce dla Polski  0,899, Niemiec  0,961, Anglii  0,987 i dla Szwecji  0,953 (tabela 16).
Nieco ni¿szy zwi¹zek nak³adów na B+R z PKB per capita zanotowano
w przypadku Hiszpanii i Francji (r-Pearson po oko³o 0,8). Najni¿szy zwi¹zek uzyskano dla Grecji i W³och. Na tej podstawie mo¿na stwierdziæ, ¿e
przyjêty model o istotnym zwi¹zku nak³adów na B+R ze wzrostem gospodarczym jest zweryfikowany pozytywnie7. Jednoczenie nale¿y odnotowaæ,
¿e pañstwa o wysokim poziomie PKB per capita przeznaczaj¹ na B+R
najwiêksze kwoty, np. Szwecja w 2015 r. prawie 1500 euro, Niemcy oko³o
1000 euro per capita.
Tabela 16
Nak³ady na B+R FAH?=FEJ=(w euro) oraz wspó³czynnik korelacji Pearsona
(PKB i nak³ady na B+R FAH?=FEJ=) w latach 20062015
Pañstwo
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

101,6

113,6

r-Pearson

Polska

39,6

46,3

57,6

55

68,6

74,5

90,1

90,3

Niemcy

713

746,9

809,2

817,2

855,9

942

984,8

990,1

W³ochy

289,9

313,1

323,8

325,6

331,6

333,7

345,2

351,6

366,7

360,1

0,118

Hiszpania

268,5

297,9

321,9

315,4

313,8

303,9

286

278,5

275,6

283,6

0,662
0,378

1 045,6 1 073,8

Grecja

111,1

121,6

144,8

133,9

121,6

125,1

120,7

133,2

136,2

155,1

Anglia

561,5

598,1

523

467,9

491,6

500,6

524,5

532

589,9

676,3

Szwecja
Francja

1 295,5 1 273,7 1 341
599,5

617,5

641,6

1 154,1 1 270,8 1 397,4 1 464,9 1 507,6 1 411,3 1 495,9
665,7

672,3

694,3

712,6

723,8

727,3

732,4

0,899
0,961

0,987
0,953
0,894

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show (dostêp:
20.08.2016)

Analiza zale¿noci wydatków na B+R per capita i PKB per capita
25 najwy¿ej sklasyfikowanych regionów NUTS2 w RCI 2013 wyznaczono
wspó³czynniki korelacji. Dane dotycz¹ce czo³owych okrêgów w Unii analizowano za lata 20002012. Informacje o wartociach wspó³czynników korelacji i wartociach statystyk testowych zawarto w tabeli 17. Wynika z niej,
¿e na 25 najwy¿ej sklasyfikowanych regionów w rankingu w 20 przypadkach stwierdzono istotn¹ i siln¹ korelacjê. Tylko piêæ z nich uzyska³o korelacjê statystycznie nieistotn¹ przy liczbie stopni swobody = 0,05.

7 Nie mo¿na tego modelu potwierdziæ w przypadku Grecji (R2 = 0,59), gdzie kryzys
finansów publicznych spowodowa³ restrykcje wydatków, m.in. na badania i rozwój (w 2010 r.
nak³ady wynios³y tyle samo, co w 2000 r., brak danych za 2011 r.), z jednoczesnym obni¿aniem siê PKB per capita od 2009 r.
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Tabela 17
Wspó³czynnik korelacji r-Pearsona dla 25 najwy¿ej sklasyfikowanych regionów
NUTS2 w RCI 2013
Region NUTS2

Wspó³czynnik korelacji
r-Pearsona

Korelacja istotna
lub nie

Utrecht

0,893872

KI

London area

0,751691

KI

Inner London

0,820873

KI

Outer London

0,766889

KI

Bedfordshire and Hertfordshire

0,558665

KI

Essex

0,73764

KI

Berkshire, Buckinghamshire
and Oxfordshire

0,2798

KN

Region of Stockholm

0,791687

KI

Surrey, East and West Sussex

-0,22869

KN

Region of Amsterdam
(Flevoland and Noord-Holland)

-0,14628

KN

Flevoland

-0,30859

KN

Noord-Holland

0,780442

KI

Region of Frankfurt (Darmstadt)

0,881437

KI

Region of Paris (Île de France)

0,931052

KI

Region of Copenaghen (Hovedstaden)

0,97611

KI

Zuid-Holland

0,919286

KI

Noord-Brabant

0,095076

KN

Hamburg

0,905299

KI

Luxembourg

0,941296

KI

Rég. Bruxelles

0,957635

KI

Brussels Gewest

0,889996

KI

Prov. Vlaams-Brabant

0,940812

KI

Prov. Brabant Wallon

0,928932

KI

Oberbayern

0,786065

KI

Gelderland

0,57844

KI

a = 0,05 i a = 0,01 oznaczaj¹ badanie istotnoci odpowiednio na poziomie 0,05 i 0,01; dla poziomu
0,05 wartoæ z tablicy rozk³adu wspó³czynnika korelacji r-Pearsona przy liczbie stopni swobody df wynosz¹cej N  2, czyli 23 = 0,4227
KI  korelacja istotna
KN  korelacja nieistotna
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show (dostêp:
20.08.2016) oraz P. Annoni, L. Dijkstra, EU Regional Competitiveness , s. 128131
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Analizuj¹c zwi¹zek wydatków B+R i PKB per capita polskich regionów
NUTS2 w RCI 2013 wyznaczono wspó³czynniki korelacji i przetestowano
ich istotnoæ. Dane analizowano za lata 20002012. Informacje o wartociach wspó³czynników korelacji i wartociach statystyk testowych zawarto
w tabeli 18. Wynika z niej, ¿e stwierdzono istotn¹ i siln¹ korelacjê.
Tabela 18
Wspó³czynnik korelacji r-Pearsona PKB FAH?=FEJ= z nak³adami B+R FAH?=FEJ=
dla polskich regionów NUTS2 w RCI 2013
Region/województwa NUTS2

Wspó³czynnik korelacji
r-Pearsona

Korelacja istotna
lub nie

Dolnol¹skie

0,9166

KI

Kujawsko-pomorskie

0,515499

KI

Lubelskie

0,935588

KI

Lubuskie

0,51209

KI

£ódzkie

0,952434

KI

Ma³opolskie

0,981303

KI

Mazowieckie

0,949938

KI

Opolskie

0,627249

KI

Podkarpackie

0,737208

KI

Podlaskie

0,743494

KI

Pomorskie

0,953704

KI

l¹skie

0,911615

KI

wiêtokrzyskie

0,843838

KI

Warmiñsko-mazurskie

0,814241

KI

Wielkopolskie

0,95704

KI

Zachodniopomorskie

0,900358

KI

a = 0,05 i a = 0,01 oznaczaj¹ badanie istotnoci odpowiednio na poziomie 0,05 i 0,01; dla poziomu
0,05 wartoæ z tablicy rozk³adu wspó³czynnika korelacji r-Pearsona przy liczbie stopni swobody
df wynosz¹cej N  2, czyli 14 = 0,4973
KI  korelacja istotna
ród³o: jw.

Do weryfikacji hipotezy o istotnoci wspó³czynników korelacji PKB
per capita i nak³adów na B+R per capita u¿yto standardowego testu t-Studenta przy poziomie istotnoci a = 0,05 i a = 0,01. Weryfikacja testem potwierdzi³a (by³a wysoce zbie¿na) z weryfikacj¹ wspó³czynnika korelacji tablic¹ rozk³adu wspó³czynnika korelacji. Tym samym teza o silnym zwi¹zku
nak³adów na B+R per capita i wzrostu PKB per capita zosta³a uprawdopodobniona.

96

3.3. Efektywność inwestycji publicznych w innowacyjności
i jej wpływ na rozwój przedsiębiorstw
Pañstwa o niskich kosztach wytwarzania konkuruj¹ na rynkach miêdzynarodowych g³ównie niskimi kosztami produkcji. Niskie koszty wytwarzania nie gwarantuj¹ jednak w d³u¿szym okresie przewagi konkurencyjnej, poniewa¿ znajd¹ siê inni sk³onni wytwarzaæ jeszcze taniej. Dlatego
alternatywnym i bezpieczniejszym sposobem konkurowania jest oferowanie
produktów, które cechuj¹ siê unikatowoci¹ pod wzglêdem u¿ytecznoci czy
jakoci8. St¹d tak istotne znaczenie maj¹ przemys³y wiedzoch³onne, charakteryzuj¹ce siê wysokim udzia³em B+R w przychodach ze sprzeda¿y. System monitorowania innowacyjnoci pañstw, wraz z list¹ wskaników sk³adaj¹cych siê na sumaryczny indeks innowacji (SII), pozwala na ocenê
wskanikow¹ osi¹gniêæ pañstw Unii. W ramach wydawanego corocznie pod
egid¹ Komisji Europejskiej rankingu Innovation Union Scoreboard wartoæ
SII zosta³a dla Polski wyliczona na 0,3, co sytuowa³o j¹ na 4 miejscu od
koñca (przed Bu³gari¹, Litw¹ i Rumuni¹) wród pañstw UE9.
Pozycja Polski wskazuje na istnienie znacz¹cej luki technologicznej. Jej
podstawowym przejawem jest du¿a ró¿nica w sferze intensywnoci dzia³alnoci badawczo-rozwojowej. W sferze B+R (wydatki przedsiêbiorstw) i elementach od niej zale¿nych (wnioski patentowe, dochody z patentów i licencji) wartoci wiêkszoci wskaników sytuowa³y siê nisko  w przedziale
10%20% redniej UE. Polska z wartoci¹ GERD na poziomie 0,77% PKB
plasuje siê w po³owie stawki. Dla pañstw charakteryzuj¹cych siê du¿¹ luk¹
technologiczn¹ symptomatyczna jest struktura nak³adów B+R. O ile w krajach wiod¹cych pod wzglêdem technologicznym wiêkszoæ tych nak³adów
ponosz¹ przedsiêbiorstwa (BERD  business expenditures on research and
development), o tyle w krajach s³abiej rozwiniêtych brak sk³onnoci przedsiêbiorstw do anga¿owania siê w B+R w przewa¿aj¹cej mierze rekompensuj¹ nak³ady publiczne (szkolnictwo wy¿sze  HERD b¹d rz¹dowe  GovERD).
Nak³ady B+R polskich przedsiêbiorstw w relacji do PKB stanowi¹ 18% redniej UE, pozosta³e pochodz¹ ze rodków publicznych. Jak zauwa¿a J. Hausner, im lepiej jest rozwiniêty system innowacyjny w danym kraju, tym ni¿szy jest udzia³ publicznych wydatków. Twierdzi on tak¿e, ¿e bardziej
efektywny w komercjalizacji wyników badañ jest sektor przedsiêbiorstw,
poniewa¿ motywacja przedsiêbiorcza jest kluczowa dla gospodarczego wykorzystania rezultatów nauki. Zró¿nicowanie liczby patentów w krajach UE
w ponad 90% mo¿e byæ wyjanione zró¿nicowaniem BERD, a w mniejszym
8 J. Hausner (red.), Raport Konkurencyjna Polska. Jak awansowaæ w wiatowej lidze
gospodarczej?, Kraków 2013, s. 93.
9 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014 (dostêp: 20.08.2014).
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stopniu zale¿y od publicznych nak³adów B+R. Powstaje jednak pytanie: Jeli
od wielu lat polskie przedsiêbiorstwa nie s¹ sk³onne, z ró¿nych powodów, do
inwestowania w B+R, to kto ma to zrobiæ (lub jak)?
Postawiono hipotezê, ¿e istnieje mo¿liwoæ poprawy konkurencyjnoci polskiej gospodarki i polskich województw (regionów) w UE przez zwiêkszenie
nak³adów na B+R i pog³êbienie wspó³pracy jednostek badawczo-rozwojowych
z przemys³em oraz transferem nowej wiedzy do gospodarki. Weryfikacjê hipotezy przeprowadzono na podstawie wyników badañ wtórnych pozyskanych
z Eurostatu, World Bank, GUS-u oraz EU Regional Competitiveness Index
RCI 2013. Do weryfikacji hipotezy wykorzystano tak¿e czêæ badañ Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ponadto przeprowadzono badania terenowe polegaj¹ce na skierowaniu 480 ankiet do przedsiêbiorstw bêd¹cych beneficjentami programów UE w 16 RPO, O  Przedsiêbiorczoæ.
Pozyskane dane opracowano metodami statystycznymi i ekonometrycznymi.
Na ich podstawie sformu³owano wnioski i rekomendacje s³u¿¹ce poprawie efektywnoci wykorzystania rodków publicznych w latach 20142020.
Wskazano na korzyci wynikaj¹cych ze wspó³pracy nauki z gospodark¹,
w tym tak¿e na korzyci wspó³pracy nauki z Ministerstwem Infrastruktury
i Rozwoju (MIR). Korzyci dla nauki wynikaj¹ z dofinasowania badañ oraz
u³atwieñ w dostêpie do danych przez badaczy (powo³ywanie siê na zadanie
zlecone przez MIR znacz¹co usprawnia³o proces pozyskiwania danych). Korzyci dla MIR wynikaj¹ z szerokiego zasiêgu badañ, szczegó³owych analiz
zawartych w raportach i konkretnych wnioskach umieszczonych w szczegó³owych raportach i prezentacjach. Zwielokrotnione efekty wspó³pracy nauki
z MIR przynosz¹ korzyci porednie tak¿e dla spo³eczeñstwa, poniewa¿ efektywniejsze kierowanie rodków publicznych w obszary gospodarki pozwalaj¹ce na zwiêkszenie konkurencyjnoci regionów prowadzi tak¿e do poprawy
dobrobytu Polski.
Przeprowadzone badania ankietowe pozwoli³y na przybli¿on¹ ocenê efektywnoci inwestycji publicznych (unijnych) w ramach 16 RPO, O  Przedsiêbiorczoæ. Badano nastêpuj¹ce efekty bezporednie w przedsiêbiorstwach:
 nowe produkty lub us³ugi,
 wzrost eksportu,
 wzrost rentownoci,
oraz efekty porednie dla gospodarki typu:
 wzrost zatrudnienia,
 po¿ytki dla rodowiska,
 dalsza wspó³praca z JBR,
 impuls do dalszych innowacyjnych inwestycji.
Badania wykaza³y, ¿e inwestycje przynosz¹ nastêpuj¹ce efekty bezporednie dla przedsiêbiorstw (tabela 19):
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 nowe produkty lub us³ugi; wartoæ rednia arytmetyczna wynios³a 9,42,
a odchylenie standardowe = 11,2, najczêciej wystêpuj¹ca liczba produktów lub us³ug (dominanta) = 1;
 wzrost eksportu; rednia arytmetyczna wynios³a 22,06% przy rednim
odchyleniu standardowym = 30,69. wiadczy to o du¿ym zró¿nicowaniu
miêdzy przedsiêbiorstwami w zakresie wp³ywu inwestycji na wzrost eksportu. W wiêkszoci przedsiêbiorstw nie zanotowano jego wzrostu (61,5%
 st¹d wartoæ modalna = 0);
 wzrost rentownoci; wyniki badañ pozwalaj¹ na stwierdzenie o du¿ym wp³ywie inwestycji na poziom wzrostu rentownoci, który wyniós³ rednio 8,51%.
Zaobserwowano dosyæ du¿e odchylenie rednie = 9,58 i wartoæ modaln¹ = 0,
czyli, ¿e dominuje brak wzrostu rentownoci u 36% respondentów
oraz efekty porednie dla gospodarki typu:
 wzrost zatrudnienia; redni wzrost zatrudnienia wyniós³ 10,32 osoby.
Wysokie jest tak¿e odchylenie od redniej i wynosi 10,69. Dominanta równa siê 0, czyli znacz¹ca liczba przedsiêbiorstw (ponad 31%) zatrudni³a
nowych pracowników w liczbie 1;
 po¿ytki dla rodowiska; oszczêdnoæ wody, energii, obni¿enie emisji gazów zanotowano u 62%. Równie¿ zaobserwowano wysokie odchylenie od
redniej arytmetycznej (= 13,71), czyli by³y mocno zró¿nicowane efekty
dla poprawy rodowiska naturalnego (dominanta wynios³a 0);
 dalsza wspó³praca z JBR; 83% respondentów stwierdzi³o w badaniu, ¿e
inwestycje z udzia³em rodków publicznych mia³y wp³yw na dalsz¹ wspó³pracê z JBR. W badaniu analizowano poziom wspó³pracy z JBR po inwestycji. Okaza³o siê, ¿e w skali od 1 do 5 rednia arytmetyczna wynios³a
2,79, a odchylenie standardowe = 1,32. Dominanta wynios³a 4, czyli wiêkszoæ przedsiêbiorstw dobrze ocenia wspó³pracê z JBR;
 impuls do dalszych innowacyjnych inwestycji; przyjêta skala oceny wp³ywu inwestycji na dalszy rozwój przedsiêbiorstw o rozpiêtoci 15 pozwoli³a oceniæ pozytywnie taki zwi¹zek. rednia arytmetyczna z wynikiem 3,61
wskazuje na bardzo silny wp³yw inwestycji obecnych na dalszy innowacyjny rozwój. Niskie jest odchylenie standardowe (0,98), co pozwala s¹dziæ, ¿e wiêkszoæ przedsiêbiorstw jest sk³onna dalej inwestowaæ (potwierdza to tak¿e dominanta wynosz¹ca 4).
Wp³yw inwestycji na rentownoæ przedsiêbiorstw by³ wysoki  redni
wzrost = 8,51%. Zbadano si³ê zwi¹zku tego wskanika za pomoc¹ korelacji
Pearsona z pozosta³ymi efektami inwestycji. Okaza³o siê, ¿e najsilniejszy
poziom korelacji uzyskano z po¿ytkami dla rodowiska (0,49  korelacja
istotna, efekt poredni), nastêpnie z nowymi produktami (0,3  efekt bezporedni, korelacja s³aba), popraw¹ wspó³pracy z JBR (0,28  efekt poredni,
korelacja s³aba). Ujemn¹ korelacjê (jednoczenie nieistotn¹) zanotowano
w przypadku wzrostu zatrudnienia i eksportu.
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Tabela 19

Wyniki badañ przedsiêbiorstw korzystaj¹cych
z dotacji publicznych O  Przedsiêbiorczoæ

Po¿ytki dla
Wp³yw
Wp³yw
rodowiska
Nowe
Wzrost
Wzrost
Wzrost
na dalsz¹
na dalsze
(oszczêdnoæ
Statystyka produkty eksportu rentownoci zatrudnienia
wspó³pracê inwestycje
wody, energii,
(szt.)
(%)
(%)
(liczba)
z JBR
innowacyjne
emisji gazów)
(od 1 do 5) (od 1 do 5)
(%)
rednia

9,42

22,06

8,51

10,32

11,06

2,79

3,61

Odchylenie
rednie

11,20

30,69

9,58

10,69

13,71

1,32

0,98

Dominanta

1

0

0

1

0

4

4

Korelacja
Pearsona

0,3

-0,11

1

-0,14

0,49

0,28

0,15

5  wartoæ najwy¿sza
ród³o: opracowano na podstawie badañ przeprowadzonych przez B. Puczkowskiego miêdzy
1.06.2014 a 30.08.2014 r. Analizowano efektywnoæ bezporedni¹ i poredni¹ inwestycji publicznych 16 RPO w ramach O  Przedsiêbiorczoæ

Przeprowadzone badania za lata 20062010 na próbie 1000 przedsiêbiorstw wykaza³y równie¿ zbli¿one rezultaty. W badaniach okaza³o siê, ¿e
efektywnoæ inwestycji publicznych wynika z efektów mierzalnych (bezporednich) i trudno mierzalnych (porednich) zgodnie ze wzorem jako zale¿noæ funkcyjna10:
EIP = B (EDG , EO , ESS)
gdzie:

EIP  efektywnoæ inwestycji publicznych,
EDG  efektywnoæ dobrobytu gospodarczego (efekty mierzalne),
EO  efektywnoæ ochrony rodowiska (efekty porednie),
ESS  efektywnoæ spójnoci spo³ecznej (efekty porednie).

Okaza³o siê, ¿e efektywnoæ inwestycji publicznych z pomiarem efektów
bezporednich i porednich by³a wysoka i wynios³a 88,4%.

3.4. Diagnoza potrzeb inwestycji w B+R w Polsce
Zaniedbania Polski w zakresie nak³adów na B+R (rozwoju innowacji)
s¹ w badanym okresie najwiêksze. Polska wydaje na B+R per capita oko³o
100 euro, jest to ponad 15 razy mniej ni¿ Szwecja i 10 razy mniej ni¿ Niemcy.
Przeznaczone w 2015 r. oko³o 100 euro na mieszkañca Polski jest porównywalne z Grecj¹, Bu³gari¹, Rumuni¹ i Chorwacj¹. Niestety, nie tylko poziom
nak³adów na B+R jest w Polsce niekorzystny. Obserwowany bowiem
10 B. Puczkowski, Ocena efektywnoci wykorzystania rodków publicznych na tle rozwoju polskich przedsiêbiorstw, Toruñ 2011.
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w ostatnich 14 latach (20012015) poziom równie¿ nie jest optymistyczny
(rys. 6). Najwy¿sze nak³ady na B+R per capita zanotowano w Szwecji
z jednoczenie odnotowanym silnym trendzie wzrostowym wed³ug równia
regresji y = 24,516x + 1102,3. Niemcy przy nieco ni¿szym poziomie nak³adów zanotowa³y najwy¿szy trend wzrostowy (y = 33,719x + 545,33). Francja
i Anglia wykaza³y podobne trendy wzrostowe nak³adów na B+R. Jak wynika z rys. 6, trendy wzrostowe finasowania B+R per capita w Polsce nie tylko
nie zapewniaj¹ nadrobienia zaleg³oci z lat poprzednich, ale zwiêkszaj¹ dystans do wybranych krajów UE.

Rys. 6. Trendy wzrostu nak³adów na B+R per capita w latach 20012015
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show (dostêp:
20.12.2016)

Analiza wydatków publicznych w latach 20002013 (przeprowadzona
na podstawie ustaw bud¿etu pañstwa w badanych latach) pozwoli³a na opracowanie macierzy efektywnoci wydatków publicznych, zaprezentowanych
na rys. 711. Stworzony model polega na skorelowaniu rodzaju i wielkoci wydatków z rodzajami efektów. W rezultacie uzyskano macierz zale¿noci wskazuj¹c¹ na rodzaj efektywnoci wydatków publicznych. Wydatki zakwalifikowane w polu I12 s¹ niskie (0,85% ca³kowitych wydatków bud¿etowych w latach
20002013) i daj¹ ma³e efekty gospodarcze. W polu II umieszczono wydatki
poch³aniaj¹ce 44,35% bud¿etu pañstwa typu: pomoc spo³eczna, obs³uga d³ugu publicznego, dotacje do ubezpieczeñ ZUS i KRUS, koszty administracji
publicznej i urzêdów w³adzy pañstwowej. Pole III to zobrazowanie korelacji
11

B. Puczkowski, Efektywnoæ zarz¹dzania rodkami publicznymi, Olsztyn 2014, s. 97.
Zaliczono do nich nastêpuj¹ce wydatki wed³ug dzia³ów gospodarki narodowej:
926 Kultura fizyczna, 921 Kultura i dziedzictwo narodowe, 925 Obszary chronionej przyrody, 020 Lenictwo, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 900 Gospodarka komunalna
i rodowisko.
12
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du¿ych wydatków publicznych13 ze znacznymi efektami ekonomicznymi
(efektywnoæ na rednim poziomie). Stanowi¹ one 23,11% wydatków bud¿etu pañstwa. Macierz ma³ych wydatków publicznych i du¿ych efektów ukazano w polu IV. Cechuje je najwy¿sza efektywnoæ, a stanowi¹ tylko 2,95%
wydatków bud¿etowych14.

Rys. 7. Macierz efektywnoci wydatków publicznych
ród³o: B. Puczkowski, Efektywnoæ zarz¹dzania rodkami publicznymi, Olsztyn 2014, s. 97.
Zestawienie zbiorcze wydatków publicznych wed³ug dzia³ów gospodarki narodowej w Polsce
w latach 20002013

Rys. 8. Wydatki na B+R ogó³em w wybranych pañstwach (w tys. euro) w latach 20012015
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show (dostêp: 20.12.2016)
13 Zaliczono nastêpuj¹ce dzia³y: 752 Obrona narodowa, 851 Ochrona zdrowia, 010 Rolnictwo i ³owiectwo, 900 Gospodarka komunalna i rodowisko, 801 Owiata i wychowanie,
803 Szkolnictwo wy¿sze, 754 Bezpieczeñstwo publiczne, 755 Wymiar sprawiedliwoci.
14 W analizie nie uwzglêdniano pozycji 758 Rozliczenia ró¿ne (25,66% wydatków ca³kowitych), poniewa¿ w wiêkszoci dotycz¹ transferów finansowych do samorz¹dów i urzêdów wojewódzkich.
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Z rys. 8 wynika, ¿e Polska przeznacza na B+R najmniej sporód wybranych pañstw (w 2001 r. nak³ady ogó³em na B+R wynosi³y 1,3 mld euro,
a w 2015  3,4 mld euro). Niemcy w odpowiednio 52,0 i 87,1 mld euro (stanowi to a¿ 39 razy wiêcej rodków na B+R w 2001 r. i 20,2 razy wiêcej
w 2015 r. ni¿ w Polsce). Natomiast 4-krotnie mniejsza pod wzglêdem liczby
mieszkañców Szwecja przeznacza na B+R 3,4 razy wiêcej ni¿ Polska. Równie¿ niekorzystnie przedstawia siê sytuacja Polski wzglêdem Francji i Anglii.
Mo¿na sformu³owaæ tezê, ¿e jeli polska gospodarka chce osi¹gn¹æ poziom dobrobytu krajów najbogatszych, to powinna zwiêkszyæ wydatki na
B+R do poziomu pañstw najbogatszych. Przy za³o¿eniu, ¿e PKB w Polsce
wynosi w 2015 r. oko³o 1,8 bln, a poziom nak³adów na B+R powinien wynosiæ minimum 2,5% PKB, nale¿y przeznaczaæ na B+R ponad 45 mld z³. To nie
spowoduje jednak natychmiastowego dorównania poziomu innowacyjnoci
polskiej gospodarki do gospodarek najbogatszych. Dopiero poziom nak³adów przekraczaj¹cy 3% udzia³ nak³adów na B+R mo¿e doprowadziæ w przysz³oci do konwergencji z najbogatszymi pañstwami UE.
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Podsumowanie i wnioski

W opinii wielu naukowców i praktyków ¿ycia gospodarczego grozi Polsce utkniêcie w tzw. pu³apce redniego poziomu rozwoju (middle income
trap). Ta perspektywa ma swoje uzasadnienie pomimo notowanego w ostatnich latach wzrostu gospodarczego. Zasadnoæ niepokojów o przysz³oæ wzrostu i rozwoju dobrobytu spo³ecznego wynika z koñcowych pozycji Polski
(a tak¿e regionów/województw) w wielu rankingach innowacyjnoci, konkurencyjnoci i wskanikach makroekonomicznych.
Wa¿n¹ kwesti¹ jest efektywne zarz¹dzanie publiczne oparte na koncepcji Nowego Zarz¹dzania Publicznego (NZP), które mimo krytyki odgrywa
znacz¹c¹ rolê w procesie racjonalizacji dzia³añ administracji publicznej. Nale¿y jednak zachowaæ umiar i ostro¿noæ przy realizacji za³o¿eñ nowego
publicznego zarz¹dzania. W zarz¹dzaniu sektorem publicznym na obszarze
województwa najwa¿niejsze jest ukszta³towanie proporcji miêdzy zarz¹dzaniem administracyjnym a zarz¹dzaniem mened¿erskim, wykorzystuj¹cym
instrumenty i mechanizmy rynkowe, podobnie jak w organizacjach biznesowych. W literaturze przedmiotu podkrela siê, ¿e w ¿adnym kraju nie
wystêpuje czysty model NZP, a raczej dominuje model mieszany, ³¹cz¹cy
w ró¿nym stopniu wybrane modele zarz¹dzania.
Zmiany w polskiej administracji powinny zmierzaæ do stworzenia sprawnej i rzetelnej administracji, która wykazywa³aby innowacyjnoæ i przedsiêbiorczoæ umo¿liwiaj¹c¹ poprawê efektywnoci i jakoci wiadczonych us³ug,
a tak¿e realizowa³aby misjê spo³eczn¹. Da to podwaliny pod poprawê konkurencyjnoci pañstwa i regionów. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e istnieje mo¿liwoæ poprawy konkurencyjnoci polskiej gospodarki i polskich województw
(regionów) w Unii Europejskiej przez zwiêkszenie nak³adów na B+R i pog³êbienie wspó³pracy jednostek badawczo-rozwojowych z przemys³em przez
transfer nowej wiedzy do gospodarki. Mo¿na rekomendowaæ wydatkowanie
rodków publicznych w latach 20142020 poprzez:
 zwiêkszenie nak³adów na B+R (zarówno podstawowych, jak i stosowanych
z zachowaniem nale¿ytej efektywnoci tych badañ do ponad 50 mld z³),
 kierowanie rodków publicznych przede wszystkim na inwestycje w innowacyjny rozwój przedsiêbiorstw ze szczególnym uwzglêdnieniem efektywnoci poredniej (potwierdzaj¹ to wyniki badañ nad efektywnoci¹ PO IG1),
1 B. Puczkowski, Ocena efektywnoci wykorzystania rodków publicznych na tle rozwoju polskich przedsiêbiorstw, Toruñ 2011.
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 zwiêkszone finasowanie B+R wynikaj¹ce z zapotrzebowania polskiego przemys³u i transfer wytworzonej wiedzy do przedsiêbiorstw (bardzo pozytywne przyk³ady; O Przedsiêbiorczoæ, Dzia³ania B+R i transfer tej wiedzy do gospodarki oraz Dzia³ania Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka)2.
W zakresie zwiêkszenia nak³adów na B+R mo¿na rekomendowaæ, aby
badania finansowaæ szczególnie w sektorze energetycznym, w tym na ekologiczne ród³a energii (podobn¹ szansê mo¿na upatrywaæ w przemyle obronnym i sektorze zdrowia). Bezpieczeñstwo energetyczne Polski jest kluczowym zagadnieniem gospodarczym, spo³ecznym i ekologicznym. Dlatego
inwestowanie rodków publicznych w poszukiwanie alternatywnych róde³
energii bêdzie efektywne w przysz³oci. Ponadto mo¿e spowodowaæ, ¿e Polska stanie siê wiod¹cym pañstwem w dziedzinie innowacyjnych rozwi¹zañ
róde³ energii.
W wyniku przeprowadzonych badañ uzyskano czêciow¹ odpowied na
pytanie: Jeli od wielu lat polskie przedsiêbiorstwa nie s¹ sk³onne, z ró¿nych powodów, do inwestowania w B+R, to kto ma to zrobiæ? Opracowanie
wskazuje na korzyci wynikaj¹ce ze wspó³pracy nauki z gospodark¹,
w tym tak¿e na korzyci wspó³pracy nauki z Ministerstwem Infrastruktury
i Rozwoju (MIR) (najwa¿niejsz¹ instytucj¹ odpowiadaj¹c¹ za efektywne inwestowanie rodków publicznych w latach 20142020). Po¿ytki dla nauki
wynikaj¹ z dofinasowania badañ oraz u³atwieñ w dostêpie do danych dla
badaczy (powo³ywanie siê na zadanie zlecone przez MIR znacz¹co usprawnia³o proces pozyskiwania danych). Korzyci dla MIR wynikaj¹ z szerokiego
zasiêgu badañ, szczegó³owych analiz zawartych w raportach i konkretnych
wnioskach umieszczonych w raportach i prezentacjach. Zwielokrotnione efekty wspó³pracy nauki z MIR przynosz¹ korzyci porednie tak¿e dla spo³eczeñstwa, poniewa¿ efektywniejsze kierowanie rodków publicznych w obszary gospodarki, pozwalaj¹ce na zwiêkszenie konkurencyjnoci regionów,
prowadzi tak¿e do poprawy dobrobytu Polski.
Na podstawie rozwa¿añ zawartych w monografii mo¿na sformu³owaæ
nastêpuj¹ce wnioski:
 rozwój regionów (region wed³ug RCI) jest warunkiem poprawy dobrobytu
spo³ecznego pañstwa,
 poprawa efektywnoci regionów wymaga wspó³dzia³ania organów rz¹dowych, administracji centralnej i regionalnej z organami samorz¹du terytorialnego,
 efektywnoæ gospodarowania w regionach wymaga w³aciwej proporcji
miêdzy zarz¹dzaniem administracyjnym a zarz¹dzaniem mened¿erskim,
2

Ibidem.
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wykorzystuj¹cym instrumenty i mechanizmy rynkowe, podobnie jak
w organizacjach biznesowych,
 poprawa pozycji konkurencyjnej polskich regionów jest mo¿liwa pod warunkiem wytwarzania i transferu nowej wiedzy do gospodarki,
 poprawa konkurencyjnoci polskiej gospodarki i polskich województw (regionów) wymaga zmiany polityki polegaj¹cej na koncentracji nak³adów
na B+R i pog³êbienie wspó³pracy jednostek badawczo-rozwojowych z przemys³em w obszarach (sektorach) przysz³ociowych, np. w wytwarzaniu
energii odnawialnej.
Przeprowadzona analiza pozwala przypuszczaæ, ¿e Polska dysponuje
zasobami materialnymi, ludzkimi i rodowiskowymi na przeciêtnym poziomie europejskim. Skutecznoæ ich wykorzystania budzi jednak w¹tpliwoci.
Poprawa ich wykorzystania w regionach mo¿e byæ mo¿liwa, np. przez usuniêcie barier formalnoprawnych i instytucjonalnych. Realny szybki rozwój
regionalny jest zatem zdecydowanie mo¿liwy poprzez efektywniejsze gospodarowanie zasobami.
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