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Wprowadzenie

Problematyka finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego na tle rozwoju społecz-
no-gospodarczego kraju jest zagadnieniem ważnym i aktualnym w warunkach niewy-
starczających dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego wszyst-
kich szczebli oraz niewystarczających kapitałów prywatnych, które ten rozwój mogłyby 
wspierać. Działania o charakterze społecznym, działalność komercyjna, skala przedsię-
biorczości tworzą podwaliny dla rozwoju regionalnego z jednej strony, a poziom rozwoju 
regionalnego wyznacza ramy dla wzrostu przedsiębiorczości, inwestycji komercyjnych, 
działań społecznych o charakterze non profit z drugiej strony. Obie sfery wzajemnie na 
siebie wpływają na zasadzie sprzężenia zwrotnego, tworząc sprzyjające lub mniej sprzy-
jające otoczenie. Otoczenie bezpośrednio i pośrednio przyczynia się do rozwoju regio-
nalnego, wspierając przedsięwzięcia oraz wpływając na poprawę warunków prawnych 
i  administracyjnych, informacyjnych, szkoleniowych, finansowych ukierunkowanych 
na stworzenie korzystnych możliwości rozwoju regionalnego. 

Celem monografii jest wykazanie znaczenia otoczenia społeczno-gospodarczego, ro-
zumianego jako instytucjonalne i  pozainstytucjonalne wsparcie dla rozwoju lokalne-
go i regionalnego. W monografii poruszono zagadnienia i problemy związane z finan-
sowaniem rozwoju lokalnego i regionalnego odnoszące się zarówno do rozwiązań sys-
temowych (pośrednio wpływających na rozwój lokalny i  regionalny), jak i  aplikacyj-
nego zastosowania wybranych instrumentów finansowych w praktyce w ujęciu całego 
kraju lub wybranych województw (bezpośrednio oddziaływujących na rozwój lokalny 
i regionalny). 

Zagadnienia systemowe poruszono w rozdziale 1, poświęconym bezpośrednim inwe-
stycjom zagranicznym (BIZ) realizowanym w Polsce i ich implikacjom na rozwój spo-
łeczno-gospodarczy kraju. Obecność BIZ, choć może stwarzać pewne zagrożenia, przy-
nosi korzyści dzięki włączeniu producentów danego kraju w globalną sieć powiązań go-
spodarczych. W Polsce pierwsze próby BIZ, podjęte w drugiej połowie lat 70. XX wie-
ku nie przyniosły pożądanych rezultatów. Również w pierwszych latach transformacji 
ustrojowej napływający stosunkowo wąskim strumieniem kapitał zagraniczny nie speł-
nił pokładanych w nim nadziei na szybką modernizację aparatu wytwórczego i  efek-
tywną restrukturyzację gospodarki. Sytuacja zmieniła się dopiero po akcesji Polski do 
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Unii Europejskiej, bowiem od tego czasu wyraźnie zwiększył się napływ inwestycji typu 
greenfield. Wprawdzie część inwestorów zagranicznych nadal postrzega Polskę jako ob-
szar wysokiego ryzyka, ale lepiej znający polskie realia umacniają i rozwijają utworzone 
w Polsce firmy ku obopólnym korzyściom, w tym dla rozwoju lokalnego i regionalnego.

W  rozdziale 2 podkreślono priorytetowe znaczenie dla rozwoju gospodarczo-spo-
łecznego kraju, regionu, gminy inwestycji w zakresie infrastruktury transportowej, któ-
rej ilość i jakość umożliwia szybki i sprawny obrót towarowo-osobowy. Zasadniczą kwe-
stią w przypadku wysoce kapitałochłonnych inwestycji infrastruktury drogowej staje się 
ocena ich efektywności ekonomiczno-społecznej z wykorzystaniem cen dualnych. Isto-
tą cen dualnych jest wycena uzyskanych efektów w wymiarze pieniężnym, traktowana 
przez decydentów za bardziej miarodajną niż opisowe treści uzasadniające wybrane in-
westycje. Trafność zastosowania cen dualnych do oceny efektywności drogowych inwe-
stycji infrastrukturalnych z wykorzystaniem analizy korzyści i kosztów została przed-
stawiona na przykładzie obwodnicy Olsztyna. Wykorzystanie przez samorządy lokal-
ne mierników finansowych w postaci cen dualnych może umożliwić bardziej obiektyw-
ną ocenę, zarówno na etapie planowania, jak i eksploatacji danego projektu drogowego. 

Kolejnym zagadnieniem podjętym w  monografii jest ocena rynku projektów part-
nerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Polsce na tle państw Europy, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykorzystania formuły PPP w realizacji zadań własnych gmin w zakre-
sie sportu i turystyki. Rynek PPP w Polsce znajduje się nadal w początkowej fazie rozwoju, 
o czym świadczy liczba i wartość realizowanych inwestycji oraz rozdrobnienie charak-
terystyczne dla rynków rozwijających się, mimo że w latach 2009–2018 nastąpił wzrost 
liczby zarówno wszczętych postępowań, jak i liczby zawartych umów. Sprzyja temu poli-
tyka wsparcia instytucjonalnego, poprawa regulacji prawnych oraz poszerzająca się baza 
dobrych praktyk. W analizowanym okresie najwięcej umów zawarto w sektorze sportu 
i rekreacji, chociaż 143 wszczętych postępowań nie można zaliczyć do spektakularnego 
rozwoju. Przyczyny niedorozwoju PPP nadal leżą w zbyt niskim poziomie odpowied-
niej wiedzy o specyfice takich projektów po stronie podmiotu publicznego i prywatne-
go, nieodpowiedniej alokacji ryzyka i nieuzyskaniu finansowego zamknięcia projektu. 

Rozdział 4 poświęcono problemom pomiaru innowacyjności regionów, zajmującym 
ważne miejsce w teorii ekonomii i odgrywającym kluczową rolę we współczesnej gospo-
darce. W ujęciu mezoekonomicznym innowacyjność regionów jest stymulantą rozwoju 
regionalnego. Zdaniem autora pożądane jest łączne rozpatrywanie innowacyjności re-
gionów i rozwoju regionalnego we wzajemnej relacji. Proinnowacyjny rozwój regionalny 
jest bowiem wprowadzonym określeniem dla pewnego rodzaju nadkryterium, pozwa-
lającym rozpatrywać omawiane wielowymiarowe kategorie ekonomiczne razem, a nie, 
jak zazwyczaj, osobno. Dla potwierdzenia zaproponowanego podejścia autor przedsta-
wił statystyczną analizę przy użyciu metod porządkowania liniowego innowacyjności 
w ujęciu regionalnym w Polsce w latach 2006–2016.

Zagadnienia innowacyjności w  ujęciu regionalnych stały się przedmiotem badań 
podjętych w rozdziale 5, w którym autor podnosi, że innowacje są postrzegane jako 
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główny czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego, a liczne teorie zakładają ważną rolę 
przedsiębiorstw i ich działalności we wspieraniu rozwoju regionalnego. W tym kontek-
ście analiza regionalnych sektorów innowacyjnych oraz wzrostu podmiotów będących 
liderami w tych sektorach, wydają się interesującym obszarem badawczym i mogą przy-
czynić się do dyskusji na temat przyszłego rozwoju gospodarki i rozwoju regionalnego. 
Badania empiryczne przeprowadzono dla województwa zachodniopomorskiego, które 
należy do grupy najsłabszych regionów pod względem innowacyjności, z nisko ocenia-
ną aktywnością innowacyjną przedsiębiorstw. 

Zamiarem autorów w rozdziale 6 było dokonanie analizy dostępności i wykorzysta-
nia dofinansowania na prowadzenie i rozwój działalności przez małe i średnie przedsię-
biorstwa oraz inne podmioty na rewitalizację obszarów miejskich, z dwóch inicjatyw eu-
ropejskich – Jeremie i Jessica. Analiza objęła lata 2007–2013 i była przeprowadzona na 
podstawie danych z województwa zachodniopomorskiego oraz Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Przedstawiono także możli-
wości uzyskania dofinansowania w ramach kontynuacji analizowanych inicjatyw w la-
tach 2014–2020. Z przeprowadzonych analiz wynika, że środki o charakterze zwrotnym 
przyczyniają się do uzyskiwania szeroko rozumianego wsparcia przez wiele podmio-
tów, prywatnych i publicznych, z uwagi na możliwości ich wielokrotnej dystrybucji. To 
powoduje, że w odróżnieniu od pomocy bezzwrotnej, liczba beneficjentów jest znacz-
na, dofinansowywane projekty są bardziej przemyślane i przygotowane, ponieważ mu-
szą generować dochód, aby móc pozyskane środki zwrócić. 

Zagadnienia zastosowania dostępnych instrumentów finansowych w wykorzystaniu 
funduszy strukturalnych znalazły swoją kontynuację w rozdziale następnym, w którym 
autor podkreśla, że pierwsze tego typu wsparcie w Polsce realizowane było już w latach 
2007–2013, jednak w niewielkim stopniu i w kilku regionach. Obecnie ich zakres jest 
znacznie szerszy, a stopień wykorzystania obejmuje wszystkie województwa, nie ogra-
niczając się tylko do podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw, ale także zapew-
niając wsparcie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, czy przecho-
dzenia na gospodarkę niskoemisyjną. Instrumenty finansowe najczęściej mają postać 
wsparcia dłużnego i kapitałowego oraz gwarancyjnego. W Polsce regiony przeznaczają 
coraz większe kwoty na ten rodzaj wsparcia, jednak część z nich zarządza już fundusza-
mi z poprzedniej perspektywy, które były wykorzystane w formie zwrotnej. Na Pomo-
rzu Zachodnim w tym celu utworzono Zachodniopomorski Fundusz Rozwoju, który za-
rządza środkami z inicjatyw Jeremie i Jessica ze starej perspektywy. Z tej formy wsparcia 
w przeważającej części korzystają przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie Szczeciń-
skiego Obszaru Metropolitalnego. 

Zakres działania instytucji otoczenia biznesu w tym obszarze stał się przedmiotem 
rozważań w ostatnim rozdziale. Autorka podkreśla w nim, że postępujące procesy me-
tropolizacji gospodarki związane są ze szczególnym rozwojem miast uznawanych za me-
tropolie lub za potencjalne przyszłe metropolie. Instytucje otoczenia biznesu stanowią 
jeden z nieodłącznych elementów warunkujących dobre tempo rozwoju poprzez wspar-
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cie dla przedsiębiorstw w postaci instrumentów skonstruowanych w taki sposób, aby ich 
wykorzystanie przyczyniało się do aktywizacji gospodarki na danym obszarze, w tym 
wypadku na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 

Aktualne i ważne treści podjęte w monografii sprawiają, że może być ona adresowa-
na do szerokiego kręgu odbiorców, zarówno słuchaczy różnych kierunków i specjalno-
ści studiów ekonomicznych, naukowców, jak i do praktyków zajmujących się finansami 
publicznymi na szczeblu samorządowym, decydentów politycznych oraz szeroko rozu-
mianego społeczeństwa obywatelskiego.

Krystyna Brzozowska



Grażyna Ancyparowicz
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 
G.Ancyparowicz@gmail.com; Grazyna.Ancyparowicz@nbp.pl

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne.  
Wyzwania dla Polski

Słowa kluczowe: globalizacja, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, handel zagraniczny, 
wzrost gospodarczy 

Streszczenie

Współczesną gospodarkę cechuje globalna sieć powiązań finansowych, handlowych, tech-
nologicznych, surowcowych, produkcyjnych i konsumpcyjnych. Jest to nieunikniony skutek 
globalizacji, której zaczynem i siłą motoryczną były transfery kapitału w formie bezpośred-
nich inwestycji zagranicznych (BIZ) lokowanych w  regionach słabiej rozwiniętych gosp-
odarczo, głównie w Azji i Ameryce Łacińskiej. Obecność BIZ, choć może stwarzać pewne 
zagrożenia, to równocześnie przynosi korzyści dzięki włączeniu producentów danego kra-
ju w globalną sieć biznesową. W Polsce pierwsze próby pozyskania BIZ, podjęte w drugiej 
połowie lat 70. XX wieku, nie przyniosły pożądanych rezultatów. W pierwszych latach trans-
formacji ustrojowej, rozpoczętej w 1989 roku, napływający stosunkowo wąskim strumieniem 
kapitał zagraniczny nie spełnił również pokładanych w nim nadziei na szybką modernizację 
aparatu wytwórczego i efektywną restrukturyzację gospodarki. Sytuacja zmieniła się dopiero 
po akcesji Polski do Unii Europejskiej, bowiem od tego czasu wyraźnie zwiększył się napływ 
inwestycji typu greenfields. Wprawdzie niektórzy inwestorzy zagraniczni nadal postrzegają 
nasz kraj jako obszar wysokiego ryzyka, ale ci, którzy lepiej znają polskie realia, umacniają 
i rozwijają utworzone w Polsce firmy, ku obopólnej korzyści. 
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Wprowadzenie 

Teza o korzystnym wpływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na gospo-
darkę kraju goszczącego ma zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników, postrze-
gających w procesach swobodnego przemieszczania kapitału szanse, ale też i zagrożenia 
dla suwerenności ekonomicznej, a nawet demokracji. W kręgach politycznych przewa-
żają jednak względy pragmatyczne, które kształtują przychylne nastawienie władz krajo-
wych i lokalnych do inwestycji zagranicznych, będących ważnym czynnikiem przyspie-
szającym rozwój gospodarczy, szczególnie w warunkach niedostatku rodzimego kapi-
tału inwestycyjnego, czy też konieczności szybkiej modernizacji technologicznej. Hisz-
pania i Portugalia po przystąpieniu do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) 
w 1986 roku znacznie zmniejszyły dystans dzielący je od najwyżej rozwiniętych krajów 
Wspólnoty, m.in. dzięki napływowi BIZ. Na podstawie doświadczeń uzyskanych w tych 
dwóch krajach, opracowano założenia do makroekonomicznych prognoz opisujących 
skutki akcesji krajów Europy Środkowej i Wschodniej do Unii Europejskiej. Rzeczywi-
stość okazała się bardziej obiecująca od prognoz, ponieważ polska gospodarka rozwija 
się szybciej niż przewidywały to projekcje.

Pozostaje otwarte pytanie, czy to napływ BIZ zdynamizował wzrost gospodarczy 
w Polsce i przyczynił się do poprawy pozycji naszego kraju w gospodarce światowej, czy 
wręcz odwrotnie – to dobra koniunktura w Polsce sprzyjała coraz większemu zaanga-
żowaniu nierezydentów w rozwój naszej krajowej gospodarki, czego efektem był wzrost 
BIZ w Polsce? Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na to pytanie.

1. Globalizacja a bezpośrednie inwestycje zagraniczne 

Globalizacja w szerokim znaczeniu tego słowa to termin stosowany do określenia zło-
żonych i wielorakich procesów, w wyniku których tworzy się sieć multilateralnych więzi 
gospodarczych, społecznych i kulturowych między formalnie suwerennymi państwami. 
Procesy te przebiegają etapami, prowadząc do zacierania różnic dzielących państwa na-
rodowe, zanikania odmienności ich tradycyjnych struktur społecznych, a także zmniej-
szania różnic w poziomie rozwoju gospodarczego. Hasło „globalizacja” jako pierwszy 
zdefiniowano w 1961 roku w Webster’s Third New International Dictionary of the English 
Language Unabridged; miało ono wówczas głównie konotacje ekologiczne i społeczne 
(Giddens, 2004, s. 76–78; Walczak-Duraj, 2006, s. 261). W 1962 roku Herbert Marshall 
McLuhan (kanadyjski teoretyk komunikacji) wprowadził do teorii kultury oraz mediów 
pojęcie globalnej wioski (global village), mając na myśli „kurczenie się” świata pod wpły-
wem nowych technologii komunikacyjnych; od tego czasu problematyka przekazywa-
nia informacji stanowi ważny rozdział w badaniach procesów społecznych. Amerykań-
scy politycy w okresie prezydentury Billa Clintona uznali globalizację za obiektywną ko-
nieczność: „żaden naród nie może być pozostawiony poza globalnym systemem, który 
budujemy” – stwierdziła Madeleine Albright, a Strobe Talbot dodał: „wszystkie państwa 
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uznają jeden globalny autorytet” (Narodziny narodu globalnego, 2014). Antyglobaliści 
akcentowali natomiast nierównoprawne stosunki międzypaństwowe, krytykowali eko-
nomiczną i technologiczną dominację najwyżej rozwiniętych krajów zachodnich oraz 
homogenizację kulturową społeczeństw, wskazując na zagrożenie marginalizacją słab-
szych podmiotów i struktur lokalnych. 

Ten, kto mówi o  globalizacji, mówi o  zdynamizowanym i  napędzanym przez komfort 
sztucznym kontynencie w oceanie nędzy, nawet jeśli dominująca retoryka afirmacji spra-
wia wrażenie, że system światowy jest w swej istocie all-inclusive (Sloterdijk, 2011, s. 275). 

Z historycznego punktu widzenia, można przyjąć, że globalizacja jest procesem prze-
biegającym etapowo. Pierwsza jej faza przypadła na przełom XV i XVI wieku, gdy wiel-
kie odkrycia geograficzne zapoczątkowały narodziny wielkich imperiów kolonialnych. 
Merkantylizm, jako dominująca wówczas doktryna ekonomiczna, stopniowo zmienił 
swój charakter, gdy handel na podbitych terytoriach okazał się źródłem o wiele więk-
szego bogactwa niż pozyskiwanie kruszców w koloniach; ta nowa forma merkantylizmu 
uzyskała mocne podstawy w postaci dostępu do tanich surowców i olbrzymich rynków 
zbytu dla szybko rosnącej produkcji towarowej w krajach Europy Zachodniej. Począ-
tek drugiej fazy globalizacji, datowany na lata 1850–1880, był wynikiem rewolucji prze-
mysłowej oraz skokowego wzrostu zapotrzebowania na surówce i rynki zbytu; w tym 
okresie utrwalił się kolonialny podział świata między główne potęgi przemysłowe, któ-
ry przetrwał do lat 60. ubiegłego wieku. 

Na długo przed rozmontowaniem systemu kolonialnego, bo w latach 40. XX wieku, 
po traumatycznych doświadczeniach II wojny światowej, doszły do głosu idealistyczne 
marzenia o stworzeniu uniwersalnego, racjonalnego i bezpiecznego systemu światowe-
go. W tym celu utworzono organizacje międzynarodowe, takie jak ONZ, MFW, Bank 
Światowy oraz GATT1, których zadaniem było regulowanie kwestii politycznych, finan-
sowych i handlowych w skali globalnej. Plan ten doprowadził do znacznej liberaliza-
cji handlu i transferu kapitałów, utrzymano natomiast ograniczenia mobilności siły ro-
boczej. W ten sposób zainicjowano trzecią fazę globalizacji, lecz zderzyła się wkrótce 
z barierą ideową, która podzieliła świat na dwa konkurencyjne obozy – obóz zachodni 
(kapitalistyczny) pod przywództwem Stanów Zjednoczonych i obóz wschodni (socjali-
styczny) pod przywództwem Związku Radzieckiego. Czwarta faza globalizacji zaczęła 
się w późnych latach 80. XX wieku wskutek rewolucji w elektronicznym przepływie in-
formacji i w wyniku szybkiego rozwoju morskiego transportu kontenerowego. Zyska-
ła nową jakość po rozpadzie imperium radzieckiego2, gdy USA pozostały jedynym (jak 

1 Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) to podpisa-
ne w Genewie 30.10.1947 r. porozumienie dotyczące zasad liberalizacji handlu, które weszło w życie 1.01.1948 r. 
i obowiązywało do 31.12.1994 r., tj. jest do czasu rozpoczęcia działalności przez Światową Organizację Handlu 
(World Trade Organization – WTO).

2 Milton Friedman (1997) postawił znak równości między wpływem postępu technicznego a rozpadem bloku 
Państw Demokracji Ludowej: „jesteśmy obecnie świadkami naprawdę uderzających przemian. Z jednej strony 
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się wówczas wydawało) światowym hegemonem. Nie pomniejszając roli czynnika po-
litycznego oraz postępu technicznego, należy podkreślić, że od tego czasu na przebieg 
globalizacji wywarły ogromny wpływ instytucje i organizacje o zasięgu ponadnarodo-
wym, które narzucają państwom członkowskim międzynarodowe standardy. Prawdzi-
wymi inicjatorami obecnej wersji globalizacji są jednak wielkie, ponadnarodowe kor-
poracje, dla których globalizacja produkcji i handlu jest źródłem zwielokrotnionych zy-
sków, utrwalonych kontrolą nad mediami. 

Globalizacja jest różnie rozumiana przez różne środowiska. Na przykład, obecną fazę 
globalizacji Grupa Lizbońska3 uznała za początek procesu gospodarczo-polityczno-spo-
łecznego, którego celem powinien być zrównoważony rozwój. W dokumencie Action 
Programme – Agenda 21, przyjętym w 1992 roku na Konferencji Narodów Zjednoczo-
nych „Środowisko i Rozwój”, przedstawiono wizję przyszłości świata, która (zdaniem au-
torów agendy) winna prowadzić do skoordynowanego zarządzania zasobami globalny-
mi w celu sprostania wyzwaniom stojącym przed ludzkością. Zgłoszone postulaty nie są 
jednak powiązane z możliwością sfinansowania proponowanych rozwiązań oraz reali-
styczną perspektywą osiągnięcia zakładanych celów. Koncepcją kompromisową w sto-
sunku ortodoksyjnego planu Agenda 21 jest podejście: „myśl globalnie, działaj lokalnie” 
(Sholte, 2002, s. 4).

Globalizacja w sensie ekonomicznym to sposób maksymalizacji zysku, możliwy dzię-
ki regulacjom prawnym i postępowi technicznemu, toteż (jeśli nie wystąpią szczególne 
uwarunkowania polityczne), z punktu widzenia inwestora, o transferach prywatnego ka-
pitału z reguły decydują względy czysto komercyjne. Do połowy XX wieku fragmenta-
cja produkcji nie przekraczała granic jednego kraju, lecz pod wpływem procesów rede-
ployment4 upowszechniła się międzynarodowa forma fragmentacji produkcji, która le-
piej pozwala wyzyskać efekt wzrostu skali działalności oraz wykorzystać różnice w wy-
dajności pracy i/lub cenach czynników wytwórczych. Spadek kosztów transportu oraz 
postęp w dziedzinie przesyłu informacji pozwala efektywnie dzielić proces produkcji na 
coraz więcej wyspecjalizowanych czynności w celu optymalnego wykorzystania korzy-
ści z rozmieszczenia poszczególnych etapów produkcji w różnych geograficznych loka-
lizacjach, co z kolei prowadzi do obniżania się kosztów produkcji. 

Korzyści z redeployment i fragmentacji procesu produkcji na poziomie mikroekono-
micznym potęgują się w miarę zwiększania skali produkcji, co wyraźnie widać również 

chodzi mi o rewolucję w zakresie technologii, a z drugiej o rewolucję polityczną – upadek Związku Radziec-
kiego i wywalczenie sobie niepodległości przez kraje będące dotąd jego satelitami. Obie przemiany prowadzą 
w efekcie do tego, co nazywa się globalizacją gospodarki (…) producent może wytwarzać swój produkt gdzie-
kolwiek na świecie, sprzedawać go tam, gdzie mu się podoba, wykorzystywać w procesie produkcyjnym zaso-
by któregokolwiek państwa i mieć swoją siedzibę gdziekolwiek na świecie”.

3 Grupa Lizbońska została założona przez Riccardo Petrella; w jej skład weszło 19 ekspertów z Japonii, Europy 
Zachodniej i Ameryki Północnej, z wykształceniem teoretycznym i doświadczeniami praktycznymi w bizne-
sie, strukturach rządowych, organizacjach międzynarodowych i akademickich (Granice konkurencji, 1996). 

4 Redeployment polega na przemieszczaniu zużytych moralnie (przestarzałych), zanieczyszczających środowisko 
naturalne, energochłonnych i pracochłonnych technologii, bądź linii produkcyjnych z krajów wysoko rozwi-
niętych do krajów rozwijających się. Więcej na ten temat (Müller, 1988). 
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na poziomie makroekonomicznym. Według popularnej w połowie ubiegłego wieku teo-
rii konwergencji gospodarczej, kraje nieposiadające wystarczających zasobów rodzime-
go kapitału mogą zdynamizować swój rozwój dzięki napływowi bezpośrednich inwesty-
cji zagranicznych (BIZ). Wykorzystanie kapitału w tej formie jest swoistą transakcją wią-
zaną, realizowaną w trzech płaszczyznach: kapitału, technologii i doświadczenia (know-

-how), co powoduje że napływ BIZ to nie tylko dodatkowa podaż kapitału, lecz także 
transfer różnorodnych czynników produkcji, wśród których umiejętności technologicz-
ne, menedżerskie i marketingowe odgrywają istotną rolę (Duning, 1970; Caves, 1971). 

Z uwagi na znaczenie inwestycji zagranicznych dla gospodarki i równowagi płatni-
czej kraju goszczącego – należy wyraźnie rozróżnić kapitał krótko- i długoterminowy. 
Pierwszy rodzaj kapitału napływa głównie w formie inwestycji portfelowych; jest mobil-
ny, bo występuje głównie w formie papierów wartościowych o dużej płynności, a inwe-
stor jest nastawiony na osiąganie jak największych zysków w możliwie najkrótszym cza-
sie. Kapitał krótkoterminowy wywiera istotny wpływ na notowania walut, papierów war-
tościowych i może uczestniczyć w spekulacjach na giełdach towarowych. Kapitał dłu-
goterminowy ma przeważnie postać bezpośrednich inwestycji zagranicznych, za które 
uważa się objęcie co najmniej 10% akcji lub udziałów w kapitale podstawowym spółki 
lub posiadanie pakietu dającego prawo do co najmniej 10% głosów na walnym zgroma-
dzeniu jej właścicieli. Do BIZ zalicza się także transfery mające na celu wzrost kapita-
łu zapasowego spółki oraz wszelkie długoterminowe należności i zobowiązania z tytu-
łu finansowego zaangażowania nierezydenta. Nośnikami BIZ mogą więc być transfery 
pieniężne na zakup akcji lub udziałów, aporty rzeczowe zaliczane do kapitału podstawo-
wego spółki, reinwestowane zyski i długoterminowe kredyty między powiązanymi kapi-
tałowo przedsiębiorstwami. 

Od czasu, gdy pojawiły się pierwsze kampanie handlowe, o rozmiarach, strukturze i lo-
kalizacji BIZ decydują jednostronnie – w skali globalnej, regionalnej i lokalnej – ponadna-
rodowe korporacje, mające swe centrale w najwyżej rozwiniętych gospodarczo krajach; 
stąd powstał nieformalny podział świata na wysoko uprzemysłowioną Północ i zacofane 
Południe. Pod wpływem jednak procesów redeployment, a później także autonomicznych 
decyzji krajów goszczących BIZ, pod koniec drugiej połowy XX wieku, obok działających 
w skali globalnej amerykańskich, japońskich i zachodnioeuropejskich koncernów, zaczę-
ły funkcjonować także przedsiębiorstwa chińskie i południowo-koreańskie oraz firmy 
z  innych, głównie azjatyckich krajów. Inwestorami bezpośrednimi bywają także małe 
i średnie przedsiębiorstwa, szukające w ten sposób poprawy swej pozycji i rentowności, 
działają one jednak w niewielkiej skali, najczęściej na rynkach sąsiedzkich, a tworzone 
przez nie filie są zazwyczaj mało odporne na zmiany koniunktury. Takie firmy najczęściej 
wywodzą się z krajów zaliczanych do rynków wschodzących i nie mają dostatecznej siły 
przebicia, aby wywalczyć sobie dogodną pozycję konkurencyjną; często są to filie przed-
siębiorstw, które mają status rezydenta, choć powstały w wyniku BIZ5. 

5 Tłumaczy to przewagę pasywów nad aktywami, tak charakterystyczną dla międzynarodowej pozycji inwesty-
cyjnej krajów zaliczanych do rynków wschodzących; dotyczy to w szczególności Polski, np. na koniec pierw-
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Inwestorzy zagraniczni mogą zawsze liczyć na wsparcie dyplomatyczne macierzyste-
go państwa, ale są oni z reguły zachęcani i wspomagani przez państwa goszczące BIZ. 
Najczęściej ma to formę zwolnień i ulg podatkowych, ale polega także na budowie i/lub 
modernizacji infrastruktury komunikacyjnej i  energetycznej, oferowaniu preferencyj-
nych cen dzierżawy lub zakupu nieruchomości i forsowania korzystnych dla inwestora 
regulacji prawnych. Ponieważ w większości krajów zaliczanych do rynków wschodzą-
cych, z napływem BIZ wiązane są nadzieje na wzrost konkurencyjności gospodarki i po-
prawę jej pozycji w międzynarodowym podziale pracy, już na etapie wstępnym, państwa 
ubiegające się o inwestycje zagraniczne konkurują między sobą wartością przyznanych 
ewentualnemu inwestorowi przywilejów. Zobowiązania podjęte na tym etapie, znacznie 
potem redukują korzyści odnoszone przez państwo goszczące BIZ, dlatego nawet zna-
cząca skala napływu inwestycji zagranicznych jeszcze nie gwarantuje trwałego, zorien-
towanego na międzynarodową współpracę, rozwoju jego gospodarki. 

Inwestorzy zagraniczni, dążąc do uzyskania jak największych przywilejów w kraju 
goszczącym, różnymi kanałami wywierają presję na miejscowych decydentów, ci zaś 
zwykle godzą się na ustępstwa, które mogą być uzasadnione, jeśli zagraniczny inwestor 
(nie tylko werbalnie, ale na podstawie formalno-prawnej) zobowiązuje się, że w kraju 
goszczącym BIZ: 
 – przestarzałe przedsiębiorstwa, o małej sile przebicia na rynku światowym przekształ-

cą się w nowoczesne, zdolne do konkurowania firmy, oferujące poszukiwane pro-
dukty, 

 – przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania nie pozostaną enklawą nowocze-
sności w  zacofanej gospodarce, lecz pobudzą rozwój krajowych zakładów pracy, 
zwłaszcza firm kooperujących i  przedsiębiorstw działających w  pokrewnych dzie-
dzinach wytwórczości, 

 – w restrukturyzowanych i prywatyzowanych firmach chronione będą miejsca pracy, 
a stanowiska pracy będą lepiej wyposażone pod względem technicznym oraz z punk-
tu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 – zmiany w  strukturze rynku wewnętrznego i  poziomie cen towarów i  usług będą 
sprzyjać rozwojowi konkurencji i korzyściom skali, 

 – postęp technologiczny w dziedzinie produkcji zostanie zintegrowany z przekształ-
ceniami systemu edukacji, sprzyjając podnoszeniu kwalifikacji miejscowych kadr, 

 – upowszechnią się nowoczesne wzorce zarządzania i marketingu przeniesione z wyżej 
rozwiniętego otoczenia, podnosząc produktywność zasobów ludzkich. 

Z  punktu widzenia kraju goszczącego BIZ, istnieje zawsze ryzyko dezinwestycji6. 
Kapitał ulokowany w przedsiębiorstwach bezpośredniego inwestowania można łatwo 

szego kwartału 2019 r. zasoby zagranicznych inwestycji bezpośrednich polskich przedsiębiorstw (aktywa) wy-
niosły łącznie ok. 248 mld zł, podczas gdy zagraniczne inwestycje bezpośrednie ulokowane w naszym kraju 
(pasywa) były ponad cztery razy większe i przekroczyły 1050 mld zł (NBP, 2019a). 

6 Dezinwestycje polegają na wycofywaniu się inwestora bezpośredniego z rynku kraju goszczącego; miernikiem 
jest wartość transakcji zbycia udziałów dokonanej przez nierezydenta.
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i szybko przetransferować tam, gdzie inwestor liczy na największy i bezpieczny zysk. Tyl-
ko według marksizmu kapitał nie ma ojczyzny, natomiast praktyka dowodzi, że ojczyznę 
mają dysponenci kapitału (właściciele, udziałowcy, prezesi firm i członkowie zarządu), 
którzy nie mają skrupułów w poszukiwaniu najbardziej korzystnej perspektywy dla swej 
działalności. W szczególności w przypadkach osłabienia koniunktury bądź kryzysu, in-
westorzy wycofują aktywa z krajów peryferyjnych do centrali oraz wygaszają produkcję 
w filiach zagranicznych i przenoszą ją do kraju macierzystego. Postępują tak, jeśli nawet 
nie z własnej inicjatywy, to pod wpływem nacisków politycznych w kraju macierzystym, 
nie zważając na skutki takiego postępowania dla kraju goszczącego BIZ. 

2. Motywacje inwestorów versus oczekiwania krajów goszczących BIZ 

O lokalizacji BIZ nie decydują wyłącznie względy ekonomiczne (maksymalizacja zysku, 
stopa zwrotu z kapitału, wzrost wartości rynkowej spółek), ale także polityczne, szcze-
gólnie gdy chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa inwestycji. Wielkie spółki w istotnym 
stopniu decydują dziś o międzynarodowym podziale pracy, a tym samym o strukturze 
gospodarczej zarówno najwyżej rozwiniętych krajów OECD, jak i  rynków wschodzą-
cych. Mając własne centra badawczo-rozwojowe i biura konstrukcyjne, efektywnie za-
rządzają wiedzą, jej tworzeniem, wdrażaniem, pomnażaniem, dystrybucją licencji, pa-
tentów i know-how, a zatem w znacznym stopniu kontrolują kanały i kierunki rozprze-
strzeniania się postępu technicznego w skali globalnej. W gospodarce światowej od daw-
na nie ma już nawet śladu po wolnej konkurencji w sensie tradycyjnym; obecnie przewa-
ża konkurencja w wydaniu oligopoli, która tylko z rzadka przybiera ostre formy, bowiem 

„pokojowe współistnienie” światowych gigantów to dominująca obecnie doktryna. 
Adaptacja wzorców rozwojowych i napływ technologii z wyżej rozwiniętego otocze-

nia sprawiły, że już w latach 80. XX wieku kraje azjatyckie stały się światowymi liderami 
w produkcji tekstyliów, obuwia i sprzętu elektronicznego. Po ostatnim kryzysie finanso-
wym (2008–2009) strumień inwestycji bezpośrednich napływający do regionów słabiej 
rozwiniętych, lecz zasobnych w surowce naturalne oraz zdyscyplinowaną i tanią siłę ro-
boczą, wyraźnie się jednak zmniejszył (rys. 1), choć w stosunku do PKB wytworzonego 
w tych regionach, BIZ nadal miały relatywnie większą wagę niż przeciętnie w gospodar-
ce światowej (rys. 2). Wąsko ukierunkowana specjalizacja spółek wchodzących w skład 
transnarodowej grupy kapitałowej zwykle zwiększa uzależnienie rodzimych przedsię-
biorstw (rezydentów) od importu z kraju macierzystego spółki, co z reguły, choć nie za-
wsze, prowadzi do pogorszenia salda obrotów bieżących kraju goszczącego. Konkuren-
cyjność korporacji na międzynarodowych rynkach podnosi rozproszenie mocy wytwór-
czych w skali regionalnej, a nawet globalnej. Strategia taka dynamizuje obroty wewnątrz-
korporacyjne oraz ułatwia optymalizację podatkową firm, dlatego nawet po upływie 
paru dziesięcioleci udział importowanych towarów i usług pośrednich (mierzony warto-
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ścią dodaną wytworzoną za granicą – ZWD) w eksporcie większości krajów zaliczanych 
do rynków wschodzących pozostał relatywnie wysoki (rys. 3), co dotyczy także Polski7. 

Rysunek 1. Strumień inwestycji bezpośrednich w latach 1970–2018 według regionów docelowych, 
w mld USD

Źródło: World Bank (2019).

Rysunek 2. Strumień inwestycji bezpośrednich według regionów docelowych w relacji do PKB, 
w %

Źródło: World Bank (2019).

Uwaga: udziały ZWD oszacowano na podstawie metodologii Trade in Value Added (TiVA), opracowywanej przez 
OECD i WTO metodą input-output, różniącej się istotnie od metody ESA 2010, stosowanej dla określenia kontry-
bucji handlu zagranicznego w PKB bądź PNB. 

7 Warto odnotować, że w  2015 r., według metodologii TiVA, importochłonność polskiego eksportu (26,6%) 
kształtowała się na wyższym poziomie niż przeciętnie na świecie (18,5%), a także nieco wyższym niż średnio 
w Unii Europejskiej (25,3%), ale niższym niż w pozostałych nowych państwach członkowskich UE (35,9%). 
Poziom wskaźnika importochłonności polskiej produkcji eksportowej kształtuje się jako wypadkowa różnych 
czynników, w szczególności: relatywnie wysokiej liberalizacji handlu zagranicznego w Polsce, dużego zaanga-
żowania BIZ, pozycji importera netto surowców naturalnych oraz stosunkowo niskiej zdolność naszych krajo-
wych poddostawców do zaopatrywania eksporterów w półprodukty i inne dobra pośrednie (NBP, 2019, s. 47).
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Rysunek 3. Zagraniczna wartość dodana w eksporcie wybranych krajów w 2015 roku, w %

Źródło: NBP (2019, s. 47). 

Przez wiele dziesięcioleci magnesem przyciągającym BIZ na rynki krajów rozwijają-
cych się były niskie płace, co uzasadniano niską wydajnością pracy w tych krajach. Wpro-
wadzając nowoczesne technologie i metody zarządzania personelem, starano się możli-
wie jak najdłużej utrzymywać ten stan rzeczy, wskutek czego wydajność pracy rosła nie-
porównanie szybciej niż wynagrodzenia. Pod koniec XX wieku dawny podział świata na 
kraje rozwinięte i rozwijające się zastąpiła nowa klasyfikacja, w której wyróżnia się ryn-
ki dojrzałe (gdzie koncentrują się aktywa finansowe i dochody) oraz rynki wschodzą-
ce (gdzie w znacznym stopniu skupia się produkcja przemysłowa). Wzrost efektywno-
ści produkcji na rynkach wschodzących (przy presji na niskie wynagrodzenia) spowo-
dował problem nadpodaży w wielu segmentach światowego rynku towarów i usług, spo-
tęgowany przez słaby wzrost popytu konsumpcyjnego na rynkach wschodzących. Pro-
blem nierównowagi wystąpił z całą ostrością podczas ostatniego kryzysu (2008–2009), 
kiedy okazało się, że „ignorowanie konwencji społecznych jest w ekonomii równie po-
ważnym błędem, jak ignorowanie mechanizmów rynkowych” (Żyżyński, 2013, s. 61). 
Podjęte programy oszczędnościowe, polegające głównie na cięciach wydatków budżeto-
wych i redukcji zatrudnienia, hamowały konsumpcję, negatywnie wpływały na nastroje 
przedsiębiorców, a tym samym jeszcze bardziej ograniczały szanse powrotu gospodarki 
światowej na ścieżkę zrównoważonego wzrostu8. 

W najwyżej rozwiniętych krajach OECD próbowano pobudzić koniunkturę instru-
mentami polityki pieniężnej i  fiskalnej, tworząc zachęty do plasowania BIZ w  regio-
nach wysoko rozwiniętych, kosztem ograniczenia aktywności na rynkach wschodzą-
cych. „Obecnie inwestuje się tam, gdzie są [zamożni – dop. G.A.] klienci, a nie kierując 

8 ONZ podjęła próbę zapobiegania na przyszłość negatywnym skutkom rabunkowej gospodarki i wyzysku ogła-
szając w 2015 r. Agendę na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030; jej uszczegółowieniem jest m.in. program Eu-
ropa 2020. 
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Źródło: Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), 
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się kosztami produkcji, jak w poprzedniej fazie globalizacji” – tłumaczy to zjawisko Phi-
lippe Escande, komentator ekonomiczny „Le Monde” (cyt. za: Forbes, 2019). Nie negu-
jąc tego poglądu, A.T. Kearney z renomowanej amerykańskiej agencji konsultingowej 
podkreśla rangę rosnącej awersji do ryzyka: 

z naszych badań wynika, że inwestorzy nie są pewni gdzie inwestować, za wyjątkiem naj-
większych, najbardziej oczywistych lokalizacji, o najmniejszym dostrzegalnym ryzyku – 
nawet jeśli planują oni zwiększyć poziom swego zaangażowania w formie bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych (Kearney, 2019, s. 8, 18). 

3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 1976–2019

Polska przez niemal 45 lat ustroju realnego socjalizmu była poza zasięgiem zaintereso-
wania zagranicznych inwestorów bezpośrednich, chociaż po Grudniu 1970 coraz śmie-
lej mówiono o konwergencji socjalizmu i kapitalizmu drogą reform, eksperymentowa-
no z instrumentami rynkowymi w przeświadczeniu, że uda się w ten sposób podnieść 
efektywność niewydolnej, odizolowanej od rynków światowych, administracyjnie za-
rządzanej polskiej gospodarki (Brus, Kowalik, 1983). W drugiej połowie dekady 1970–
1980, na podstawie Rozporządzenia Urzędu Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1976 r. (Dz. U. 
1976, nr 11, poz. 63) pojawiły się pierwsze – na polskim rynku – bezpośrednie inwesty-
cje zagraniczne (rys. 4). Wprawdzie zagraniczne koncerny nie były zainteresowane po-
dejmowaniem działalności pod nadzorem polskich central handlu zagranicznego i na-
dzieje na znaczący napływ dewiz i technologii zawiodły, ale dopuszczenie inwestorów 
zagranicznych stworzyło formalny wyłom w systemie gospodarczym PRL, przez który 
wcisnęły się później różne prywatne podmioty typu joint venture, przyspieszając rozkład 
formacji realnego socjalizmu. 

Rysunek 4. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w  latach 1976–1989,  
w mln USD

Źródło: Foreign direct investment, net inflows (BoP, current USD), http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.
DINV. CD.WD/countries (5.07.2019). 
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3.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w okresie transformacji systemowej

W  najnowszej historii gospodarczej Polski (po przemianach ustrojowych 1989–1990) 
można wyróżnić pięć etapów, częściowo na siebie zachodzących (Kołodko, 2010, s. 342):
 – pełne otwarcie rynku wewnętrznego dla importu towarów zagranicznych i udostęp-

nienie krajowej infrastruktury do ich sprzedaży (etap ten zakończył się 16.09.1992 r., 
gdy przestała obowiązywać Umowa Przejściowa z EWG),

 – rezygnacja państwa z  funkcji właściciela przedsiębiorstw, masowa wyprzedaż i  li-
kwidacja własności państwowej (największe natężenie tego procesu przypada na lata 
1991–1995),

 – pełne podporządkowanie polskiego rynku kapitałowego zagranicznym holdingom 
finansowym, uwieńczone prywatyzacją warszawskiej Giełdy Papierów Wartościo-
wych SA w 2010 roku,

 – powstanie i rozwój zagranicznej struktury usługowej, medialnej i handlowej, prywat-
nego szkolnictwa wyższego, prywatnego lecznictwa, prywatyzacja bądź komunali-
zacja uzdrowisk (etap zainicjowany w 1992 r. i sfinalizowany w następnej dekadzie), 

 – prywatyzacja sieci dystrybucji energii elektrycznej, infrastruktury telefonicznej, su-
permarketów i prasy (etap pierwszy zainicjowany na początku lat 90. XX w., a ukoń-
czony w 2014 r.).

Obecnie większość ustaw z pierwszych lat transformacji ustrojowej już nie obowiązu-
je, a te które pozostały wielokrotnie nowelizowano, toteż ich obecny kształt dalece od-
biega od pierwowzoru; jednak nadal polskie „wysokodochodowe przedsiębiorstwa są wła-
snością zagraniczną, (…) a wielki, globalny kapitał czerpie olbrzymie zyski wykorzystując 
niskopłatną siłę roboczą i bogate źródła surowców mineralnych” (Kieżun, 2013, s. 110–111). 

Rysunek 5. Napływ (netto) bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 1990–2018 
w ujęciu wartościowym i w relacji do PKB

Źródło: jak w rysunku 4. 
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Rysunek 6. BIZ w relacji do dochodu narodowego (PNB) oraz udział reinwestowanych 
zysków wraz z instrumentami dłużnymi w funduszu akumulacji; w % 

 
 

 

 

 



22  |  Grażyna Ancyparowicz

Polska ma większość pożądanych cech kraju goszczącego BIZ, lecz ze względu na swo-
je geopolityczne położenie oraz względnie dużą rolę związków zawodowych w życiu spo-
łecznym była i nadal jest uważana za kraj peryferyjny o podwyższonym ryzyku. Bezpo-
średnio po zmianie ustroju i ufnym (żeby nie powiedzieć naiwnym) szerokim otwar-
ciu polskiej gospodarki na współpracę z Zachodem, pojawiły się pierwsze, stosunkowo 
nieliczne zagraniczne korporacje uczestniczące w prywatyzacji dużych przedsiębiorstw 
państwowych; wśród nich znalazły się firmy, których logo można spotkać nawet w naj-
bardziej egzotycznych zakątkach ziemskiego globu, a także spółki kontrowane przez ak-
cjonariuszy o polskich korzeniach, zależne od wielkich zachodnich korporacji. W tym 
okresie strumień BIZ był niewielki, a mimo to polska gospodarka zaczęła upodabniać 
się coraz bardziej do gospodarek krajów o kolonialnej przeszłości. Cechy charaktery-
styczne obu tych grup krajów to: brak znajomości praktyki makroekonomicznej, typo-
wych strategii wyjścia i opanowania rynku, przemożna chęć establishmentu uzyskania 
osobistych korzyści przy wszelkiego rodzaju transakcjach gospodarczych oraz pospoli-
ta korupcja. Następstwem tego stanu rzeczy była deindustrializacja polskiej gospodar-
ki, zastosowano bowiem wobec nas tę samą strategię, co wobec innych krajów o słabej 
gospodarce, a którą krótko skwitował Noam Chomsky (1999, s. 125): „można tolerować 
rozwój przemysłowy, jedynie, gdy jest on komplementarny wobec przemysłu USA [i in-
nych wysoko rozwiniętych krajów – dop. G.A.]. 

Tabela 1. Ranking krajów według Indeksu Zaufania BIZ 

Nr 1998* 2004 Punkty 2005 Punkty* 2010 Punkty 2018 Punkty
1 USA Chiny 1,93 Chiny 2,197 Chiny 2,03 USA 1,82
2 Brazylia USA 1,77 Indie 1,951 USA 1,54 Kanada 1,81
3 Chiny Indie 1,64 USA 1,420 Indie 1,40 Niemcy 1,77
4 W. Bryt. Brazylia 1,53 W. Bryt. 1,398 W. Bryt. 1,25 W. Bryt. 1,76
5 Indie Niemcy 1,43 Polska 1,363 Niemcy 1,17 Chiny 1,72
6 Meksyk Polska 1,35 Rosja 1,341 Francja 1,03 Japonia 1,70
7 Polska Australia 1,33 Brazylia 1,336 Australia 1,00 Francja 1,66
8 Argentyna Meksyk 1,32 Australia 1,276 Hong Kong 0,99 Australia 1,58
9 Australia W. Bryt. 1,32 Niemcy 1,267 Włochy 0,98 Szwajcaria 1,57

10 Niemcy Z. E. Arab. 1,29 Hong-Kong 1,208 Japonia 0,97 Włochy 1,56
11 Hiszpania Wietnam 1,29 Węgry 1,157 Rosja 0,97 Indie 1,53
12 Włochy Francja 1,29 Czechy 1,133 Polska 0,96 Singapur 1,51
13 Rosja Hong Kong 1,28 Francja 1,097 Hiszpania 0,96 Holandia 1,48
14 Węgry Bahrain 1,26 Japonia 1,082 Czechy 0,93 Szwecja 1,48
15 Tajlandia Kuweit 1,26 Meksyk 1,080 Malezja 0,92 Hiszpania 1,48
16 Czechy Oman 1,26 Hiszpania 1,075 Kanada 0,92 N. Zelandia 1,47
17 Kanada Katar 1,26 Singapur 1,072 Brazylia 0,91 Meksyk 1,46
18 Indonezja Rumunia 1,26 Włochy 1,055 Singapur 0,91 Korea Płd. 1,46
19 Francja Czechy 1,25 Tajlandia 1,050 Węgry 0,88 Irlandia 1,45
20 Chile Rosja 1,24 Kanada 1,040 Tajlandia 0,87 Dania 1,43
21 Korea Płd. Indonezja 1,22 Z. E. Arab. 1,039 Korea Płd. 0,85 Belgia 1,43
22 Malezja Malezja 1,22 Korea Płd. 1,036 Meksyk 0,80 Portugalia 1,43
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Nr 1998* 2004 Punkty 2005 Punkty* 2010 Punkty 2018 Punkty
23 Japonia bd bd Azerbejdżan 1,035 Indonezja 0,80 Norwegia 1,42
24 Singapur bd bd Białoruś 1,035 Holandia 0,79 Austria 1,42
25 Filipiny bd bd Rumunia 1,017 Tajwan 0,74 Brazylia 1,37

*Raport dotyczący 1998 r. nie zawiera punktacji, a jedynie listę rankingową krajów objętych badaniem, natomiast 
w raporcie dotyczącym 2005 r. podano punkty z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

Uwaga: Indeks Zaufania BIZ mieści się w przedziale 0–3, przy czym górna granica wyznacza najwyższy poziom za-
ufania inwestorów, dolna – całkowity jego brak. 

Źródło: Kearney (2019, s. 3; 2011, s. 10; 2006, s. 2; 2005, s. 3, 44).

Syntetyczną miarą oceny ryzyka inwestycyjnego jest (opracowywany od 1998 r.) „In-
deks Zaufania BIZ” (FDI Confidency Index), który mieści się w przedziale 0–3 pkt. Im 
wyższa punktacja przyznana jest przez respondentów (uczestników badania), tym bar-
dziej dany kraj jest przez nich postrzegany jako przyjazny dla inwestorów. Badanie ma 
charakter sondażu diagnostycznego, toteż na podstawie jego wyników ocenia się (w per-
spektywie trzyletniej) prawdopodobieństwo inwestycji bezpośrednich i sporządza ran-
king 25 krajów uznanych za najbardziej przyjazne dla lokalizacji BIZ. 

Podjęta po wyborach 2015 roku próba odejścia od realizowanej przez ćwierć wieku 
polityki gospodarczej i społecznej nie spotkała się ze zrozumieniem ze strony zagranicz-
nych inwestorów. Znamienny jest fakt, że Polska (zajmująca wcześniej wysokie pozycje 
w rankingu zaufania BIZ) w 2015 roku spadła na 23. pozycję, a rok później – bez po-
dania przyczyny – całkowicie zniknęła z listy FDI Confidence Index Kearney’a. W opi-
nii innej agencji consultingowej – fDi Intelligence (2019)9 ryzyko plasowania inwesty-
cji w Polsce nie odbiega od poziomu w całym regionie, a tym co najbardziej zniechęca 
zagranicznych inwestorów bezpośrednich jest niestabilne prawo i zbyt szybkie zmiany 
w sferze regulacji (zwłaszcza podatkowych). 

3.2. Struktura BIZ w statystyce Narodowego Banku Polskiego 

Światowym standardem statystyki inwestycji bezpośrednich jest The Benchmark Defi-
nition of Foreign Direct Investment (Benchmark Definition) opracowany po raz pierw-
szy przez Organizację Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w 1983 roku; obecnie obo-
wiązuje jego czwarta edycja, opublikowana w 2008 roku. Od 1966 roku Narodowy Bank 
Polski publikuje dane o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich, zgodnie ze standar-
dami międzynarodowymi, wdrażając kolejne ich wersje, co jednak ogranicza porówny-
walność wskaźników; aktualnie dostępne dane w układzie porównywalnym obejmują 
tylko lata 2000–2017 i dotyczą relatywnie dużych podmiotów. Dane źródłowe pocho-

9 Agencja ta mierzy atrakcyjność danego kraju dla bezpośrednich inwestorów w skali od 1 (nieatrakcyjny) do 6 
(bardzo atrakcyjny), zob. (fDi Markets, 2019). W 2018 r. z krajów naszego regionu wyprzedziła nas w tym ran-
kingu Estonia (4,20) i Czechy (4,16). Polska została oceniona na 4,05, za nami znalazły się następujące kraje: 
Słowacja (4,02), Słowenia (3,98), Łotwa (3,90), Litwa (3,82), Chorwacja (3,73), Węgry (3,51) i Rumunia (3,50).
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dzą bowiem od rezydentów, których suma aktywów i pasywów zagranicznych przekra-
cza 7 mln zł w przypadku osób fizycznych oraz 10 mln zł w odniesieniu do pozostałych 
rezydentów, przy czym – zgodnie z decyzją podjętą na forum Unii Europejskiej – z tej 
grupy wyłączone są fundusze inwestycyjne oraz rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 
(NBP, 2019b, s. 48–49). Statystyka NBP obejmuje zatem transfery (strumienie) i zasoby 
inwestorów10, którzy działają w realnej sferze gospodarki; inwestycje niespełniające kry-
teriów BIZ są kwalifikowane jako inwestycje portfelowe. Z wyżej wskazanych powodów 
dane NBP różnią się od danych Banku Światowego.

Tabela 2. Transakcje i stan zobowiązań oraz dochody inwestorów z tytułu napływu do Polski BIZ, 
w mln zł 

Rok
Transakcje (strumienie napływu BIZ) Zasoby (stan zobowiązań wobec 

inwestorów bezpośrednich na koniec roku)
Dochody inwestorów 

bezpośrednich

Udziały 
kapitałowe

Reinwestycje 
zysków

Instrumenty 
dłużne

Udziały 
kapitałowe

Instrumenty 
dłużne Ogółem Ogółem w tym 

dywidendy

2000 38 771,0 –1 739,0 4 018,0 105 043,0 33 657,6 138 700,6 2 837,1 2 447,0

2001 21 672,0 –4 259,0 5 427,9 123 619,0 37 405,6 161 024,6 2 651,7 4 003,0

2002 17 432,0 –4 991,0 4 002,0 138 155,0 43 402,6 181 557,6 2 943,8 5 571,0

2003 17 733,0 –328,0 –1 917,5 156 789,0 53 106,4 209 895,4 7 934,3 6 309,0

2004 25 978,5 22 620,0 –4 193,9 206 089,5 45 049,4 251 499,0 34 596,5 9 837,0

2005 9 569,8 10 937,0 6 034,2 232 454,3 49 144,2 281 598,5 29 834,3 16 790,0

2006 10 558,1 17 646,0 17 032,2 269 723,2 67 288,9 337 012,1 40 495,5 20 078,0

2007 16 154,3 25 610,0 13 141,5 323 255,0 77 016,1 400 241,1 51 522,3 22 432,0

2008 19 796,9 –2 301,0 12 096,9 340 238,2 99 344,2 439 582,4 30 060,2 28 095,0

2009 10 692,3 15 497,0 5 134,8 373 166,4 103 971,0 477 137,5 43 280,2 23 356,0

2010 1 612,8 22 448,0 14 523,8 441 739,2 114 332,4 556 071,7 50 964,8 23 829,0

2011 –804,9 21 572,0 26 416,6 424 678,7 137 225,3 561 904,0 51 773,2 24 945,0

2012 12 447,0 18 254,1 9 756,6 472 597,9 144 077,8 616 675,7 52 030,6 27 518,2

2013 –5 674,7 14 732,2 2 401,2 540 261,4 149 989,1 690 250,5 58 234,7 36 267,7

2014 13 297,0 25 939,5 5 774,8 569 226,5 172 600,0 741 716,5 64 127,6 29 592,4

2015 21 879,0 29 145,1 6 539,4 543 296,5 182 255,0 725 551,5 67 506,9 30 091,6

2016 7 749,5 37 295,4 16 817,9 582 603,7 206 170,5 788 774,3 81 949,6 35 372,9

2017 –1 554,9 38 095,6 –1 852,1 635 578,8 194 651,4 830 230,2 79 233,2 31 773,6

Źródło: NBP (2019b, s. 56–57).

10 Pod pojęciem transfery rozumie się strumień napływających do Polski zagranicznych inwestycji bezpośred-
nich, wykazywany w Bilansie płatniczym. Pod pojęciem „zasoby BIZ” rozumie się pasywa wykazywane w po-
zycji „bezpośrednie inwestycje zagraniczne” w bilansie dotyczącym Międzynarodowej pozycji inwestycyjnej 
(MPI) Polski.
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Rysunek 6. BIZ w relacji do dochodu narodowego (PNB) oraz udział reinwestowanych zysków 
wraz z instrumentami dłużnymi w funduszu akumulacji; w %

Źródło: NBP (2019b, s. 56); GUS (2019).

Jak już sygnalizowano, napływ BIZ w  przeszłości miał przede wszystkim związek 
z przejmowaniem akcji i udziałów kapitałowych w polskich przedsiębiorstwach poszu-
kujących inwestora strategicznego zagranicą. Część tych inwestorów z różnych przyczyn 
wycofywała się z polskiego rynku, toteż transakcje z tytułu BIZ podlegały dużym waha-
niom w poszczególnych latach. Ze względu jednak na napływ nowych inwestycji typu 
greenfields, a także rozwój i modernizację przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowa-
nia, ulokowane w naszym kraju zasoby BIZ zwiększyły się w analizowanym okresie po-
nad sześciokrotnie (tab. 2), a ich udział w dochodzie narodowym – ponad dwukrotnie 
(rys. 6). Zmieniła się przy tym struktura zagranicznych inwestycji, lokowanych w Polsce. 

O ile w pierwszych latach transformacji BIZ miały głównie formę udziałów kapitało-
wych, o tyle po akcesji do Unii Europejskiej wyraźnie zwiększyła się rola reinwestowa-
nych zysków, zagranicznych kredytów i obligacji korporacyjnych, a także zakupu nie-
ruchomości na potrzeby przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania oraz reekspor-
tu kapitału. W latach 2000–2017 udział reinwestowanych zysków wraz z instrumentami 
dłużnymi w ogólnej wartości funduszu akumulacji wynosił średnio ok. 10%, choć w nie-
których latach sięgał nawet 15%. Warto zauważyć, że od 2014 roku reinwestowane zyski 
kształtowały się na mniej więcej tym samym poziomie co dywidendy, a w 2017 roku – 
były nawet od nich wyższe. Wskazuje to na trwałą obecność zagranicznych inwesto-
rów, którzy wyraźnie stawiają na rozwój swych przedsiębiorstw ulokowanych w Polsce.

 
 

Rysunek 5. Napływ (netto) bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski  
w latach 1990–2018 w ujęciu wartościowym i w relacji do PKB 

Źródło: jak w rysunku 4.  
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Rysunek 7. Stan zobowiązań (zasób) BIZ na koniec 2017 roku w podziale geograficznym, w %

Źródło: NBP (2019b, s. 72). 

Na koniec 2017 roku w geograficznej strukturze BIZ dominowały kraje strefy euro 
(82,4%), udział pozostałych krajów Unii Europejskiej był niewielki (9,9%), ale przewyż-
szał łączne zaangażowanie inwestorów z Europejskiej Strefy Wolnego Handlu – 3,7% 
oraz Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu  – 2,5%. Przyjmując jako kryte-
rium siedzibę podmiotu dominującego, można stwierdzić, że w strukturze BIZ domi-
nowali Niemcy, drugą pozycję zajmowały Stany Zjednoczone, trzecią Francja; w zależ-
ności od przyjętego kryterium występują zatem dość znaczne różnice w kwalifikacji kra-
jów pochodzenia inwestorów bezpośrednich (rys. 7). Szczegółowe dane dotyczące sta-
nu zobowiązań Polski z tytułu BIZ w podziale na województwa, sekcje i kraj pochodze-
nia kapitału przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Zobowiązania z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce, w układzie 
przestrzennym według wybranych sekcji działalności gospodarczej i kraju pochodzenia inwesto-
ra; w mld zł, stan na 31 grudnia 2017 r.

Województwo
Sekcje PKD Kraj pochodzenia BIZ

Razem C K G Inne Niemcy Holandia Luksemburg Inne
Ogółem 830,2 259,7 171,6 116,5 282,4 147,2 161,1 108,6 413,3
Dolnośląskie 49,9 31,9 7,2 5,5 5,3 17,1 6,6 6,2 20,0
Kujawsko-pomorskie 13,2 10,7 0,2 1,6 0,6 2,9 4,3 0,3 5,7
Lubelskie 6,5 5,3 0,0 0,4 0,8 0,8 0,2 2,0 3,4
Lubuskie 8,3 7,4 0,0 0,1 0,8 1,9 0,2 0,1 6,1
Łódzkie 23,3 14,6 1,9 3,4 3,4 4,0 5,6 3,3 10,4
Małopolskie 32,1 13,6 0,9 6,5 11,1 4,7 4,2 9,9 13,1
Mazowieckie 439,5 39,6 115,2 66,3 218,4 67,2 84,4 37,4 250,6
Opolskie 7,8 6,3 0,2 0,7 0,5 2,4 1,9 0,1 3,4
Podkarpackie 17,5 15,2 0,3 0,4 1,5 5,7 2,0 0,7 9,0
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Województwo
Sekcje PKD Kraj pochodzenia BIZ

Razem C K G Inne Niemcy Holandia Luksemburg Inne
Podlaskie 2,4 2,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,2 0,1 2,0
Pomorskie 28,3 8,3 4,8 2,4 12,8 5,0 5,1 7,2 11,0
Śląskie 92,0 52,5 24,7 4,3 10,5 10,0 30,1 13,9 37,2
Świętokrzyskie 5,2 4,5 0,0 0,2 0,5 0,9 0,2 0,1 4,0
Warmińsko- 

-mazurskie 3,5 2,8 0,0 0,1 0,5 0,6 0,2 0,1 2,6

Wielkopolskie 86,1 36,7 15,9 20,9 12,5 21,5 14,3 26,7 23,6
Zachodniopomorskie 14,6 8,0 0,1 3,4 3,0 2,4 0,8 0,4 11,0

Uwaga: Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe; Sekcja K – pośrednictwo finansowe; Sekcja G – Handel

Źródło: NBP (2019b, s. 73).

Obecna struktura przestrzenna i branżowa BIZ w znacznym stopniu pozostaje pod 
wpływem preferencji inwestorów i nie spełnia unijnych postulatów dotyczących strategii 
zrównoważonego rozwoju regionów, ani nadziei głównych architektów polityki krajowej. 
Inwestorzy zagraniczni skoncentrowali swą działalność w województwach o stosunko-
wo dobrze rozwiniętej infrastrukturze, natomiast województwa o wyższej niż przeciętna 
stopie bezrobocia, słabo uzbrojone technicznie, o niskim stopniu urbanizacji, nie budzi-
ły większego zainteresowania. W niektórych miejscowościach utworzono specjalne stre-
fy ekonomiczne (SSE), ale – podobnie jak w większości krajów z grupy rynków wscho-
dzących – rezultaty okazały się niewspółmierne w stosunku do oczekiwanych korzyści. 
Przeszłość wywarła również istotny wpływ na strukturę branżową BIZ; na przemyśle 
przetwórczym i wydobywczym niezatarte piętno położyła likwidacja niemal 2/3 pań-
stwowych przedsiębiorstw przemysłowych już w pierwszych dwu latach realizacji tzw. 
planu Balcerowicza. Przeszłość w znacznym stopniu zaważyła także na wysokim zaan-
gażowaniu zagranicznego kapitału w pośrednictwie finansowym i niemal całkowitym 
opanowaniu handlu przez wielkie międzynarodowe sieci. Na koniec grudnia 2017 roku, 
w dwóch sekcjach polskiej gospodarki narodowej skoncentrowało się niemal 91% zaso-
bów BIZ, mianowicie – w usługach (498,2 mld zł, w tym 171,6 mld zł w instytucjach po-
średnictwa finansowego) oraz w przemyśle przetwórczym (259,7 mld zł). 

Ta struktura branżowa BIZ w istotnej mierze wywarła wpływ na ich układ przestrzen-
ny; zdecydowanie dominowało województwo mazowieckie, na drugim miejscu uplaso-
wało się województwo śląskie, a na trzecim – wielkopolskie. W tych trzech wojewódz-
twach skoncentrowało się łącznie ponad 74% zasobów BIZ, przy czym na województwo 
mazowieckie przypadło ok. 67% BIZ w pośrednictwie finansowym, zaś w województwie 
śląskim ok. 20% BIZ ulokowanych było w przemyśle przetwórczym. 
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Podsumowanie

W latach 1990–2018 zasoby ulokowanych w naszym kraju bezpośrednich inwestycji za-
granicznych (po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych) rosły średnio w tempie 
10,5% rocznie, wykazując przy tym w poszczególnych latach analizowanego okresu dość 
dużą zmienność. Rola kapitału zagranicznego w pobudzaniu rozwoju polskiej gospodar-
ki nie może być jednak oceniona jednoznacznie, zwłaszcza że współczynnik korelacji 
między wzrostem PKB a zasobami BIZ był niski (0,3081), a obok efektów ilościowych 
wystąpiły efekty jakościowe. Od 1995 roku do 2018 roku średnie tempo wzrostu polskie-
go PKB wyniosło 4,2% rocznie, co wystarczyło, aby zwiększyć udział Polski w świato-
wym PKB z 0,7% do 0,8%, a w PKB Unii Europejskiej – z 2,9% do 5,0%. W tym czasie 
nasza gospodarka stała się gospodarką otwartą na współpracę międzynarodową, a po 
akcesji Polski do Unii Europejskiej coraz bardziej zintegrowaną z rynkami światowymi. 

Pozytywny wkład zagranicznych inwestorów polegał głównie na tym, że niemal au-
tarkiczna polska gospodarka, odziedziczona po okresie realnego socjalizmu, relatywnie 
szybko (choć niemałym kosztem społecznym) została włączona w globalne łańcuchy 
produkcyjne lub bardziej współcześnie – w globalne łańcuchy wartości (Magretta, 2014, 
s. 74–76). Wymiernym tego efektem był ponad sześciokrotny wzrost krajowej wartości 
dodanej w polskim eksporcie, przy czym największą jej dynamikę odnotowano w latach 
1995–2005, czyli w okresie, kiedy na obroty handlowe Polski (podobnie jak pozostałych 
krajów w regionie Europy Środkowej) silnie wpłynęły procesy redeployment, a w szcze-
gólności bardzo wysoki napływ inwestycji zagranicznych do przemysłu motoryzacyjne-
go oraz metalurgicznego. Początkowo proces przenoszenia produkcji do naszego kraju 
dotyczył głównie pracochłonnych faz procesów wytwórczych, do czego zachęcały niskie 
płace i wysoki parytet siły nabywczej głównych walut światowych. Po kryzysie 2008–
2009 ulokowane w naszym kraju przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania zmie-
niały swój profil, podejmując produkcję wymagającą coraz wyższych kwalifikacji, zwięk-
szając udział produkcji dodanej wytworzonej w Polsce w produktach sprzedawanych na 
międzynarodowych rynkach. 

Przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania odegrały ważną rolę edukacyjną, 
przeniosły bowiem do Polski nie tylko nowoczesną (choć nie najnowszą), zachodnią 
technologię i know-how, ale także skuteczne metody organizacji produkcji i systemy za-
rządzania personelem, wzmacniające dyscyplinę i wydajność pracy11. Te metody i wzor-
ce zarządzania przejęli – pod groźbą upadłości bądź wrogiego przejęcia – i zastosowali 
w swoich firmach polscy przedsiębiorcy, co przyniosło wymierne, choć jeszcze nie w peł-
ni satysfakcjonujące efekty. Miało to korzystny wpływ nie tylko na wysokość podaży to-
warów i usług na rynku krajowym, ale pojawiły się także korzystne efekty modernizacji 

11 W latach 2000–2003 produkcyjność pracy mierzona jako wartość PKB wytworzona w ciągu godziny pracy 
wynosiła w Polsce 40,5–44,0% średniej produkcyjności w krajach Unii Europejskiej (UE-15). W latach 2004–
2008 dysproporcja ta nieco się zmniejszyła się i wyniosła 46,0% średniej tych krajów, ale do w 2018 r. wzrosła 
do 71,8% (World Bank, 2019). 
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rodzimej produkcji w postaci coraz wyższej jakości wyrobów i możliwości nawiązywa-
nia coraz współpracy z partnerami z Unii Europejskiej. 

Od blisko dekady nasz kraj jest ósmym eksporterem i importerem w UE. Jest to po-
zycja wyższa niż w 2004 roku, kiedy Polska zajmowała 12. miejsce jako eksporter i 10. 
jako importer. Obroty handlowe rosną u nas szybciej niż średnio w Europie i na świe-
cie. W 1995 roku udział naszego kraju w światowym eksporcie wynosił 0,6%, w 2018 
roku wzrósł do 1,3%; w eksporcie do Unii Europejskiej wzrósł odpowiednio z 1,4% do 
4,2%. W tym samym okresie udział Polski w światowym imporcie towarów zwiększył się 
z 0,4% do 1,3%, a w imporcie z Unii Europejskiej – z 1,0% do 4,0% (World Bank, 2019). 
Według najnowszych dostępnych danych, renomowani światowi eksporterzy urządzeń 
elektrycznych oraz artykułów spożywczych wykorzystują coraz większą część towarów 
i usług pośrednich wytworzonych już w Polsce (NBP, 2019b, 51). 

Ceną za postęp techniczny i organizacyjny była rosnąca zależność polskich produ-
centów, a zwłaszcza eksporterów od kooperantów i odbiorców dóbr finalnych (w szcze-
gólności od dostawców z Niemiec, gdzie powstawało ok. 19% wartości dodanej w pol-
skim eksporcie). Z najnowszych analiz i prognoz Narodowego Banku Polskiego wyni-
ka jednak, że polska gospodarka w obecnej fazie swego rozwoju wykazuje stosunkowo 
dużą odporność na negatywne bodźce zewnętrzne i utrzyma się na ścieżce zrównowa-
żonego wzrostu, nawet jeśli w perspektywie najbliższych lat koniunktura w gospodarce 
światowej i europejskiej osłabnie (NBP, 2019b). Może to zwiastować, że polskie przed-
siębiorstwa, zarówno te z przewagą rodzimego, jak i zagranicznego kapitału, zyskują co-
raz większą autonomię i zdolność konkurencyjną. 
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Foreign direct investments. Challenges for Poland

Keywords: globalization, foreign direct investments, international trade, economic growth 

Summary

The modern economy is characterized by a global net of mutual relationships in the area of 
finances, commerce, technology, raw materials delivery, production and consumption. This 
is an unavoidable result of globalization initiated and fueled by transfers of the capital in the 
form of foreign direct investments (FDI) in the developing countries. In Poland, the first at-
tempts to attract the FDI funds, undertaken in mid 1970s, did not bring the desired results. 
Also, in the first years of political transformation, which began in 1989, the small inflow of 
foreign investments did not meet the expectations and hopes for the fast modernization of 
the industrial potential and effective restructuring of the national economy. The situation 
has changed only after Poland had joined the European Union. While some internation-
al investors still treat our country as a high-risk area, those who are familiar with the actual 
situation in Poland strengthen and expand their firms in this country. The presence of FDI 
in the developing countries, although can pose some risks, can also bring significant advan-
tages by connecting the national economy with the mainstream of the global development. 





Waldemar Kozłowski 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
Wydział Nauk Ekonomicznych 
wkozlowski@xl.wp.pl

Ceny dualne w ocenie inwestycji 
infrastrukturalnych transportu drogowego

Słowa kluczowe: inwestycje, infrastruktura drogowa, ceny dualne

Streszczenie

Rozwój infrastruktury transportowej ma priorytetowe znaczenie dla rozwoju gospodarczo-
-społecznego kraju, regionu czy gminy. Ilość i jakość infrastruktury transportu drogowego 
umożliwia szybki i sprawny obrót towarowo-osobowy. Strategiczną kwestią dla samorządów 
są dlatego inwestycje drogowe, które z reguły wymagają dużych nakładów kapitałowych. Za-
sadniczą kwestią staje się ocena efektywności ekonomiczno-społecznej konkretnych inwe-
stycji infrastruktury drogowej, przez pryzmat mierzalnych wartości pieniężnych. Ceny du-
alne definiowane są jako wzrost społecznego bogactwa wynikający ze zmiany marginalnej 
w dostępie do dobra lub czynnika produkcji i są wyrażone w wartościach pieniężnych. Ce-
lem badań jest identyfikacja i kwantyfikacja podstawowych cen dualnych wykorzystywanych 
do oceny inwestycji infrastruktury transportu drogowego. Podmiotem badań była obwodni-
ca Olsztyna. Podstawową metodą badawczą zastosowaną w opracowaniu była metodyka wy-
ceny korzyści i kosztów. Dysponowanie przez samorządy lokalne miernikami finansowymi 
w postaci cen dualnych umożliwi trafniejsza a zarazem obiektywną ocenę zarówno na etapie 
planowania, jak i eksploatacji danego projektu drogowego. Istotą cen dualnych jest wycena 
uzyskanych efektów w wymiarze pieniężnym, co skuteczniej przemawia do decydentów niż 
opisy dotyczące zasadności wybranych inwestycji drogowych.
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Wprowadzenie

Rozwój sieci transportowych stanowi obecnie jedną z ważniejszych determinant rozwo-
ju społeczno-gospodarczego kraju, województwa, regionu czy gminy (Domańska, 2006, 
s. 15–21). Ilość i jakość infrastruktury drogowej mają wpływ na tzw. dostępność transpor-
tową danego obszaru, co z kolei ma przełożenie na obrót towarowo-osobowy, jak rów-
nież może powodować wiele interakcji, generować większe potoki ruchu, jest także jed-
ną z głównych składowych, warunkujących atrakcyjność inwestycyjną (Karst, 1986, s. 16; 
Ratajczak, 1999, s. 26; Kamińska, 1999, s. 18–20; Geurs, Van Wee, 2004, s. 130).

Podstawową miarą określającą rolę infrastruktury drogowej na wzrost gospodarczy 
są wskaźniki przestrzenne nasycenia w infrastrukturę drogową i kolejową, jak również 
praca przewozowa w zakresie towarów i osób (Sierpiński, 2010, s. 14–15; Kozłowski, 2011, 
s. 94–95). Szacuje się, że gęstość sieci drogowej w 15 najbogatszych krajach Europy Za-
chodniej wpływa na około 75–85% wytwarzanego przez te kraje PKB (licząc wykonywa-
ną na niej pracę przewozową lub wartość świadczonych usług przewozowych)1. 

Inwestycje infrastruktury transportu drogowego charakteryzuje m.in. duża kapita-
łochłonność, długi okres realizacji, nieodwracalność i niepodzielność nakładów, wraz 
z ograniczonymi możliwościami podziału procesu inwestycyjnego na etapy, immobil-
ność przestrzenną, ogólnodostępność (Janowska, 2002, s. 5; Brzozowska, 2005, s. 65). 
Istotną kwestią dla decydentów jest ocena ekonomiczno-społeczna opłacalności inwe-
stycji w infrastrukturę drogową. Podstawowym narzędziem oceny jest metoda analizy 
korzyści i kosztów. Największym atrybutem metody jest sprowadzenie uzyskanych efek-
tów do wymiaru pieniężnego (Drobniak, 2002, s. 74; Rogowski, 2004, s. 143). 

Celem artykułu jest wycena cen dualnych inwestycji infrastruktury transportu dro-
gowego wybranej inwestycji drogowej zrealizowanej w województwie warmińsko-ma-
zurskim. Podstawową metodą zastosowaną w opracowaniu jest metoda analizy korzy-
ści i kosztów. Przedmiotem badań jest obwodnica Olsztyna.

Identyfikacja i wycena cen dualnych w inwestycjach drogowych umożliwi decyden-
tom skuteczniejsze podejmowanie decyzji alokacyjnych, jak również wycenę efektów 
o charakterze ekonomiczno-społecznym. Celem wyceny cen dualnych jest usprawnie-
nie i uniwersalizm procesu planowania i oceny inwestycji infrastrukturalnych. 

1. Model analizy korzyści i kosztów inwestycji infrastruktury drogowej 

Analizując inwestycje infrastrukturalne, można przyjąć różne kryteria analizy i oceny, 
do których zaliczyć możemy kryterium: funkcjonalne, zasięgu oddziaływania, wymier-
ności uzyskanych efektów oraz czasu (Mischan, 1982, s. 35–36; Kozłowski, 2017, s. 45).

1 Transport w Unii Europejskiej Eurostat 2017 r. Wielkość pracy eksploatacyjnej w transporcie kołowym w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim szacowana jest na poziomie 3 mln (pojazd/kilometr/doba), co plasuje wo-
jewództwo na 9. miejscu w kraju. 
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Projekt drogowy ze względu na swoją specyfikę, może oddziaływać na poziomie:
 – gminnym,
 – regionalnym,
 – krajowym, 
 – międzynarodowym.

W literaturze przedmiotu opracowano wiele metod analizy korzyści i kosztówinwe-
stycji infrastrukturalnych (Kamińska, 1999, s. 20–21). Podstawową i najbardziej popu-
larną wśród praktyków jest metodyka oceny inwestycji drogowych opracowana przez 
Instytut Dróg i Mostów w Warszawie. Metodyka uwzględnia głównie korzyści i koszty 
bezpośrednie użytkowników płynące z budowy i/lub modernizacji dróg (rys. 1). 

Rysunek 1. Schemat analizy efektywności ekonomicznej inwestycji drogowych i mostowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Instytutu Dróg i Mostów (2008).

Największym wyzwaniem przy opracowywaniu analizy jest wycena pieniężna korzy-
ści i kosztów ekonomicznych, które nie występują na konwencjonalnych rynkach dóbr, 
np. poprawa jakości środowiska, oszczędność czasu, zmiana wartości estetycznych kra-
jobrazu, spadek bezrobocia, spadek liczby zachorowań, spadek liczby wypadków drogo-
wych. Tego typu wartości mogą się pojawiać zarówno jako jeden z głównych, zamierzo-
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nych efektów projektu, jak i jako tzw. efekty zewnętrzne, a więc wykraczające poza zde-
finiowany na wstępie podmiot analizy, względem, którego szacuje się korzyści i koszty. 

Podstawową miarą wyceny kosztów i korzyści ekonomiczno-społecznych wynikają-
cych z inwestycji infrastrukturalnych jest cena dualna, określana jako indykator kosz-
tów i korzyści projektu z punktu widzenia gospodarki jako całości (Prudhomme, 2005, 
s. 20–25). 

2. Ceny dualne jako miara efektywności ekonomiczno-społecznej inwestycji 
drogowej

Podstawową miarą wyceny korzyści i kosztów ekonomiczno-społecznych wynikających 
z  inwestycji infrastruktury drogowej jest cena dualna określana jako wartość społecz-
na2 – definiowana jako wzrost społecznego bogactwa będący wynikiem zmiany margi-
nalnej w dostępie do dobra lub czynnika produkcji. 

Ceny dualne mają istotne znaczenie z punktu widzenia rachunku ekonomicznego 
w ocenie inwestycji o charakterze infrastrukturalnym, a zarazem publicznym. Wraz ze 
wzrostem świadomości społecznej, odnośnie do efektywności wykorzystania środków 
publicznych na inwestycje infrastrukturalne, istotna z punktu widzenia decydentów jest 
dlatego wycena korzyści społecznych w wymiarze ekonomicznym wyrażonym pienią-
dzem. Można to traktować jako wycenę poprawy jakości życia społeczeństwa, wzrost do-
brobytu, bogactwa społecznego. Formuła ceny dualnej określana jest przyrostem spo-
łecznego bogactwa w odniesieniu do wzrostu nakładów inwestycyjnych.

Cena dualna = D społecznego bogactwa / D wielkość inwestycji
Przykładowe ceny dualne stosowane w USA przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Wybrane ceny dualne wykorzystywane przez instytucje publiczne w USA

Rodzaj korzyści/kosztów Szczegóły Miara Wartość

Koszty wypadków 
drogowych

 – hospitalizacja 
 – zranienie 
 – poparzenie 
 – uraz kręgosłupa 
 – średni koszt wypadku 

USD/osoba

53 000
14 000
83 000
2 054 000
5 000

Koszty przestępstw

 – gwałt
 – kradzież
 – podpalenia
 – morderstwa

USD/osoba

81 200
33 500
66 700
3207 000

Skłonność do zapłaty za 
poprawę jakości wody

 – od nienadającej się do pierwszej klasy czystości 
 – od nienadającej się do umożliwiającej uprawianie 

sportów wodnych 
USD/osoba 40–144

8–56

Skłonność do zapłaty za 
poprawę stanu jakości 
powietrza

 – skłonność do zapłaty za spadek w powietrzu: SO2 
 – skłonność do zapłaty za spadek w powietrzu NO2 USD/tona/rok 130 050

12 700

2 Cena dualna (shadows prices) powszechnie wykorzystana jest jako indykator kosztów i  korzyści projektu 
z punktu widzenia gospodarki jako całości (Drobniak, 2002, s. 107–108).
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Rodzaj korzyści/kosztów Szczegóły Miara Wartość

Korzyści z aktywności 
sportowej i rekreacyjnej

 – wędkarstwo 
 – sporty zimowe
 – piesze wycieczki
 – pływanie 

USD/dzień/osoba

52 000
42 000
43 000
34 000

Korzyści z oszczędności 
czasu

 – obniżka czasu podróży, szybkości przewozu
 – obniżka czasu stania w kolejce, obsługi klienta, USD/godz.

 – w godz. 
8.00–16.00 100% 
stawki godz. 

 – w godz. 
16.00–8.00 50% 
stawki godz.

Źródło: opracowanie na podstawie Boardman, Greenberg,Vining,Weimer (2001). 

Metodologia związana z wyceną cen dualnych dla wybranego kraju, regionu, gminy 
czy miasta jest dosyć złożonym procesem z metodologicznego punktu widzenia, z uwagi 
na konieczność zebrania i opracowania z instytucji publicznych (np. szpital, policja, sa-
nepid, urząd pracy, GUS) informacji dotyczących danego zjawiska i jego wyceny. 

W związku z rozwojem infrastruktury zasadna wydaje się wycena cen dualnych o cha-
rakterze ogólnokrajowym związanych z  infrastrukturą takich, jak np. cena życia oby-
watela, koszty wypadków drogowych, urazy kręgosłupa, hospitalizacja, koszty kolizji. 
Na bazie cen dualnych o charakterze ogólnokrajowym można opracować ceny dualne 
o charakterze regionalnym i gminnym. Dysponowanie przez samorządy lokalne mier-
nikami korzyści społecznych, umożliwia efektywna ocenę wydatków inwestycyjnych na 
projekty publiczne a przede wszystkim inwestycje infrastrukturalne, jak również mogą 
być skutecznym narzędziem przełamującym opór społeczny na etapie planowania pro-
jektów. Istotną cechą cen dualnych jest ich wymiar pieniężny bardziej przemawiający do 
decydentów niż opisowe treści, dotyczące zasadności wybranych inwestycji.

3. Wycena ceny dualnych na przykładzie województwa 
warmińsko-mazurskiego 

W praktyce wycena cen dualnych polega na analizie i wycenie korekt cen rynkowych, 
tak aby odzwierciedlały prawdziwy koszt alternatywny nakładu lub skłonność do za-
płaty za uzyskane efekty z inwestycji. Ceny dualne w poszczególnych województwach 
mogą mieć dlatego zróżnicowane wartości, co wynika ze specyfiki poszczególnych wo-
jewództw w zakresie poziomu alternatywnych kosztów w gospodarce, np. kosztów pra-
cy, zasobów, utrzymania instytucji publicznych. Procedury wyceny poszczególnych ro-
dzajów kosztów mają jednak wymiar uniwersalny. Poszczególne rodzaje i wartości cen 
dualnych dla oceny inwestycji drogowych w województwie warmińsko-mazurskim za-
prezentowano w tabelach 2, 3, 4, 5. 
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Tabela 2. Ceny dualne w zakresie kosztów czasu i eksploatacji pojazdu 

Korzyści jednostkowe oszczędności czasu i eksploatacji pojazdów Koszt jednostkowy w 2016 r.
Jednostkowa korzyść oszczędności czasu VTTS samochód ciężarowy i dostawczy 30 zł/godz./pojazd
Jednostkowa korzyść oszczędności czasu VTTS samochód osobowy 15 zł/godz./pojazd
Jednostkowa korzyść z tytułu eksploatacji pojazdu po zmodernizowanej drodze samochód 
ciężarowy (90 km/h) 0,18 zł/km/pojazd

Jednostkowa korzyść z tytułu eksploatacji pojazdu po zmodernizowanej drodze samochód 
dostawczy (90 km/h) 0,15 zł/km/pojazd

Jednostkowa korzyść z tytułu eksploatacji pojazdu po zmodernizowanej drodze samochód 
osobowy (90 km/h) 0,09 zł/km/pojazd

* – VTTS – value travel time saving – wskaźnik wyceny oszczędności czasu uzyskanego z modernizacji lub budowy 
infrastruktury drogowej. Travel-cost approach – Spiekermann, Neubauer (2002, s. 68–72).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (2018).

Podstawowym miernikiem wyceny oszczędności czasu w projektach drogowych jest 
wskaźnik VTTS. Wartość zaoszczędzonego czasu wyznaczona jest na podstawie średnie-
go kosztu roboczogodziny w branży dominującej w danym województwie. Każde woje-
wództwo może charakteryzować inny poziom wskaźnika VTTS.

Tabela 3. Ceny dualne w zakresie kosztów wypadków drogowych 

Koszty jednostkowe wypadków drogowych Koszt jednostkowy w 2017 r.
Jednostkowy koszt ofiary śmiertelnej 2 080 432 zł
Jednostkowy koszt ofiary ciężko rannej 2 354 896 zł
Jednostkowy koszt ofiary lekko rannej 27 226 zł
Jednostkowy koszt strat materialnych w wypadku 22 653 zł 
Jednostkowy koszt wypadku drogowego 1 018 160 zł
Jednostkowy koszt kolizji drogowej 40 458 zł
Jednostkowy koszt leczenia szpitalnego – osobodzień 600 zł/ osoba/dzień

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Wycena kosztów… (2016).

Koszty wypadków drogowych w Polsce za rok 2017 wyceniono na kwotę 48 mld zł3. 
W województwie warmińsko-mazurskim doszło do 1455 wypadków drogowych oraz 17 
150 kolizji. W zdarzeniach tych życie straciło 118 osób, 564 to osoby ciężko ranne, a 1734 
ranne lekko. 

Tabela 4. Ceny dualne w zakresie kosztów środowiskowych – emisji spalin 

Koszty jednostkowe emisji spalin 

Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej 
(w zł)

Klasy pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin
EURO 3 EURO 4 min. EURO 5

Jednostkowy koszt emisji spalin – pojazdy samochodowe 
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 
12 t

0,35 0,28 0,20

3 Ministerstwo Infrastruktury 2018 r.
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Koszty jednostkowe emisji spalin 

Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej 
(w zł)

Klasy pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin
EURO 3 EURO 4 min. EURO 5

Jednostkowy koszt emisji spalin – pojazdy samochodowe 
o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 t 0,46 0,37 0,27

Jednostkowy koszt emisji spalin – autobusy niezależnie od 
dopuszczalnej masy całkowitej 0,35 0,28 0,20

Źródło: opracowanie na podstawie http://oplatydrogowe.eu/oplaty-drogowe/es (10.05.2019).

Biorąc pod uwagę koszty wynikające z emisji CO2 przez środki transportu, opłacalne 
staje się zastępowanie starego taboru nowym, spełniającym jak najwyższe normy emi-
sji spalin. Dzięki temu koszty przewozu związane z opłatami drogowymi czy podatkiem 
ekologicznym są znacznie niższe niż w wypadku pojazdów przestarzałych. Współcze-
sne ciągniki siodłowe spełniające normę EURO VI są nie tylko bardziej ekologiczne, ale 
dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych są również bardziej ekono-
miczne – cechują się mniejszym spalaniem i awaryjnością.

Tabela 5. Pozostałe ceny dualne w obszarze efektów społecznych 

Koszty jednostkowe wybranych cen dualnych Koszt jednostkowy w 2016 r.
Jednostkowy roczny koszt utrzymania bezrobotnego 25 000 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Pracy w Olsztynie.

Roczny koszt utrzymania bezrobotnego w mieście Olsztyn to średnio kwota 25 000 zł4, 
na co składają się koszty administracyjne, koszty składek społecznych, koszty obsługi 
i zapomogi. Stworzenie w ramach inwestycji miejsca pracy dla bezrobotnego sprawia, 
że koszt ten staje się korzyścią wyrażoną w cenie dualnej. 

4. Przykład wyceny projektu – obwodnica Olsztyna

Projekt związany z obwodnicą Olsztyna składa się z dwóch odcinków drogowych – połu-
dniowej i północnej. Odcinek południowej obwodnicy Olsztyna o długości 27 km obej-
muje budowę drogi biegnącej od okolic Kudyp (na zachód od Olsztyna) do okolic Wój-
towa (na wschód od Olsztyna). Projekt przewiduje również budowę i przebudowę lo-
kalnych dróg dojazdowych o długości 95 km, oraz budowę 7 węzłów drogowych. Odci-
nek północny obwodnicy od okolic Wójtowa do okolic Dywit (na północ od Olsztyna) 
przewiduje budowę 13 km odcinka dwujezdniowej drogi, budowę lub przebudowę dróg 
dojazdowych o długości 45 km, oraz budowę 6 węzłów. Podstawowe parametry budo-
wy obwodnicy przedstawiono w tabeli 6.

4 Dane z Urzędu Pracy w Olsztynie 2018r.
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Tabela 6. Podstawowe parametry inwestycyjne projektu „Obwodnica Olsztyna”

Zmienna Odcinek południowy Odcinek północny
Długość odcinka km 27 13
Nakłady mln zł 950 550
Czas realizacji inwestycji 2014–2019 2020–2022
Liczba pojazdów dziennie 30 000 25 000

Źródło: Studium wykonalności projektu… (2015).

Z punktu widzenia oceny finansowej projekt nie generuje przychodów i jest nieopła-
calny, NPV < 0. Biorąc pod uwagę ceny dualne możliwe do wyceny w ramach realizowa-
nego projektu, ocena ulega zmianie. Wycena poszczególnych cen dualnych oparta zosta-
ła na dostępnych informacjach i analizach związanych z budową obwodnicy Olsztyna5. 
W tabeli 7 przedstawiono wycenę cen dualnych w ujęciu rocznym.

Tabela 7. Wycena cen dualnych dla projektu obwodnica Olsztyna

Cena dualna Miara Formuła wyceny cen dualnych 

Wycena 
rocznych 

wartości cen 
dualnych 

oszczędność czasu w wyniku 
skrócenia czasu przejazdu na 
korytarzu drogi S16

oszczędność przejazdu 
samochodu
20 min

liczba pojazdów x oszczędność czasu x 
stawka godzinowa x liczba dni w roku 74,00 mln zł

obniżenie kosztów eksploatacji 
w wyniku spadku zużycia paliwa 

wzrost prędkości samochodów 
z 30 km/h do 90 km/h

liczba pojazdów x prędkość przejazdu x 
średnie zużycie paliwa x cena paliwa 45,00 mln zł

spadek ilości zanieczyszczeń 
powietrza CO2 w Olsztynie spadek ilości CO2 w Olsztynie ilość CO2 x cena 33,00 tys. zł

obniżenie kosztów wypadków 
drogowych w Olsztynie

wartość życia ludzkiego, koszt 
leczenia powypadkowego 

liczba ofiar: utrata życia + ciężkie 
obrażenia + lekkie obrażenia + koszt 
wypadku drogowego + liczba kolizji

mln zł

spadek kosztów leczenia ofiar 
wypadków drogowych koszt leczenia szpitalnego liczba poszkodowanych x średni koszt 

osobodni leczenia szpitalnego 1,40 mln zł

obniżenie kosztów remontów 
dróg

ograniczenie kosztów 
związanych z remontem dróg 
w mieście

kwota wydatków MZDMIZ* w zakresie 
napraw dróg w wyniku przejazdu 
samochodów ciężarowych przez Olsztyn

15,00 mln zł

wzrost zatrudnienia/ spadek 
bezrobocia 

wzrost zatrudnienia 
przy budowie i obsłudze 
obwodnicy – 
250 osób

formuła wyceny: liczba miejsc pracy x 
koszt utrzymania bezrobotnego 6,25 mln zł

* Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni w Olsztynie. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Studium wykonalności budowy obwodnicy Olsztyna (2007); Strategia roz-
woju miasta Olsztyn na lata 2007–2013 (2006); Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmiń-
sko-mazurskiego do roku 2020 (2010); Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2015; 2016; 2017; 
2018; Raporty o stanie technicznym nawierzchni… (2008); Raport z budowy obwodnicy Olsztyna… (2017).

5 Głównymi źródłami danych wykorzystanymi do wyceny cen dualnych były dokumenty: Studium wykonalno-
ści budowy obwodnicy Olsztyna (2007), dane GDDKiA w Olsztynie 2008–2011; statystyki lokalne i regionalne; 
strategia rozwoju miasta Olsztyn na lata 2007–2013; strategia rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego 
na lata 2010–2020.
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Najwyższą wycenioną ceną dualną badanej inwestycji jest oszczędność czasu śred-
nio o 59%/pojazd, co daje w przeliczeniu na wartości pieniężne kwotę 74 mln zł/rocz-
nie, przy obecnym natężenia ruchu na poziomie 30 tys. pojazdów dziennie6. Koszty 
eksploatacji pojazdów samochodowych dzięki zwiększeniu prędkości przejazdu zosta-
ną obniżone średnio o 22%/pojazd, co w przeliczeniu na wartości pieniężne daje kwo-
tę 45 mln zł/rocznie. Dzięki inwestycji nastąpi spadek kosztów wypadków drogowych 
o  30%, co w  przeliczeniu na wartości pieniężne daje oszczędności o  wartości 8 mln 
zł rocznie. Spadną również koszty leczenia szpitalnego poszkodowanych w wypadku 
o około 1,4 mln zł rocznie.

Kolejna cena dualna możliwa do wyceny w wartościach pieniężnych wynika ze spad-
ku wydatków na remonty dróg miejskich z  powodu przejazdu samochodów ciężaro-
wych o 15 mln zł/rocznie. W analizowanym projekcie zatrudniono 250 bezrobotnych 
osób, co z kolei wpływa na obniżenie wydatków gminy w zakresie polityki społecznej 
o około 6,25 mln zł/rocznie.

Suma cen dualnych z budowy obwodnicy Olsztyna wyniosła 149,683 mln zł/rocznie, 
co stanowi o wartości rocznego strumienia pieniężnego badanej inwestycji (CF – Cash 
flow). 

W  związku z  powyższym możemy oszacować NPV dla projektu przy n = 30 lat,  
CF = 149,683 mln zł/rocznie i N = 950 mln zł. 

gdzie:
NPV – zaktualizowana wartość bieżąca netto inwestycji infrastrukturalnej,
CF – przepływ pieniężny związany z eksploatacją danej infrastruktury,
K – stopa dyskontowa – średnioważony koszt kapitału,
Bt – wielkość korzyści społecznych w roku t,
Et – społeczny koszt eksploatacji inwestycji w roku t,
R – społeczny koszt realizacji inwestycji rzeczowej,
ks – społeczna stopa dyskontowa wyrażająca preferencje społeczeństwa do konsumpcji.

NPV = 1322,78 mln zł 

Wartość NPV dla badanego projektu wynosi 1322,78 mln zł. Wycena cen dualnych 
przy ocenie inwestycji drogowej umożliwia bardziej szczegółową i profesjonalną anali-
zę inwestycji i stanowi obiektywne narzędzie oceny. Bez wyceny korzyści ekonomiczno-

-społecznych w tzw. cenach dualnych, ocena projektu miała by charakter wyłącznie opi-
sowy, oparty na domysłach i przekonaniach. 

6 Generalny Pomiaru Ruchu, GDDKiA 2015.

1 
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Podsumowanie

W Polsce wycena korzyści ekonomiczno-społecznych z inwestycji infrastrukturalnych 
jest wykorzystywana w  małym stopniu, czego przyczyną jest brak odpowiednich re-
gulacji prawnych, jak również zbyt mała baza informacyjna, odnośnie do danych po-
równawczych efektów wywołanych budową lub modernizacją infrastruktury transpor-
tu drogowego. 

Rosnąca świadomość oraz wymagania społeczne w kontekście efektywnego wydat-
kowania środków publicznych na inwestycje infrastrukturalne wymuszają od teorety-
ków, a przede wszystkim praktyków, stosowania coraz to bardziej innowacyjnych na-
rzędzi i technik oceny inwestycji infrastruktury drogowej. Takim narzędziem mogą być 
ceny dualne. 

Bardzo przydatna dla inwestorów byłaby wycena cen dualnych z perspektywy krajo-
wej, co stanowiłoby podstawę wyliczenia cen dla poszczególnych województw i z pew-
nością przyczyniłoby się do poprawy decyzyjności i  skuteczności inwestycyjnej w ba-
danej materii. 

Należy przy tym pamiętać, że korzyści ekonomiczno-społeczne wycenione na pod-
stawie cen dualnych ulegają zmianom wskutek zmian cen i usług oraz kosztów związa-
nych z danym dobrem. Proces wyceny cen dualnych musi być dlatego stale aktualizowa-
ny w określonych odstępach czasu. 
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Dual prices in the assessment of infrastructural investments in road 
transport

Keywords: investments, road infrastructure, dual prices

Summary

The development of transport infrastructure is a priority for the economic and so-
cial development of the country, region or commune. The quantity and quality of 
road transport infrastructure enables fast and efficient trade in goods and passen-
gers. Therefore, road investments, which usually require large capital expenditures, 
are a strategic issue for local governments. The key issue is to assess the economic 
and social effectiveness of specific road infrastructure investments from the point 
of view of measurable monetary values. Dual prices are defined as an increase in 
social wealth resulting from a marginal change in access to a good or a production 
factor and are expressed in monetary values. The aim of the research is to identify 
and quantify the basic dual prices used to assess road transport infrastructure in-
vestments. The subject of the research was the Olsztyn ring road. The basic research 
method used in the study was the methodology of benefits and costs valuation. The 
fact that local governments have at their disposal financial measures in the form of 
dual prices will enable a more accurate and objective assessment both at the stage 
of planning and operation of a given road project. A positive feature of dual prices 
is the presentation of the results obtained in monetary terms, which is more appeal-
ing to decision-makers than descriptive content concerning the legitimacy of select-
ed road investments.
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Streszczenie

Celem opracowania jest ocena rynku projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) 
w Polsce na tle państw Europy oraz ocena wykorzystania formuły PPP w realizacji zadań 
własnych gminy w zakresie sportu i turystyki. Postawiono hipotezę, że rosnąca liczba postę-
powań na projekty w formule PPP w sektorze sportu i turystyki nie przekłada się na wzrost 
liczby realizowanych umów. Ocenę rynku PPP w Europie i w Polsce dokonano na podstawie 
literatury przedmiotu oraz raportów Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Instytutu PPP oraz 
European PPP Expertise Centre. Rynek projektów PPP w Polsce na tle państw Europy znaj-
duje się w początkowej fazie rozwoju, o czym świadczy liczba i wartość realizowanych inwe-
stycji oraz rozdrobnienie charakterystyczne dla rynków rozwijających się. W Polsce w latach 
2009–2018 można zaobserwować wzrost liczby zarówno wszczętych postępowań, jak i licz-
by zawartych umów. Sprzyja temu polityka wsparcia instytucjonalnego, poprawa regulacji 
prawnych oraz poszerzająca się baza dobrych praktyk. W analizowanym okresie najwięcej 
umów (20) zawarto w sektorze sportu i rekreacji. W odniesieniu do liczby wszczętych po-
stępowań (143) nie jest to spektakularny rozwój. Przyczyny nadal leżą w braku odpowied-
niej wiedzy o specyfice projektów PPP po stronie podmiotu publicznego i prywatnego, nie-
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odpowiedniej alokacji ryzyka i braku finansowego zamknięcia projektu przez stronę prywat-
ną. Przyjęcie strategicznych dokumentów wspierających rozwój formuły PPP oraz zmiana 
zasad wsparcia unijnego w nowej perspektywie finansowej mogą stanowić impuls do dyna-
micznych zmian na polskim rynku projektów PPP. 

Wprowadzenie 

Skala dokonujących się od 1989 roku w Polsce przemian politycznych, społecznych i go-
spodarczych postawiła organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego przed 
koniecznością wykonywania rosnącej liczby zadań z zakresu zarządzania sprawami pu-
blicznymi. Podmioty publiczne, ze względu na ograniczone zasoby ekonomiczne, tech-
niczne i organizacyjne coraz częściej poszukują, w związku z realizacją powyższych za-
dań, możliwości współpracy z sektorem prywatnym. Przedmiotem partnerstwa publicz-
no-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzy-
ka pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym (Ustawa, 2008). Przed-
miotowa współpraca stwarza podmiotom publicznym możliwość wykorzystania wiedzy, 
potencjału technicznego, organizacyjnego, a  przede wszystkim kapitału sektora pry-
watnego do realizacji inwestycji w obszarze infrastruktury technicznej, społecznej oraz 
świadczenia usług publicznych. 

Ograniczenia budżetowe oraz presja społeczeństwa, związana z rosnącymi oczekiwa-
niami dotyczącymi liczby i jakości świadczonych przez sektor publiczny zadań, wymo-
gły na ustawodawcy przygotowanie rozwiązań legislacyjnych umożliwiających zasto-
sowanie na szerszą skalę kapitału prywatnego. W rezultacie przyjęto dwa odrębne akty 
prawne – ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym (Ustawa, 2008) i ustawę o umo-
wie koncesji na roboty budowlane lub usługi1 (Ustawa, 2016). Z uwagi na powszechnie 
dominujące stanowisko, że przyjęte rozwiązania nie do końca spełniają oczekiwania za-
równo podmiotów publicznych, jak i prywatnych, podjęto prace nad stworzeniem do-
kumentów strategicznych w zakresie rozwoju gospodarki, w tym partnerstwa publicz-
no-prywatnego. Efektem prac było przyjęcie 14 lutego 2017 roku przez Radę Ministrów 

„Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” (SOR). 
W  SOR wyraźnie wskazano na „zwiększenie efektywności wydatków publicznych 

w zakresie dostarczania wysokiej jakości infrastruktury i usług publicznych” (Strategia, 
2017, s. 131). Strategia przyznaje istotne znaczenie rozwojowi partnerstwa publiczno-pry-
watnego w kontekście zwiększenia efektywności wydatków publicznych. Zapisy Strate-
gii doprecyzowane zostały w dokumencie „Polityka rządu w zakresie rozwoju partner-
stwa publiczno-prywatnego” (Polityka, 2017) przyjętym przez rząd w 2017 roku. Przyję-
te regulacje prawne tworzą otoczenie instytucjonalne sprzyjające w Polsce wykorzysty-

1 Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz.U. z 2016 r., poz. 
1920 zastąpiła wcześniejszą ustawę z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz.U. 
z 2009 r., nr 19, poz. 101 z późn zm.
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waniu know-how oraz kapitału podmiotów prywatnych do realizacji zadań publicznych, 
stanowiących powszechnie domenę sektora publicznego.

W gestii samorządu gminnego znajduje się szczególny rodzaj zadań – z zakresu in-
frastruktury społecznej, w tym zadania z obszaru sportu i turystyki. Zadania te, z uwagi 
na ograniczone możliwości finansowe budżetu oraz nadawanie wyższej rangi zadaniom 
związanym z infrastrukturą techniczną, często są marginalizowane. Rozwiązaniem pro-
blemu może być wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego.

Celem opracowania jest ocena rynku projektów partnerstwa publiczno-prywatnego 
w Polsce na tle państw Europy oraz ocena wykorzystania formuły PPP w realizacji za-
dań własnych gminy w zakresie sportu i turystyki. 

Postawiono hipotezę, że rosnąca liczba postępowań na projekty w formule PPP w sek-
torze sportu i turystyki nie przekłada się na wzrost liczby realizowanych umów. 

Ocenę rynku PPP w Europie i w Polsce dokonano na podstawie literatury przedmio-
tu oraz raportów Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Instytutu PPP oraz European PPP 
Expertise Centre.

1. Rynek projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Europie w latach 
1990–2018

Zaangażowanie sektora prywatnego w realizację zadań publicznych ma w Europie dłu-
gie tradycje i sięga czasów rewolucji przemysłowej, której towarzyszył rozwój urbaniza-
cji i komunikacji. Budowa infrastruktury w Europie, a w późniejszym okresie w Amery-
ce, Chinach i Japonii, była finansowana ze środków prywatnych, podczas gdy ze środków 
publicznych pokrywano wydatki dworów i wojenne (Walker, Smith, 1995, s. 1). 

W Europie Zachodnie rozwój PPP nastąpił w drugiej połowie XX wieku, zaś intensyw-
ny wzrost dynamiki rozwoju tego rynku obserwuje się od drugiej połowy lat 90. 

Z raportu Europinian PPP Expertise Centre wynika, że rozwój rynku projektów PPP 
w Europie jest systematyczny, ale nierównomierny. Wpływ na dynamikę rozwoju ma 
przede wszystkim sytuacja gospodarcza, a w ostatniej dekadzie globalny kryzys finan-
sowy (rys. 1). 

Dane zaprezentowane na rysunku 1 wskazują, że prawdziwy boom projektów PPP 
przypada na pierwszą dekadę XXI wieku, osiągając w 2006 roku największą liczbę za-
mkniętych finansowo projektów (144), a w roku 2007 największą wartość – sięgającą po-
nad 30 mld euro. W latach 1990–2018 podpisano prawie 1971 kontraktów PPP o łącznej 
wartości ponad 394,34 mld euro. Pozytywne tendencje przerwał światowy kryzys gospo-
darczy, co jest widoczne zarówno w spadku liczby, jak i wartości przedsięwzięć PPP w la-
tach 2009–2012. W 2012 roku odnotowano zaledwie 68 podpisanych umów o wartości 
12,8 mld euro, co stanowiło najniższą wartość tego rynku od 1999 roku.
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Rysunek 1. Liczba i wartość projektów PPP w Europie w latach 1990–2018

Źródło: opracowanie własne na podstawie EPEC (2010).

Liderem rynku PPP w Europie jest Wielka Brytania. W latach 1990–2009 jej udział 
stanowił 67% liczby i ponad 50% wartości wszystkich projektów PPP. Kolejne miejsca 
w rynku przypadły: Hiszpanii (10,1% liczby i 11,4% wartości projektów), Francji (odpo-
wiednio 5,4% i 5,3%), Niemcom (4,9% i 4,1%), Portugalii (3,1% i 7,0%), Włochom (2,4% 
i 3,3%), Irlandii (1,3% i 1,6%) oraz Holandii (1,2% i 1,8%). W ostatnich latach Wielka Bry-
tania odnotowała jednak spadek znaczenia na europejskim rynku, średnio do ok. 30% 
wartości ogółem. Umocniła się natomiast między innymi pozycja Francji (23% warto-
ści zamkniętych projektów), Włoch (8,8%), Belgii (5,8%) oraz Holandii (5,1%) (Kappe-
ler, Nemoz, 2010, s. 8–9). Na wysokim poziomie udziały w rynku utrzymują Hiszpania 
i Niemcy. Łącznie ta siódemka w latach 2010–2018 generowała projekty stanowiące 89% 
wartości europejskiego rynku PPP. Kolejne państwa podejmują ponadto coraz więcej 
większych inwestycji, w tym państwa skandynawskie i Europy Środkowo-Wschodniej. 

Na szczególną uwagę zasługuje Turcja, której udział w rynku europejskim systema-
tycznie wzrasta od 2013 roku, kiedy to podpisano pierwszy kontrakt PPP. Od 2014 roku 
Turcja realizuje 5 projektów o łącznej wartości 5,1mld euro, co stanowi 43% wartości eu-
ropejskiego rynku PPP. 

Na tle państw Europy Zachodniej skromnie przedstawia się liczba i wartość projek-
tów PPP realizowanych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. W  latach 1990–
2009 kraje te odnotowały łącznie ok. 2% udziału w ogólnej liczbie i 5,2% ogólnej warto-
ści europejskiego rynku PPP. Polska zajęła drugą pozycję po Węgrzech, z udziałem 1,7% 
ogólnej wartości i 0,4% liczby zamkniętych finansowo projektów PPP (Kappeler, Nemoz, 
2010, s. 9–10). Wynika to z niedojrzałości rynków, opóźnień w tworzeniu odpowiednich 
regulacji prawnych oraz niewielkiej liczbie wyspecjalizowanych instytucji promujących 
PPP. Za ważną przyczynę słabego rozwoju uznaje się także bierność władz publicznych 
i bariery psychologiczne (np. nieufności, obawy przed posądzeniem o korupcję). Stabi-
lizacji i rozwojowi rynku PPP w tym regionie nie sprzyjał ponadto światowy kryzys go-
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Rysunek 1. Liczba i wartość projektów PPP w Europie w latach 1990–2018 

Źródło: opracowanie własne na podstawie EPEC (2010). 

 

 

 
 

Rysunek 2. Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego dla umów PPP w Polsce w latach 2009–2018  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Analiza rynku PPP za okres od 2009 r. do 31 grudnia 2018 r. (2018).   
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spodarczy. W 2010 roku wartość zamkniętych projektów spadła do 150 mln euro wobec 
2 mld euro rok wcześniej (EPEC, 2010, s. 4). 

2. Struktura projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce 
w latach 2009–2018

W  latach 2009–2018 w  Polsce łącznie wszczęto 547 postępowań partnerstwa publicz-
no-prywatnego, z  czego 149 zakończono podpisaniem umowy. Zawarte na stosunko-
wo krótki czas umowy (25) zostały już zrealizowane, natomiast 18, mimo podpisanych 
umów, nie są jeszcze realizowane. Z uwagi na wczesną fazę rozwoju rynku PPP w Pol-
sce, 15 umów rozwiązano przed ich rozpoczęciem, a 3 formalnie nie są jeszcze rozwiąza-
ne, ale nie są też realizowane; szanse na realizacje ma więc 131 umów. Przekłada się to na 
skuteczność postępowań na poziomie 24%, co oznacza, że zaledwie co czwarte wszczę-
te postępowanie kończy się realizacją umowy. 

Prawidłowy wybór formy prawnej, w jakiej planowana jest do realizacji inwestycja 
jest niezwykle ważny. Przesądza to o  czasie trwania samego postępowania oraz jego 
skuteczności. W Polce do wyboru partnera prywatnego najczęściej wybieraną formą 
prawną była koncesja na usługi (52 umowy). Następnym źródłem prawa, na podsta-
wie którego podpisywane są umowy międzysektorowe, jest prawo zamówień publicz-
nych (PZP) – podpisano 44 umowy. Łącznie oba tryby stanowią ponad 73% ogółu za-
wartych umów (rys. 2). 

Przy projektach inwestycyjnych uwzględniających etap budowy partner prywat-
ny wybierany był na podstawie postępowania koncesyjnego (33 umowy), przy czym 18 
umów koncesyjnych zawarto na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o partnerstwie publicz-
no-prywatnym, a 15 umów – w ramach ustawy o umowie koncesji na roboty budowla-
ne lub usługi.

Rysunek 2. Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego dla umów PPP w Polsce w  latach 
2009–2018 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Analiza rynku PPP za okres od 2009 r. do 31 grudnia 2018 r. (2018). 
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Z  raportów dotyczących oceny rozwoju rynku PPP w  Polsce (Analiza rynku PPP, 
2018) wynika, że największa liczba umów dotyczy obszaru sportu i turystyki oraz efek-
tywności energetycznej (20 umów). Dużym zainteresowaniem cieszą się także projek-
ty infrastruktury transportowej (19 umów) oraz gospodarki wodnej i kanalizacyjnej (15 
umów). Wymienione sektory stanowią ponad 56% całego rynku PPP w Polsce. Biorąc 
pod uwagę wartość nakładów inwestycyjnych na czele rankingu jest sektor telekomuni-
kacji, a następnie sektor gospodarki odpadami. Liczba projektów realizowanych w tych 
sektorach jest niska (kolejno 9 i 7 umów), są to jednak projekty wysoce kapitałochłon-
ne. Łącznie nakłady na inwestycje PPP w tych obszarach pochłonęły ponad 52% wszyst-
kich nakładów. Wysokie nakłady (ponad 600 mld zł) przeznaczono również na projek-
ty rewitalizacyjne. Kolejne miejsca w rankingu wysokiej kapitałochłonności zajmowały 
sektory: infrastruktura transportowa (564 mln zł), sport i turystyka (423 mln zł.) oraz 
efektywność energetyczna z nakładami w wysokości 333 mln zł (rys. 3).

Rysunek 3. Liczba i wartość zawartych umów PPP z uwzględnieniem sektorów w Polsce w  la-
tach 2009–2018

Źródło: opracowanie własne na podstawie Analiza rynku PPP za okres od 2009 r. do 31 grudnia 2018 r. (2018). 

Rynek projektów partnerstwa publiczno-prywatnego W Polsce ma charakter samo-
rządowy, z uwagi na to, że to władze samorządowe są głównym inicjatorem projektu 
PPP, a następnie stroną umowy. W latach 2009–2018 najczęściej podmiotem publicznym 
w umowie PPP była gmina. Największą skutecznością cechowały się gminy miejskie (39), 
wiejskie (27), a następnie gminy miejsko-wiejskie (20). Łączny udział gmin stanowił bli-
sko 66%. Od 6 do 9 kontraktów zawarły: urzędy marszałkowskie, jednostki budżetowe, 
spółki komunalne oraz administracja rządowa. Udział podmiotów, które zawarły mniej 
niż 6 umów wynosi mniej niż 11%.
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Istota partnerstwa publiczno-prywatnego sprowadza się do stworzenia takiego me-
chanizmu realizacji i finansowania zadania publicznego, aby odciążony został budżet 
publiczny. 

Finansowanie przedmiotu umowy partnerstwa publiczno-prywatnego zależy od jego 
specyfiki, o czym decyduje występowanie (lub nie) elementu inwestycyjnego. W umo-
wach o  charakterze usługowym (partner prywatny świadczy usługi najczęściej w  za-
kresie użyteczności publicznej) nakłady finansowe mają marginalne znaczenie. Partner 
prywatny organizuje konieczne zasoby do procesu świadczenia usług, po części anga-
żując majątek swego przedsiębiorstwa, a po części reinwestując środki uzyskane z tytu-
łu świadczonych usług. Finansowanie nakładów koniecznych do zapewnienia ciągłości 
świadczenia usług odbywa się w skali koniecznej do wykonania zobowiązań strony pry-
watnej i często nie stanowi przedmiotu umowy. W tych kontraktach, w których element 
nakładów inwestycyjnych był zasadniczy, i w których konieczne było zapewnienie źró-
deł finansowania przedmiotu umowy, to partner prywatny był odpowiedzialny za ich 
zagwarantowanie i pozyskanie, co dotyczyło 71,43% zawartych kontraktów. Strona pry-
watna najczęściej sięgała po środki własne i dłużne (głównie kredyt bankowy). Zasady, 
na jakich partnerzy prywatni, jako strony umowy o PPP, pozyskują finansowanie ko-
niecznych do realizacji przedsięwzięć, nie różnią się istotnie od zasad, na jakich pozy-
skują oni środki służące finansowaniu innych, standardowo podejmowanych inwestycji. 
Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że z uwagi na długi okres trwania umowy, warunki 
i koszt kapitału w sposób istotny wpływają na całość oferty partnera prywatnego i czę-
sto nie są upubliczniane. 

W przypadku 14 umów mówi się o tzw. finansowaniu hybrydowym, co oznacza, że 
w finansowanie przedmiotu umowy PPP zaangażowane zostały środki dotacyjne UE. 
Dofinansowanie otrzymały: projekt z sektora sportu i turystyki, po 2 – z zakresu gospo-
darki odpadami i rewitalizacji, 3 – z telekomunikacji oraz 6 – z efektywności energetycz-
nej (Analiza rynku PPP, 2018, s. 46–47).

Strukturę rynku projektów PPP w Polsce można określić jako spłaszczoną. Jest ona 
charakterystyczna dla rynków znajdujących się w początkowej fazie rozwoju. W efek-
cie dominuje rynek samorządowych projektów realizowanych przede wszystkim przez 
gminy. Umowy wykonuje się na podstawie najprostszych rozwiązań prawnych i mało 
skomplikowanych mechanizmów finansowania. Na tym etapie tworzona jest baza do-
brych praktyk i baza rozwiązań prawno-organizacyjnych.

3. Realizacja zadań z zakresu sportu i turystyki w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego w Polsce w latach 2009–2018

Atrakcyjność regionu uzależniona jest od wielu czynników: poziomu bezpieczeństwa, 
infrastruktury drogowej, przyjaznych urzędów, polityki władz lokalnych, a  także dys-
ponowania zasobami lub walorami turystycznymi. Ostatni z wymienionych czynników 
jest szczególnie istotny w kontekście możliwości zagospodarowania tych zasobów przez 
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stworzenie lokalnego lub regionalnego produktu turystycznego. Możliwość aktywnego 
spędzenia czasu, korzystania z urządzeń sportowych oraz ze specjalnie przygotowanych 
szlaków historycznych lub przyrodniczych przyciąga do regionu turystów. Oba te sekto-
ry rozwijają się dynamicznie. Z raportu MultiSport Index 2018, który pokazuje poziom 
aktywności fizycznej i sportowej społeczeństwa wynika, że 62% Polaków jest aktywnych 
fizycznie, a 48% uprawia sport przynajmniej raz w tygodniu (KANTAR TNS, 2018). Re-
spondenci zadeklarowali, że najczęściej jeżdżą na rowerze (31%) i biegają (29%). Jedno-
cześnie 39% badanych przynajmniej raz w tygodniu wybiera się na basen, siłownię, do 
klubu fitness albo na lodowisko. 

Podobne trendy widać w  obszarze turystyki. Statystyki dotyczące obłożenia hote-
li w ostatnich dwóch latach wskazują na dobrą koniunkturę w biznesie turystycznym 
w Polsce. Rośnie zainteresowanie zagranicznych turystów Polską i widoczny jest wzrost 
ogólnej liczby turystów korzystających z bazy noclegowej (6,2%), udzielonych noclegów 
(5,7%), większy napływ turystów zagranicznych (7,2%), co wynika z kilku czynników: 
wysokiego kursu euro, zróżnicowanej oferty turystycznej oraz tego, że na tle obecnej sy-
tuacji geopolitycznej, na którą składa się kryzys migracyjny i zagrożenie terrorystycz-
ne w wielu krajach Europy, Polska uchodzi za względnie bezpieczny obszar (Turystyka 
w Polsce 2017, 2018). Wyniki badań mogą i powinny stanowić istotny impuls dla władz 
lokalnych do inwestowania w infrastrukturę sportowo-turystyczną.

Jak wynika z wcześniejszej analizy rynku projektów PPP w Polsce, sektor sportu i tu-
rystyki cieszy się największą popularnością wśród wszystkich obszarów współpracy pu-
bliczno-prywatnej. Sprzyja temu systematyczny rozwój sportu powszechnego, rosnące 
potrzeby w zakresie dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminach oraz to, 
że budowa, modernizacja lub utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej wymaga zaanga-
żowania znacznych nakładów przekraczających możliwości budżetowe większości pol-
skich samorządów. Sektor publiczny dlatego dostrzegł w PPP alternatywną formę reali-
zacji zadań inwestycyjnych w tym obszarze oraz możliwość skuteczniejszego zarządza-
nia funkcjonującymi już obiektami przez powierzenie zewnętrznym operatorom zarzą-
dzania własną infrastrukturą sportowo-turystyczną (Cieślak, 2014, s. 25).

W latach 2009–2018, wśród 547 wszczętych postępowań o wybór partnera prywat-
nego dla projektu PPP, najwięcej rozpoczęto w sektorze sportu i turystyki, bo 143, czy-
li 26,14%. Liczba uruchomionych procedur przetargowych nie przełożyła się niestety na 
liczbę zawartych umów. Do końca 2018 roku zawarto łącznie 20 umów, ale w fazie fak-
tycznej realizacji było tylko 17 kontraktów. Taki stan przekłada się na skuteczność postę-
powań w tym sektorze, mierzoną relacją liczby wszystkich postępowań a liczbą zawar-
tych umów. W sektorze sportu i rekreacji ta skuteczność jest na poziomie 13,9% (śred-
nia wszystkich sektorów 24%).

Najaktywniejsze w poszukiwaniu prywatnych inwestorów dla inwestycji sportowo-
-rekreacyjnych są podmioty z województw mazowieckiego i dolnośląskiego, odpowied-
nio 23 i 17 wszczętych postępowań oraz 5 i 4 zawarte umowy. W pozostałych wojewódz-
twach samorządy i pozostałe podmioty publiczne pracowały z partnerami prywatnymi 
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nad pojedynczymi, sporadycznymi inwestycjami (podlaskie, świętokrzyskie, wielkopol-
skie) (Ministerstwo Sportu i Turystyki, 2016, s. 22). 

Zdecydowana większość zawartych umów dotyczyła koncesji na zarządzanie lub ad-
ministrowanie obiektami w modelu operatorskim, 85% wszystkich realizowanych kon-
traktów. Tylko trzy umowy dotyczyły koncesji na budowę (budowa kompleksu mineral-
nych basenów w Solcu-Zdroju, budowa hali sportowej w Karczmiskach, budowa kry-
tych kortów tenisowych w gminie Tarnowo Podgórne). Oznacza to, że dotychczasowa 
współpraca pomiędzy podmiotem publicznym i prywatnym nie przekłada się na spekta-
kularny przyrost obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Większość zawartych 
umów dotyczyła zarządzania infrastrukturą powierzoną koncesjonariuszowi przez sa-
morząd, który uprzednio samodzielnie wybudował infrastrukturę, często wykorzystu-
jąc środki pomocowe Unii Europejskiej (Kaczyńska, 2018, s. 78). 

Inwestycje PPP w  obszarze sportu i  turystyki najczęściej dotyczyły obiektów wod-
nych obejmujących: aquaparki, krytych/odkrytych pływalni, basenów wraz z otaczają-
cą infrastrukturą. Ten rodzaj inwestycji cieszył się największą popularnością i stanowił 
36% wszystkich projektów. Drugim obszarem zainteresowania, łącznie 29% wszystkich 
projektów, były kompleksy sportowo-rekreacyjne, hale widowiskowo-sportowe. Infra-
struktura turystyczna obejmująca m.in. świadczenie usług pasażerskiego transportu tu-
rystycznego oraz zarządzanie trasami turystycznymi stanowiła 14%. 

Większość projektów (ponad 55%) realizowanych w modelu PPP w obszarze sportu 
i turystyki z punktu widzenia zainwestowanych środków stanowiły przedsięwzięcia mi-
kro, zamykające się w kwotach do 5 mln zł. Takie rozdrobnienie świadczy o tym, że to 
samorządy są głównymi inwestorami w tym obszarze. 

W bazie Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (https://www.ppp.gov.pl/baza/
Strony/baza_projektow_ppp.aspx) widnieją zaledwie dwa kontrakty o wartości oscylu-
jącej wokół 100 tys. zł. Największy kontrakt zawarty został na 15 lat pomiędzy Urzędem 
Miasta Katowice oraz spółką PTWP Event Center. Przedmiotem koncesji jest świad-
czenie przez koncesjonariusza kompleksowych usług polegających na organizacji im-
prez i zarządzaniu Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowisko-
wo-Sportową Spodek w Katowicach. Wartość netto umowy wynosi 246 mln zł. Środki 
finansowe są pozyskane przez koncesjonariusza w postaci kapitałów własnych i finan-
sowania zwrotnego. Przedsięwzięcie nie ma charakteru hybrydowego. Wynagrodzenie 
partnera prywatnego stanowią wyłącznie opłaty od użytkowników obiektu. Poza udo-
stępnieniem przedmiotu koncesji – Urząd Miasta Katowice nie ponosi żadnego ryzyka. 
Inwestor prywatny zobligowany jest natomiast do organizacji i przeprowadzania imprez 
oraz skutecznego wykorzystania potencjału obiektów i zarządzania marką Międzynaro-
dowego Centrum Kongresowego i Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek. Umowa wy-
gaśnie 17 listopada 2030 roku.

Druga umowa to 10-letnia koncesja na usługi świadczone w ramach PPP z wykorzy-
staniem infrastruktury Term Warmińskich. Umowę zawarto pomiędzy Starostwem Po-
wiatowym w Lidzbarku Warmińskim a spółką Condohotels Management na wartość 
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netto 108 527 839,7 zł. Składniki majątkowe powierzone partnerowi prywatnemu zo-
stały sfinansowane dzięki wykorzystaniu dotacji unijnej (RPO Warmińsko-Mazurskie). 
W tym przypadku koncesja nie jest projektem hybrydowym, a działalność koncesjona-
riusza (operatora) jest finansowana przez stronę prywatną. Obowiązki partnera prywat-
nego obejmuje świadczenie usług o charakterze rekreacyjnym, służących poprawie kon-
dycji fizycznej, a także usług: terapeutycznych, rozrywkowych, kosmetycznych, hotelar-
skich oraz gastronomicznych. Umowa kończy się 21 października 2025 roku.

Średni czas od ogłoszenia postępowania do podpisania umowy wynosi ponad 200 dni. 
Do rzadkości należą kontrakty zawarte w mniej niż pół roku od ogłoszenia postępowa-
nia, aczkolwiek w mniejszych gminach zwykle procedury przebiegają znaczniej szybciej. 
Najkrótsze postępowanie dotyczące zarządzania halą spacerową i oranżerią w Jedlinie-
-Zdroju trwało 42 dni. Umowę o administrowaniu obiektem powstałym w wyniku re-
alizacji projektu Wioska Kulinarna udało się podpisać w ciągu 80 dni od opublikowa-
nia ogłoszenia. Najdłużej natomiast procedury i rozmowy trwały w przypadku umowy 
dotyczącej usług organizacji imprez i zarządzaniu Międzynarodowym Centrum Kon-
gresowym oraz Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek w Katowicach – ponad 900 dni, 
czyli ponad 2,5 roku.

Nie wszystkie zawarte umowy zakończyły się sukcesem. Podstawowa przeszkoda to 
brak zamknięcia finansowego projektu. Partner prywatny nie zawsze jest w stanie spro-
stać wymaganiom kredytodawcy. Strona prywatna zwykle też nie jest w stanie udźwi-
gnąć wszystkich rodzajów ryzyka, jakie są na nią nakładane przez podmiot publiczny. 
W efekcie zdarza się, że nie ma żadnych chętnych nawet na samo ogłoszenie albo zain-
teresowane firmy nie są w stanie znaleźć konsensusu w późniejszych rozmowach i ne-
gocjacjach z urzędnikami. W takiej sytuacji projekt albo upada, albo samorząd realizuje 
go samodzielnie, obciążając tym samym budżet wieloletnim kredytem. Do nierealizowa-
nych inwestycji należą: Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku 
Termy Gostynińskie, zagospodarowanie, eksploatacja i zarządzanie kąpieliskiem na te-
renie jeziora Niesulice, usługi kompleksowego zarządzania i administrowania halą spa-
cerową wraz z oranżerią na terenie Jedlina-Zdrój, boisko piłkarskie w Piasecznie, hala 
sportowa TS Wisła, zarządzanie obiektem rekreacyjnym na Czarnym Stawie w Duszni-
kach Zdroju (Baza Platformy PPP).

Wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze sportu i  tu-
rystyki należy ocenić jako niewystarczające. Przyczyn takiego stanu rzeczy można upa-
trywać w wielu aspektach. Po pierwsze w rozbieżnościach oczekiwań strony publicznej 
i prywatnej w odniesieniu do opłacalności projektów w analizowanym sektorze. Skut-
kuje to trudnościami w uzgodnieniu kwestii zapewnienia finansowania na etapie eks-
ploatacji infrastruktury oraz możliwości przejmowania ryzyka ekonomicznego przez in-
westorów prywatnych. Podmioty publiczne nie chcą lub nie mogą partycypować finan-
sowo w znacznej części przedsięwzięć, zaś inwestorzy nie decydują się na podejmowa-
nie nadmiernego ryzyka gospodarczego. Ponadto nadal obserwuje się niski poziom wie-
dzy podmiotów publicznych i prywatnych na temat zasad realizacji projektów PPP oraz 
nieprawidłowości w sporządzonych analizach przedrealizacyjnych. Na koniec po stronie 
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władz lokalnych leży obowiązek szerokiego informowania lokalnych społeczności o pla-
nowanych inwestycjach w formule PPP i ich istocie. Potencjalne odpłatność nie powin-
na być dominującą barierą wzbudzającą niechęć do tego typu inwestycji. 

Podsumowanie

Jednostki samorządu terytorialnego odpowiedzialne są za zrównoważony rozwój lokal-
ny i regionalny. Na władzy lokalnej ciąży obowiązek kompleksowego rozwoju społeczno-

-gospodarczego prowadzący do zaspokojenia potrzeb ludzkich z uwzględnieniem uwa-
runkowań środowiskowych. Jednym z zadań samorządu jest wspieranie obszaru sportu 
i turystyki. W ostatnich latach sektor ten należy do najpopularniejszych obszarów plano-
wania współpracy publiczno-prywatnej w ramach PPP w Polsce. Wynika to z tego, że in-
frastruktura techniczna, zwłaszcza drogowa czy sieciowa jest nadal priorytetowym wy-
datkiem w budżetach samorządowych, a zadania o charakterze społecznym realizowa-
ne są w dalszej kolejności, jeśli powalają na to uwarunkowania budżetowe lub gdy po-
zyskane zostanie alternatywne finansowanie. 

Wejście w życie nowych regulacji w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego spo-
wodowało, że władze lokalne bardzo chętnie zainteresowały się współpracą międzysek-
torową w celu powiększenia własnej infrastruktury sportowo-turystycznej, uznając ją 
jednocześnie za czynnik podnoszący atrakcyjność regionu. W ostatnich 10 latach ogło-
szono łącznie 143 postepowania przetargowe. W efekcie postępowań negocjacyjnych na 
koniec 2018 roku zawarto 20 umów o łącznej wartości 423 mln zł. Dla porównania w la-
tach 2009–2011 wszczęto 70 postępowań z  4 zawartymi umowami. Wzrost liczby za-
wartych umów nie należy traktować jako spektakularny, a jedynie symboliczny, o czym 
świadczy wskaźnik skuteczności, wynoszący zaledwie 13,9%, co oznacza że co 8 postę-
powanie przetargowe kończy się realizacją umowy. Tym samym pozytywnie została zwe-
ryfikowana postawiona na wstępie hipoteza.

Przyczyn tak niskiej skuteczności należy upatrywać w niskim poziomie wiedzy za-
równo podmiotów publicznych jak i prywatnych co do istoty i charakteru długookre-
sowych rozwiązań partnerskich. Nieprawidłowego podejścia strony publicznej do kwe-
stii alokacji ryzyka, możliwości zamknięcia finansowego projektu PPP przez stronę pry-
watną. Często wśród barier wskazuje się na brak bazy dobrych praktyk. Argument ten 
w opinii autora nie jest już w pełni adekwatny do sytuacji. Od 4 lat ministerstwo odpo-
wiedzialne za promocję i rozwój PPP w Polsce (obecnie Ministerstwo Inwestycji i Roz-
woju) regularnie publikuje raporty oceniające rozwój rynku PPP oraz dokumenty sta-
nowiące bazę prawno-formalną dla planowanych projektów w różnych sektorach gospo-
darki. Dodatkowo w ministerstwie stworzono departament PPP, który zajmuje się praw-
nym i analitycznym wsparciem dla samorządów przygotowujących się do inwestycji re-
alizowanej w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Rozwój rynku projektów PPP w sektorze sportu i turystyki może w najbliższych latach 
zyskać na dynamice z uwagi na kończącą się obecną perspektywę finansową Unii Euro-



56  |  Dagmara Hajdys

pejskiej i ograniczone budżety w przyszłej perspektywie oraz na przyjęte i wdrażane kra-
jowe programy wsparcia formuły PPP – Polityka rządu w zakresie rozwoju partnerstwa 
publiczno-prywatnego, Program rozwoju turystyki do 2020 roku oraz Program rozwoju 
sportu do roku 2020. Jednym ze wspólnych dla tych dokumentów priorytetów jest szer-
sze stosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego przy realizacji projektów w obszarze 
sportu i turystyki. Czy tak się stanie – przyszłość pokaże. Pierwsze pozytywne oznaki są 
w postaci zwiększonej liczby planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w omawianym 
obszarze. W bazie zamierzeń inwestycyjnych platformy PPP na 140 projektów 27 doty-
czy obszaru sportu i turystyki. Gdyby wszystkie zamierzenia zakończyły się sukcesem 
i umowy były realizowane to współczynnik skuteczności wzrósłby do 19,2%. 

Patrząc na rynek PPP w sektorze sportu i rekreacji, należy postrzegać go dwukierun-
kowo, z jednej strony przez pryzmat wzrostu atrakcyjności i jakości świadczonych usług, 
a z drugiej przyszłych kosztów utrzymanie infrastruktury przez podmiot publiczny, gdy 
umowa o PPP wygaśnie. 
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Application of public-private partnership formula in the sport and tour-
ism area in Poland

Keywords: public-private partnership, commune, own tasks, sport, tourism

Summary

The aim of the study is to assess the market for public-private partnership projects (PPP) in 
Poland compared to the European countries and to assess the use of the PPP formula in the 
implementation of the municipality’s own tasks in the field of sport and tourism. It has been 
hypothesized that the increasing number of PPP projects in the sports and tourism sector 
does not translate into an increase in the number of contracts being implemented. The eval-
uation of the PPP market in Europe and in Poland was made on the basis of the subject lit-
erature and reports of the Ministry of Investments and Development, the PPP Institute and 
the European PPP Expertise Center. The PPP projects market in Poland compared to the 
European countries is in the initial stage of development, as evidenced by the number and 
value of investments implemented and the fragmentation characteristic of developing mar-
kets. In Poland, in the years 2009-2018, an increase in the number of initiated proceedings 
and the number of concluded contracts can be observed. This is favored by the institution-
al support policy, improvement of legal regulations and the widening base of good practic-
es. In the analyzed period, the most contracts (20) were concluded in the sports and recrea-
tion sector. As regards the number of proceedings initiated (143), this is not a spectacular de-
velopment. The reasons still lie in the lack of adequate knowledge about the specifics of PPP 
projects on the part of the public and private entities, inadequate allocation of risks and the 
lack of financial closure of the project by the private party.

The adoption of strategic documents supporting the development of the PPP formula and 
the change of the EU support rules in the new financial perspective may be an impulse for 
dynamic changes on the Polish PPP projects market.
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Streszczenie

Innowacyjność jest aktualnie terminem modnym i powszechnie stosowanym, a z naukowe-
go punktu widzenia nie jest jedynie chwilowym kaprysem, ale na tyle istotnym symbolem 
obecnych czasów, że zajmuje ważne miejsce w teorii ekonomii i odgrywa kluczową rolę we 
współczesnej gospodarce. W ujęciu mezoekonomicznym innowacyjność regionów jest sty-
mulantą rozwoju regionalnego. Niniejsze opracowanie jest elementem cyklu publikacji au-
tora poświęconych wynikom badań dotyczących oryginalnej koncepcji pozwalającej łącznie 
rozpatrywać innowacyjność regionów i rozwój regionalny. Proinnowacyjny rozwój regional-
ny jest bowiem określeniem dla pewnego rodzaju nadkryterium, pozwalającym rozpatrywać 
omawiane wielowymiarowe kategorie ekonomiczne razem we wzajemnej relacji, a nie, jak 
zazwyczaj, osobno. Celem opracowania jest przedstawienie skwantyfikowania tego obszaru 
badawczego i jego statystyczna analiza przy użyciu metod porządkowania liniowego w uję-
ciu regionalnym w Polsce.

Wprowadzenie

Innowacyjność i rozwój regionalny są ważnymi kategoriami ekonomicznymi i określe-
niami powszechnie dziś używanymi nie tylko w specjalistycznej literaturze ekonomicz-
nej, ale też w prasie, radiu, telewizji czy internecie. Zagadnienia te są jednak na tyle zło-
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żone i wielowymiarowe, że w życiu codziennym rozumiane są raczej intuicyjnie i inter-
pretowane domyślnie. Innowacyjność regionu można utożsamiać ze zdolnością i chęcią 
podmiotów funkcjonujących w i na rzecz danego regionu zarówno w sferze społecznej, 
jak i  gospodarczej do tworzenia i  absorpcji innowacji, a  tym samym ciągłego poszu-
kiwania i  stosowania w  praktyce wyników badań naukowych, prac badawczo-rozwo-
jowych, nowych idei, pomysłów, wynalazków i rozwiązań mających na celu pozytyw-
ne zmiany wzrostu ilościowego i postępu jakościowego w regionie, lepsze zaspokojenie 
potrzeb jego mieszkańców i efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów (Ku-
dłacz, Reichel, 2003, s. 68; Brol, 2011, s. 12; Strahl, 2010, s. 16; Budziewicz-Guźlecka, 2014, 
s. 42). Szerszym pojęciem wydaje się rozwój regionalny, który można traktować jako 
proces ciągłych przemian społeczno-gospodarczych określonych przestrzeni, obejmują-
cych wyodrębnione regiony, zmierzających do poprawy istniejącego stanu z punktu wi-
dzenia przyjętych kryteriów (Markowska, 2002, s. 20; Kudłacz, 1999, s. 15; Cooke, Ley-
desdorff, 2006, s. 6). Rozmaite uwarunkowania wpływają oczywiście na te zmiany, któ-
re dotyczą różnorodnych zjawisk i  licznych obszarów działalności, a  tym samym po-
wodują konieczność rozpoznawania wielu czynników o różnym kierunku i sile oddzia-
ływania, co potęguje złożoność i niejednoznaczność opisywanej problematyki. Należy 
jednak wskazać, że elementem spajającym te wszystkie czynniki są nowoczesne techno-
logie (Drab-Kurowska 2010, s. 159; Czaplewski, 2015, s. 341–348; Czaplewski, 2011 s. 344–
395). Badacze zazwyczaj skupiają się na rozpoznaniu jednego z tych wielowymiarowych 
zjawisk, ale wzajemna relacja, czyli stosunek zachodzący między nimi sprawia, że moż-
na je rozpatrywać też łącznie. Zaproponowane podejście nazwano jako proinnowacyj-
ny rozwój regionalny (Klóska, 2015). Celem opracowania jest ilościowe ujęcie proinno-
wacyjnego rozwoju regionalnego i jego statystyczna analiza przy użyciu metod porząd-
kowania liniowego w ujęciu regionalnym w Polsce w latach 2006–2016.

1. Kwantyfikacja obszaru badawczego 

Przeprowadzona szeroka dyskusja naukowa na temat kwantyfikacji obszaru badawczego 
oraz rozważania metodyczne w tym zakresie (Klóska, 2015) doprowadziły do wyspecy-
fikowania – przy dostrzeganych dziś ograniczeniach – zmiennych diagnostycznych, co 
pozwala na, w miarę kompleksowy, opis innowacyjności regionów i rozwoju regionalne-
go w Polsce, rozpatrywanych łącznie a nie, jak zazwyczaj, osobno (por. tab. 1).

Tabela 1. Wskaźniki proinnowacyjnego rozwoju regionalnego w Polsce

Symbol 
wskaźnika Wskaźniki proinnowacyjne

I1 nakłady na działalność B+R w relacji do PKB (%)
I2 odsetek osób w wieku 15–64 lata posiadających wyższe wykształcenie (%)
I3 nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB (%)

I4 odsetek MŚP przemysłowych współpracujących w inicjatywach klastrowych lub innych sformalizowanych 
formach współpracy (%)



Proinnowacyjny rozwój regionalny w Polsce w ujęciu statystycznym  |  61

Symbol 
wskaźnika Wskaźniki proinnowacyjne

I5 udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogóle przedsiębiorstw przemysłowych (%)
I6 udział przedsiębiorstw innowacyjnych – w ogóle przedsiębiorstw z sektora usług (%)
I7 udział zatrudnionych w B+R w pracujących ogółem (%)

I8 udział przychodów netto ze sprzedaży produktów podmiotów zaliczanych do wysokiej i średnio-wysokiej 
techniki (przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób) (%)

Symbol 
wskaźnika Wskaźniki prorozwojowe

R1 zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
R2 wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym (%)
R3 liczba studentów szkół wyższych na 10 tys. ludności
R4 stopa bezrobocia rejestrowanego (%)
R5 liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 100 tys. mieszkańców
R6 zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności ogółem (hm³) na 10 tys. ludności
R7 PKB (ceny bieżące) na mieszkańca w zł
R8 udział nakładów podmiotów gospodarczych w nakładach na działalność B+R ogółem (%)
R9 liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w sektorze prywatnym na 10 tys. ludności

R10 pracujący na 1000 ludności
R11 nakłady inwestycyjne ogółem (ceny bieżące) na mieszkańca w zł
R12 odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków (%)
R13 lesistość (%)
R14 recykling odpadów opakowaniowych (%)
R15 udział gruntów zdewastowanych i zdegradowanych wymagających rekultywacji w powierzchni ogółem (%)

R16 udział odpadów (z wyłączeniem komunalnych) poddanych odzyskowi w ilości odpadów wytworzonych 
w ciągu roku (%)

R17 udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem (%)
R18 zużycie energii elektrycznej na mln zł PKB (GWh)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Klóska (2015, s. 133, 139–140).

Lista przedstawionych w tabeli 1 26 wskaźników, będąca sumą zmiennych uwzględ-
nionych w  badaniach innowacyjności regionów oraz rozwoju regionalnego w  Polsce 
(Klóska, 2015) stanowi jednorodną całość merytoryczną i w sposób możliwie pełny od-
zwierciedla najważniejsze aspekty analizowanego nadkryterium, które w  proponowa-
nym ujęciu badawczym łączy obie kategorie ekonomiczne. Poszczególne cechy są no-
śnikami różnych informacji o opisywanym zagadnieniu i ich łączna ocena nie budzi za-
strzeżeń. Jest to o  tyle uzasadnione, że przy całej złożoności omawianej problematy-
ki, zarówno innowacyjność regionów, jak i rozwój regionalny mają prowadzić do pozy-
tywnych zmian wzrostu ilościowego i postępu jakościowego określonych obszarów. Ich 
składowe, często trudne do uchwycenia, a niekiedy o substytucyjnym charakterze, kom-
plementarnie się uzupełniają w tym samym celu – dążenia do zmian na lepsze. Wyso-
kie wartości większości rozpatrywanych cech (stymulant) są pożądane, a destymulanta-
mi jest jedynie siedem z nich, oznaczonych w tabeli 1 jako: R1, R2, R4, R5, R6, R15 i R18. 
Wychodząc przy tym z założenia – na co wskazywano już wcześniej – że rozwój regio-
nalny jest szerszym pojęciem niż innowacyjność regionów, przyjęta w tabeli 1 struktura 
zbioru cech statystycznych opisująca proinnowacyjny rozwój regionalny jako ideę łącz-
nej analizy tych kategorii ekonomicznych wydaje się uzasadniona. Warto więc dodać, że 
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zestaw proponowanych zmiennych diagnostycznych ma decydujące znaczenie dla wy-
ników badań empirycznych, a odrębnym problemem wstępnym, wymagającym również 
podjęcia przemyślanej decyzji jest ewentualne ustalenie systemu wag rozpatrywanych 
cech. Do dziś nie rozstrzygnięto jednak tej kwestii w sposób jednoznaczny i nie wypra-
cowano uniwersalnej, powszechnie obowiązującej procedury, dlatego też przyznano – 
jak czyni to w praktyce większość badaczy (Grabiński, 1984, s. 13) – jednakowe znacze-
nie każdej zmiennej i zastosowano wagi równe.

2. Charakterystyka materiału statystycznego

Szczegółowe zestawienie1 podstawowych charakterystyk liczbowych przyjętych wskaź-
ników proinnowacyjnych w latach 2006–2016 przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Statystyczna charakterystyka przyjętych wskaźników proinnowacyjnych w wojewódz-
twach w Polsce w latach 2006–2016

Wyszczególnienie
I1 – nakłady na działalność B+R w relacji do PKB (%) w roku

2006 2008 2010 2012 2014 2016
Minimum 0,08 0,10 0,12 0,19 0,22 0,18
Maksimum 1,07 1,21 1,36 1,38 1,55 1,70
Średnia 0,40 0,43 0,55 0,70 0,70 0,72
Mediana 0,35 0,36 0,48 0,67 0,68 0,62
Współczynnik zmienności (%) 69,09 68,20 58,76 55,23 59,21 64,24

Wyszczególnienie
I2 – odsetek osób w wieku 15–64 lata z wyższym wykształceniem (%) w roku

2006 2008 2010 2012 2014 2016
Minimum 10,20 13,00 14,60 16,30 16,60 17,80
Maksimum 21,50 23,30 27,20 29,20 30,30 31,00
Średnia 14,10 15,81 18,44 20,40 20,58 21,73
Mediana 14,00 15,85 18,50 20,70 20,15 21,10
Współczynnik zmienności (%) 17,40 15,10 14,84 14,85 14,90 14,52

Wyszczególnienie
I3 – nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB (%) w roku

2006 2008 2010 2012 2014 2016
Minimum 0,01 0,01 0,02 0,07 0,06 0,05
Maksimum 0,33 0,40 0,50 0,74 1,06 1,13
Średnia 0,13 0,13 0,15 0,27 0,32 0,36
Mediana 0,10 0,09 0,11 0,19 0,19 0,22
Współczynnik zmienności (%) 71,60 84,33 85,21 72,70 93,31 94,91

Wyszczególnienie
I4 – odsetek MŚP przemysłowych współpracujących w inicjatywach klastrowych lub innych 

sformalizowanych formach współpracy (%) w roku 
2006 2008 2010 2012 2014 2016

Minimum 3,28 2,52 0,90 1,40 1,20 1,20
Maksimum 10,08 9,55 7,50 12,70 9,50 9,50
Średnia 6,20 6,51 3,64 6,51 5,36 5,36
Mediana 6,36 6,74 2,85 5,90 5,40 5,40
Współczynnik zmienności (%) 28,26 28,82 50,07 50,92 38,68 38,68

1 Według stanu na dzień 12.01.2019 r. Nieliczne braki danych uzupełniono stosując znane metody interpolacji 
i ekstrapolacji lub – jak to się niekiedy czyni – przyjęto dane za ostatni dostępny rok.
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Wyszczególnienie
I5 – udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogóle przedsiębiorstw przemysłowych (%) w roku

2006 2008 2010 2012 2014 2016
Minimum 17,10 14,70 13,40 11,00 14,20 13,70
Maksimum 30,70 25,80 20,70 22,30 22,10 21,50
Średnia 23,84 21,11 17,12 17,26 17,53 17,53
Mediana 23,75 21,90 16,80 17,70 17,40 17,25
Współczynnik zmienności (%) 17,28 16,64 11,08 18,51 13,80 12,40

Wyszczególnienie
I6 – udział przedsiębiorstw innowacyjnych – w ogóle przedsiębiorstw z sektora usług (%) w roku

2006 2008 2010 2012 2014 2016
Minimum 12,70 7,80 8,30 5,30 4,40 6,30
Maksimum 28,70 22,00 15,60 16,90 17,50 13,10
Średnia 20,36 14,02 11,84 10,66 10,60 9,48
Mediana 19,70 13,60 12,20 11,40 10,70 9,45
Współczynnik 
zmienności (%) 23,36 29,84 16,88 26,95 32,93 19,01

Wyszczególnienie
I7 – udział zatrudnionych w B+R w pracujących ogółem (%) w roku

2006 2008 2010 2012 2014 2016
Minimum 0,23 0,26 0,24 0,14 0,26 0,28
Maksimum 1,56 1,33 1,62 1,53 1,62 1,57
Średnia 0,69 0,62 0,69 0,75 0,71 0,81
Mediana 0,67 0,56 0,63 0,71 0,80 0,72
Współczynnik 
zmienności (%) 48,75 47,78 50,74 47,65 49,17 48,38

Wyszczególnienie
I8 – udział przychodów netto ze sprzedaży produktów podmiotów zaliczanych do wysokiej 

i średniowysokiej techniki (przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób) (%) w roku
2006 2008 2010 2012 2014 2016

Minimum 7,20 9,50 7,00 8,00 7,70 7,60
Maksimum 58,00 60,50 62,90 60,50 59,70 59,80
Średnia 27,72 28,87 30,88 29,93 29,63 30,73
Mediana 28,55 29,80 30,80 30,15 29,00 32,15
Współczynnik 
zmienności (%) 46,80 44,85 48,51 45,38 47,00 44,31

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.strateg.stat.gov.pl (12.01.2019).

Strukturę województw w Polsce pod względem innowacyjności (por. tab. 2) najbar-
dziej różnicują procentowe udziały nakładów (w tym też sektora przedsiębiorstw) na 
działalność B+R w  relacji do PKB, przy czym ich wartości w  całym badanym okre-
sie, mimo nieznacznej poprawy, utrzymują się na dosyć niskim poziomie2. Wyraźnie 
niekorzystnie należy ocenić obserwowaną tendencję spadkową przeciętnych pozio-
mów udziałów przedsiębiorstw innowacyjnych w ogóle przedsiębiorstw z sektora usług 
i analogicznie w przemyśle (chociaż zauważalny jest nieznaczny wzrost). Pozytywnie, ze 
względu na przyjęte kryterium badań, prezentuje się widoczny trend rosnący odsetka 
osób w wieku 15–64 lata z wykształceniem wyższym. Edukacja, jak również samoświa-
domość potrzeby uczenia się przez całe życie, jest ważnym czynnikiem proinnowacyj-

2 Jak podano w „Pulsie Biznesu” z 6.12.2017 r. (s. 16), według strategii rządu do 2020 r. w Polsce wydatki na bada-
nia i rozwój mają wzrosnąć do 1,7% PKB, co zdecydowanie przybliży Polskę do obecnej średniej w innych kra-
jach UE (warto dodać, że czołowe państwa innowacyjne na świecie, jak Japonia czy Korea Południowa, prze-
znaczają aktualnie na działalność B+R ponad 4% swojego PKB).
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nym. Należy jednak podkreślić, że wiele mierników ujętych w tabeli 2 wykazuje jedynie 
niewielkie zmiany w czasie, co z punktu widzenia charakteru rozpatrywanych zmien-
nych nie wpływa korzystnie na poprawę innowacyjności regionów.

Analogiczne podejście zastosowano do sporządzenia statystycznego portretu rozwo-
ju regionalnego w Polsce. Szczegółowe zestawienie podstawowych charakterystyk licz-
bowych przyjętych wskaźników prorozwojowych w  latach 2006–2016 przedstawiono 
w tabeli 3. 

Tabela 3. Statystyczna charakterystyka przyjętych wskaźników prorozwojowych w  wojewódz-
twach w Polsce w latach 2006–2016

Wyszczególnienie
R1 – zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych w roku

2006 2008 2010 2012 2014 2016
Minimum 5,00 4,70 4,00 3,60 3,10 3,30

Maksimum 7,30 7,40 6,30 6,30 5,30 5,90
Średnia 5,97 5,59 5,05 4,73 4,28 4,17

Mediana 5,90 5,40 5,00 4,45 4,45 4,15
Współczynnik 
zmienności (%) 12,70 13,06 13,29 17,56 15,69 17,27

Wyszczególnienie
R2 – wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym (%) w roku

2006 2008 2010 2012 2014 2016
Minimum 12,90 11,10 11,60 9,90 11,40 9,00

Maksimum 25,00 27,10 26,60 24,70 26,00 22,30
Średnia 18,33 18,35 18,36 17,32 17,46 14,44

Mediana 18,35 17,70 17,60 17,60 17,00 13,15
Współczynnik 
zmienności (%) 22,26 26,69 27,33 29,43 26,46 31,06

Wyszczególnienie
R3 – liczba studentów szkół wyższych na 10 tys. ludności w roku

2006 2008 2010 2012 2014 2016
Minimum 353,00 295,00 258,00 208,00 176,00 147,00

Maksimum 676,00 662,00 635,00 605,00 545,00 503,00
Średnia 474,31 466,94 439,88 400,44 346,69 313,88

Mediana 454,00 453,00 428,50 378,50 317,00 286,50
Współczynnik 
zmienności (%) 19,60 22,55 23,11 26,82 30,15 33,91

Wyszczególnienie
R4 – stopa bezrobocia rejestrowanego (%) w roku

2006 2008 2010 2012 2014 2016
Minimum 11,30 6,40 9,20 9,80 7,60 5,00

Maksimum 23,60 16,80 20,00 21,30 18,70 14,20
Średnia 16,03 10,56 13,64 14,57 12,38 9,18

Mediana 15,85 9,90 13,35 14,30 12,15 8,85
Współczynnik 
zmienności (%) 22,17 28,17 22,51 21,02 22,79 26,73

Wyszczególnienie
R5 – liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 100 tys. mieszkańców w roku

2006 2008 2010 2012 2014 2016
Minimum 9,10 9,79 7,06 7,27 5,42 5,48

Maksimum 17,40 18,86 15,33 11,71 10,56 11,11
Średnia 14,21 14,53 10,47 9,38 8,66 8,33

Mediana 14,85 14,73 10,54 9,39 8,56 8,54
Współczynnik 
zmienności (%) 19,65 19,10 20,57 16,26 17,50 21,16
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Wyszczególnienie
R6 – zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności ogółem (hm³) na 10 tys. ludności w roku

2006 2008 2010 2012 2014 2016
Minimum 0,66 0,67 0,66 0,70 0,72 0,74

Maksimum 11,11 9,96 10,80 10,09 10,45 11,29
Średnia 2,87 2,63 2,69 2,66 2,61 2,65

Mediana 1,26 1,20 1,21 1,16 1,12 1,23
Współczynnik 
zmienności (%) 113,12 110,26 117,80 114,66 115,79 117,79

Wyszczególnienie
R7 – PKB (ceny bieżące) na mieszkańca w zł w roku

2006 2008 2010 2012 2014 2016
Minimum 18783 23079 25840 29333 31170,00 31170,00

Maksimum 44383 53002 59217 66755 71659,00 71659,00
Średnia 25418 30614 33997 38049 40496,44 40496,44

Mediana 24465 28904 31805 35098 37548,00 37548,00
Współczynnik 
zmienności (%) 24,38 23,78 24,58 25,18 25,34 25,34

Wyszczególnienie
R8 – udział nakładów podmiotów gospodarczych w nakładach na działalność B+R ogółem (%) w roku

2006 2008 2010 2012 2014 2016
Minimum 7,70 4,70 12,50 16,20 14,70 13,90

Maksimum 53,30 59,60 54,60 72,30 71,70 73,90
Średnia 30,39 27,70 23,13 34,27 34,84 41,78

Mediana 30,25 26,75 19,00 36,25 34,25 40,75
Współczynnik 
zmienności (%) 46,93 53,09 50,68 41,03 41,10 38,42

Wyszczególnienie
R9 – liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w sektorze prywatnym na 10 tys. 

ludności w roku
2006 2008 2010 2012 2014 2016

Minimum 53,60 55,40 73,88 65,42 67,59 55,59
Maksimum 105,57 110,23 125,66 114,01 118,93 96,91

Średnia 75,34 80,57 99,57 88,42 87,95 74,43
Mediana 74,30 79,16 98,70 84,67 83,46 74,13

Współczynnik 
zmienności (%) 20,60 20,56 16,37 18,24 18,75 18,36

Wyszczególnienie
R10 – pracujący na 1000 ludności w roku

2006 2008 2010 2012 2014 2016
Minimum 284,60 298,85 291,16 288,19 270,41 300,93

Maksimum 409,18 432,81 422,54 428,84 540,96 449,93
Średnia 327,81 348,04 344,97 345,59 344,28 362,63

Mediana 321,74 347,16 347,50 350,40 339,78 367,63
Współczynnik 
zmienności (%) 9,92 9,78 10,24 10,91 19,07 10,88

Wyszczególnienie
R11 – nakłady inwestycyjne ogółem (ceny bieżące) na mieszkańca w zł w roku

2006 2008 2010 2012 2014 2016
Minimum 2261,00 3526,00 3799,00 4266,00 3913,00 4624,00

Maksimum 6445,00 9108,00 8244,00 8781,00 10316,00 10868,00
Średnia 3673,40 5157,50 5367,90 5765,10 5975,13 6613,19

Mediana 3686,00 4861,00 5157,00 5692,50 5737,50 6414,00
Współczynnik 
zmienności (%) 28,61 27,54 21,07 20,11 24,59 22,95
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Wyszczególnienie
R12 – odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków (%) w roku

2006 2008 2010 2012 2014 2016
Minimum 49,00 49,20 48,90 53,60 56,40 57,00

Maksimum 78,80 80,70 79,30 81,80 83,70 84,00
Średnia 61,82 63,82 65,27 68,55 71,09 73,16

Mediana 61,95 63,80 66,05 68,70 71,55 73,10
Współczynnik 
zmienności (%) 14,24 14,03 14,07 12,17 10,85 10,05

Wyszczególnienie
R13 – lesistość (%) w roku

2006 2008 2010 2012 2014 2016
Minimum 20,80 21,00 21,10 21,20 21,30 21,40

Maksimum 48,70 48,90 49,00 49,10 49,20 49,30
Średnia 29,65 29,78 29,93 30,06 30,16 30,26

Mediana 28,85 29,00 29,05 29,10 29,20 29,25
Współczynnik 
zmienności (%) 23,75 23,69 23,62 23,60 23,53 23,49

Wyszczególnienie
R14 – recykling odpadów opakowaniowych (%)* w roku

2006 2008 2010 2012 2014 2016
Minimum 48,00 39,00 24,00 28,00 47,00 47,00

Maksimum 1163,00 123,00 498,00 613,00 1023,00 1023,00
Średnia 153,56 65,69 99,19 108,63 167,94 167,94

Mediana 65,50 56,00 59,50 65,50 63,50 63,50
Współczynnik 
zmienności (%) 177,94 42,99 115,75 129,62 157,53 157,53

Wyszczególnienie
R15 – udział gruntów zdewastowanych i zdegradowanych wymagających rekultywacji w powierzchni ogółem 

(%) w roku
2006 2008 2010 2012 2014 2016

Minimum 0,09 0,11 0,10 0,10 0,09 0,10
Maksimum 0,38 0,38 0,35 0,41 0,39 0,40

Średnia 0,22 0,21 0,21 0,22 0,21 0,22
Mediana 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

Współczynnik 
zmienności (%) 45,07 46,46 45,84 48,51 49,82 50,21

Wyszczególnienie
R16 – udział odpadów (z wyłączeniem komunalnych) poddanych odzyskowi w ilości odpadów wytworzonych 

w ciągu roku (%) w roku
2006 2008 2010 2012 2014 2016

Minimum 37,40 32,00 14,70 16,30 18,40 18,40
Maksimum 90,90 90,60 96,90 95,50 95,80 95,80

Średnia 75,48 73,03 73,22 74,47 69,38 69,38
Mediana 76,25 81,20 79,60 84,10 75,10 75,10

Współczynnik 
zmienności (%) 19,50 25,02 29,56 31,77 35,23 35,23

Wyszczególnienie
R17 – udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem 

(%) w roku
2006 2008 2010 2012 2014 2016

Minimum 0,20 0,20 0,80 1,50 2,50 3,90
Maksimum 42,10 48,10 59,00 74,40 78,70 83,70

Średnia 7,19 10,34 14,81 21,85 25,66 27,26
Mediana 3,75 7,50 8,70 12,15 11,45 19,70

Współczynnik 
zmienności (%) 150,54 121,17 112,27 105,45 98,91 92,30
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Wyszczególnienie
R18 – zużycie energii elektrycznej na mln zł PKB (GWh) w roku

2006 2008 2010 2012 2014 2016
Minimum 0,10 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06

Maksimum 0,20 0,16 0,16 0,14 0,14 0,14
Średnia 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,09

Mediana 0,12 0,11 0,10 0,09 0,09 0,09
Współczynnik 
zmienności (%) 22,44 19,42 22,30 21,89 22,00 22,00

* Wskaźnik rocznych poziomów recyklingu przewyższający 100% wynika z uwzględnienia, poza odpadami pod-
danymi recyklingowi w danym roku sprawozdawczym, również tzw. nadwyżki z roku poprzedniego. Nadwyżka ta 
oznacza wielkość recyklingu przekraczającą wymagany w danym roku poziom.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.strateg.stat.gov.pl (12.01.2019).

Analizując prezentowane w tabeli 3 wybrane statystyki opisowe, można je rozpatry-
wać w trzech sferach: społecznej (sześć pierwszych wskaźników), gospodarczej (pięć ko-
lejnych) i środowiskowej (siedem ostatnich). Pierwszy wymiar, województwa w Polsce, 
najbardziej różnicuje zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności ogó-
łem na 10 tys. ludności. W województwach o najwyższym zużyciu (świętokrzyskie i za-
chodniopomorskie) wskaźnik ten kształtował się w przybliżonych granicach 8–11 hm³, 
podczas gdy w regionie o najniższym zużyciu (podlaskie) nie przekraczał 0,74 hm³. Po-
zytywnie należy ocenić obserwowane zmiany w liczbie ofiar śmiertelnych w wypadkach 
drogowych na 100 tys. mieszkańców oraz w umieralności niemowląt jak też wyraźną 
poprawę ostatnimi laty w zakresie bezrobocia. Niekorzystnie należy ocenić utrwalanie 
się malejącej liczby studentów szkół wyższych na 10 tys. ludności. W wymiarze gospo-
darczym, w zakresie przyjętych wskaźników, polskie regiony najbardziej różnicują pro-
centowe udziały nakładów podmiotów gospodarczych w nakładach na działalność B+R 
ogółem. Wyraźnie wyższe wartości większości zastosowanych tu mierników w 2016 roku 
w stosunku do 2006 roku należy ocenić korzystnie z punktu widzenia rozwoju. W aspek-
cie środowiskowym największe zróżnicowanie polskich województw widoczne jest pod 
względem recyklingu odpadów opakowaniowych oraz udziału produkcji energii elek-
trycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem. Wiele przy-
jętych tu zmiennych wykazuje jedynie niewielkie zmiany w czasie, przy czym wyraźnie 
pozytywnie i prorozwojowo można ocenić widoczną rosnącą tendencję odsetka ludno-
ści korzystającej z oczyszczalni ścieków.

3. Metodyka badań

Podjętym w niniejszym opracowaniu zadaniem badawczym jest, wchodzące w zakres 
wielowymiarowej analizy statystycznej (WAS), porządkowanie liniowe (Hand, 1981; 
Manly, 1986; Pluta, 1986; Pociecha, Podolec, Sokołowski, Zając, 1988; Jajuga, 1993; Hair, 
Anderson, Tatham, Black, 1998; Kolenda, 2006). Sprowadza się ono do takiego ustale-
nia kolejności analizowanych obiektów według określonego kryterium reprezentowane-
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go przez przyjęty zestaw cech diagnostycznych, które pozwoli nadać hierarchię od „naj-
lepszego” do „najgorszego” (Walesiak, 1993, s. 73). Chcąc wartościować porównywane 
obiekty, wyznacza się odpowiednią miarę agregatową (Zeliaś, 1991, s. 76). Należy przy 
tym pamiętać, że różne formuły agregacji mogą dawać różne końcowe wyniki, nawet 
w odniesieniu do kryterium ogólnego reprezentowanego przez tę samą listę zmiennych 
diagnostycznych (Czyżycki, 2012, s. 15–22).

W  opisywanym podejściu syntetyczny miernik rozwoju (SMR) obliczono oddziel-
nie dla każdego roku w rozpatrywanym okresie 2006–2016, co umożliwiło hierarchi-
zację obiektów (województw w  Polsce) z  uwagi na proinnowacyjny rozwój regional-
ny (w ujęciu 26 zmiennych przedstawionych w  tab. 1). Jako SMR w badaniu zastoso-
wano, znaną i metodycznie zbieżną z Sumarycznym Indeksem Innowacyjności (SII) po-
wszechnie wykorzystywanym w nomenklaturze unijnej (European Innovation Scorebo-
ard, 2017), pomnożoną przez 100 średnią arytmetyczną ze zmiennych diagnostycznych 
sprowadzonych do porównywalności poprzez unitaryzację zerowaną, co matematycz-
nie wyraża wzór:

gdzie:
Wi  – względny współczynnik rozwoju, 
k  – liczba zmiennych branych pod uwagę w badaniu,

ijz   – znormalizowana wartość j-tej cechy w  i-tym województwie, przy czym dla 

stymulant algorytm jest następujący:

a dla destymulant:

xij– rzeczywista wartość j-tej cechy w i-tym województwie w danym roku,
min{xij} – najmniejsza wartość j-tej cechy w danym roku,
max{xij} – największa wartość j-tej cechy w danym roku,
Rj– rozstęp j-tej cechy w danym roku, czyli różnica między największą a najmniejszą war-
tością j-tej cechy w danym roku.
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Wartości cech syntetycznych wyznaczone za pomocą wzoru (1) mogą oscylować 
w granicach od 0 do 100, przy czym wyższa wartość oznacza lepsze miejsce w rankingu. 
Pozwalają one ponadto na ocenę podobieństwa zbioru obiektów (tu: województw w Pol-
sce) w czasie (tu: w latach 2006–2016) pod względem przyjętego nadkryterium (tu: pro-
innowacyjnego rozwoju regionalnego opisanego przez zestaw wskaźników z tab. 1). War-
tości cech syntetycznych w poszczególnych latach są bowiem bezpośrednio porówny-
walne, dlatego że otrzymano je na podstawie tego samego zestawu cech i za pomocą tak 
samo skonstruowanego syntetycznego miernika rozwoju. Do oceny podobieństwa uzy-
skanych wyników w czasie wykorzystano – zaproponowany przez M. Walesiaka – mier-
nik (Walesiak, 1993, s. 95–101), który jest metodycznie zbieżny z miernikiem rzędu do-
kładności prognoz typu ex post H. Theila3, a wymaga założenia, że wartości porówny-
wanych cech syntetycznych Mr i Ms są wyrażone na skali ilorazowej lub przedziałowej 
i pozwala zmierzyć oddalenie międzyokresowe obiektów, przy czym:

Miernik (4) przyjmie wartość 0, gdy nie będzie różnic w wartościach porównywanych 
cech syntetycznych. Jego pierwiastek kwadratowy informuje, jaki jest średni rząd odchy-
leń wartości cech  Mr i Ms  z okresów r i s Dodatkowo wyrażoną wzorem (4) wielkość 
można rozłożyć na sumę trzech składników, które pozwalają ocenić co było przyczyną 
zaobserwowanych różnic w wartościach porównywanych cech syntetycznych bowiem:

P2
rz = P2

1 + P2
2 + P2

3          (5)

gdzie:

P2
1 = ( pr + ps )

2                (6)

P2
2 = ( Sr  – Ss )

2                 (7)

P2
3 = 2Sr  Ss (1 – ρ)            (8)

przy czym to odpowiednio: średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe wartości 
r-tej (s-tej) cechy syntetycznej, a ρ – to współczynnik korelacji liniowej Pearsona mię-
dzy wektorami  ps = ( p1s, p2s, ....., pns ) i ( p1r =, p2r, ...., pnr ).  

Mierniki cząstkowe P2
1 , P

2
2  , P

2
3  niosą informacje o rzędzie odchyleń porównywanych 

cech syntetycznych, wynikających odpowiednio z:
 – różnicy między średnimi wartościami cech Mr i Ms ,
 – różnicy w dyspersji wartości cech  Mr i Ms ,
 – niezgodności kierunku zmian wartości cech Mr i Ms .  

3 Opis i zastosowanie współczynnika H. Theila znaleźć można m.in. w: Czyżycki, Klóska (2019, s. 16–18).
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Stosując wyżej omówione podejście, analizie poddano zmiany proinnowacyjnego 
rozwoju regionalnego w Polsce w latach 2006–2016 wraz z oceną podobieństwa wyni-
ków w czasie.

4. Wyniki badań własnych

Wartości pierwotne przyjętego SMR (1) przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Wartości wskaźnika Wi dla województw w Polsce według proinnowacyjnego rozwoju 
regionalnego w latach 2006–2016

Województwo
Wartości wskaźnika Wi dla proinnowacyjnego rozwoju regionalnego w roku

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Dolnośląskie 50 56 53 51 51 53 54 56 54 56 56
Kujawsko-pomorskie 38 38 43 41 38 38 38 36 32 38 39
Lubelskie 41 40 38 37 40 41 38 38 41 37 40
Lubuskie 39 40 42 37 45 40 42 40 38 39 39
Łódzkie 40 37 37 36 38 34 39 40 34 35 40
Małopolskie 53 52 55 57 54 55 59 59 55 60 60
Mazowieckie 66 67 69 65 66 63 68 68 68 67 69
Opolskie 40 40 38 45 38 42 40 40 37 37 39
Podkarpackie 44 45 47 46 55 51 52 57 54 56 55
Podlaskie 42 40 44 41 39 38 41 43 41 44 47
Pomorskie 57 59 58 58 55 56 55 55 55 56 60
Śląskie 47 49 47 53 49 47 51 50 47 46 47
Świętokrzyskie 30 30 32 28 25 22 29 27 22 23 25
Warmińsko-
mazurskie 34 36 33 35 34 34 36 35 28 29 29

Wielkopolskie 42 44 44 44 48 46 44 43 40 44 45
Zachodniopomorskie 35 33 37 39 36 36 40 37 36 44 42

Źródło: obliczenia i opracowanie własne na podstawie danych GUS www.strateg.stat.gov.pl (12.01.2019).

Analiza zawartych w tabeli 4 informacji pozwala zauważyć, że w 2016 roku wartość 
zastosowanego SMR była wyższa niż średnie Wi dla danego regionu w latach 2006–2016 
w 11 województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, mało-
polskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, wielkopolskim i  za-
chodniopomorskim. Przyjmując skalę punktową od 0 do 100%, różnica wartości wyko-
rzystanej miary Wi dla poszczególnych województw w badanym okresie waha się w przy-
bliżonych granicach od 4 pkt proc. dla lubelskiego do 13 pkt proc. dla podkarpackiego. 

Rezultaty oceny podobieństwa zbioru obiektów w czasie na podstawie wartości ce-
chy syntetycznej w dwóch sąsiadujących ze sobą latach badanego okresu ujęto w tabeli 5.
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Tabela 5. Wyniki oceny podobieństwa województw w Polsce pod względem proinnowacyjnego 
rozwoju regionalnego na podstawie wartości przyjętego SMR w latach 2006–2016 

Porównywane 
lata

Wartości miernika P2
rs i mierników cząstkowych P2

1, P
2
2 i P

2
3

P2
rs P2

1 P2
2 P2

3

2006 i 2007 4,1575 0,4108 0,4527 3,2940

2007 i 2008 8,1232 0,6668 0,0000 7,4564

2008 i 2009 10,8964 0,1844 0,0277 10,6843

2009 i 2010 18,2861 0,0211 0,2595 18,0055

2010 i 2011 6,7327 0,9154 0,0034 5,8140

2011 i 2012 11,5086 3,3506 0,0131 8,1449

2012 i 2013 3,3340 0,0046 0,6427 2,6867

2013 i 2014 11,0365 5,7965 0,7983 4,4418

2014 i 2015 10,4194 2,6813 0,0071 7,7311

2015 i 2016 5,1983 2,0837 0,0011 3,1135

Źródło: obliczenia i opracowanie własne na podstawie danych GUS www.strateg.stat.gov.pl (12.01.2019).

Wartości przyjętego SMR wykazują (por. tab. 5) tylko niewielkie zmiany w czasie, bo-
wiem przeciętny rząd odchyleń wartości porównywanych cech syntetycznych z dwóch 
sąsiadujących ze sobą lat w badanym okresie waha się tu w przybliżonych granicach od 
1,83 do 4,28 pkt proc., przy czym najniższy zaobserwowano dla lat 2012 i 2013 a najwyższy 
dla lat 2009 i 2010. Główną przyczyną tych różnic w sąsiadujących ze sobą latach w bada-
nym okresie najczęściej była niezgodność kierunku zmian wartości cech syntetycznych.

Dodatkowo oceniono podobieństwo zbioru obiektów w czasie w skrajnych momen-
tach badania, czyli w 2006 i 2016 roku. Przeciętne odchylenie wartości cech syntetycz-
nych w porównywanych latach wyniosło 4,93 pkt proc. (P2

rs  = 24,3297) i było konsekwen-
cją przede wszystkim niezgodności kierunku zmian cech syntetycznych (P2

1 = 5,5786,   
P2

2 = 6,2150, i P2
3 = 12,5361). 

Przedstawione w tabeli 4 wartości pierwotne syntetycznego miernika rozwoju pozwo-
liły uporządkować województwa w Polsce ze względu na proinnowacyjny rozwój regio-
nalny w latach 2006–2016, a otrzymane miejsca rankingowe ujęto w tabeli 6.

Tabela 6. Pozycje rankingowe województw w Polsce według proinnowacyjnego rozwoju regio-
nalnego w latach 2006-2016

Województwo
Miejsce rankingowe  w roku

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Dolnośląskie 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4
Kujawsko-pomorskie 13 12 9 10 12 12 14 14 14 11 14
Lubelskie 9 9 11 13 9 9 13 12 7 12 11
Lubuskie 12 10 10 12 8 10 8 11 10 10 13
Łódzkie 11 13 14 14 11 14 12 9 13 14 10
Małopolskie 3 4 3 3 4 3 2 2 3 2 2
Mazowieckie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Opolskie 10 8 12 7 13 8 11 10 11 13 12
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Województwo
Miejsce rankingowe  w roku

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Podkarpackie 6 6 5 6 3 5 5 3 4 5 5
Podlaskie 8 11 7 9 10 11 9 8 8 7 7
Pomorskie 2 2 2 2 2 2 3 5 2 3 3
Śląskie 5 5 6 4 6 6 6 6 6 6 6
Świętokrzyskie 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Warmińsko-
mazurskie 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Wielkopolskie 7 7 8 8 7 7 7 7 9 8 8
Zachodniopomorskie 14 15 13 11 14 13 10 13 12 9 9

Źródło: obliczenia i opracowanie własne na podstawie danych GUS www.strateg.stat.gov.pl (12.01.2019).

Na podstawie informacji zawartych w tabeli 6 można zauważyć, że w badanym okresie 
pozycję lidera proinnowacyjnego rozwoju regionalnego w Polsce co roku zajmuje mazo-
wieckie. Pozostałe „miejsca na podium” najczęściej należały do małopolskiego i do po-
morskiego. Na wysokich miejscach plasują się też dolnośląskie, podkarpackie i śląskie. 
Najsłabiej ze wszystkich województw w Polsce każdorazowo oceniane jest świętokrzy-
skie (a  tylko nieznacznie lepiej warmińsko-mazurskie). Zmienność pozycji rankingo-
wej (czyli rozstęp mierzony różnicą między najgorszym a najlepszym miejscem) dla po-
szczególnych regionów jest inna i waha się od 0 (dla mazowieckiego i świętokrzyskie-
go) do 6 pozycji (dla lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego), a suma wszyst-
kich rozstępów wynosi 52. Należy też zwrócić uwagę, że mały rozstęp dotyczy przeważ-
nie regionów zajmujących najwyższe i najniższe lokaty w rozpatrywanych rankingach, 
co wskazuje na pogłębianie lub przynajmniej umacnianie dysproporcji między najsil-
niejszymi a najsłabszymi województwami w Polsce pod względem proinnowacyjnego 
rozwoju regionalnego. 

Podsumowanie

Ze statystycznego punktu widzenia proinnowacyjny rozwój regionalny jest pewną wie-
lowymiarową charakterystyką, pozwalającą rozpatrywać rozwój regionalny i  innowa-
cyjność regionów razem we wzajemnej relacji, a nie – jak czyni się to zazwyczaj – osob-
no. Złożoność podjętej problematyki sprawia jednak, że sposób pomiaru nie jest jedno-
znaczny, ale przyjęty zestaw wskaźników pozwala na kwantyfikację obszaru badawcze-
go. Rezultaty zaprezentowanych badań empirycznych stanowią podstawę do opisu i oce-
ny przestrzennego zróżnicowania na regionalnej mapie rozwoju Polski i mogą okazać 
się przydatne władzom centralnym i samorządowym przy pozyskiwaniu i przyznawaniu 
środków finansowych na poprawę rozwoju poszczególnych regionów, jak również przy 
sporządzaniu strategii rozwoju. Aktualność poruszonych zagadnień sprawia, że opisana 
tematyka nie stanowi zamkniętego rozdziału badań i dalsze prace nad łącznym ujęciem 
innowacyjności regionów i rozwoju regionalnego będą kontynuowane. 
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Proinnovative regional development in Poland in a statistical context

Keywords: development, innovation, region, statistical analysis

Summary

Innovation is currently a fashionable and commonly used term, and from a scientific stand-
point it is not only a fad, but such a significant symbol of our times that it holds an impor-
tant place in the economic theory and plays a key role in contemporary economy. In the mez-
zo-economic approach regional innovation is the stimulator of regional development. This 
paper is part of author’s series of publications devoted to the findings of the proposed origi-
nal concept that allows for joint consideration of regional innovation and regional develop-
ment. Proinnovative regional development is a term introduced for a certain overriding cri-
terion enabling the author to consider the discussed multidimensional economic categories 
together in the mutual relationship and not, like so far, separately. The aim of the article is to 
present the quantification of this research area and its statistical analysis using the methods 
of linear ordering at the regional level in Poland.
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Summary

Innovation is perceived as the main factor of economies growth and development. Many of 
regional development theories assume an important role of enterprises and their activities. 
Secondary concepts developed on the basis of industrial districts or economic base theories 
emphasize the perspective of particular sectors, as crucial for innovation diffusion and re-
gional economy growth. The West Pomeranian Voivodeship belongs to the weakest group of 
European Union regions in terms of innovation, with enterprises activities recognized as low 
ranked dimension. In this context, the analysis of regional innovative sectors and the growth 
of sectors leading entities, seems an interesting research area and can contribute to the dis-
cussion concerning West Pomeranian economy future development. 

Introduction

Innovation is the key factor contributing to the economic prosperity of countries and 
regions (Filipiak, Kogut-Jaworska, 2008, p. 36). The experiences of highly developed 
countries prove that innovation is crucial for the economies’ long-term growth poten-
tial (Janasz, 2010, p. 103; The Global Competitiveness Report 2017–2018, 2017, p. 1–35). 
In modern economic realities, individual countries use knowledge and innovation to 
support the perspectives for the future smart and sustainable development (Janasz, 2011, 
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p. 21). As regional dimension is concerned, the causes of development have wide bases 
in the theory of economics. In order to systematize many theories of regional develop-
ment, the division for primary and secondary concepts is applied. Additionally, second-
ary theories are generally based on the following primary ones: the economic base the-
ory introduced by W. Sombart, the growth poles theory introduced by F. Perroux, the 
industrial districts theory introduced by A. Marshall, the theory of industrial clusters 
introduced by M.E. Porter and J. Coleman’s theory of social capital (Świadek, Tomasze-
wski, 2011, p. 38–40). The majority of development theories assume an important role of 
enterprises and its activities. Moreover, secondary theories developed on the basis of in-
dustrial districts or economic base include the perspective of particular sectors impor-
tant for regional economy growth and development. Special attention is directed to en-
terprises and sectors with an export profile of production, as providing additional posi-
tive effects for other cooperating branches including contractors or supporting services. 
Leading sectors and enterprises may become regional innovation carriers, especially in 
respect of the latest concepts such as H.W. Chesbrough’s open innovation model (Ches-
brough, 2006, p. 17–27). Moreover, innovation has wide scope of impact also on the sec-
tors or economy areas with previously conservative approach to production or deliver-
ing services (Brzozowska, 2011, p. 263). Innovation is therefore prioritized as the factor 
of regional development, as it has major influence on the rate and quality of economic 
growth (Klóska, 2015, p. 71). In discussed context, the purpose of this article is both, to 
present the outlook of West Pomeranian regional economy from the perspective of in-
novative sectors, as well as, to analyse the growth of sectors leading enterprises in the 
period from 2012 to 2017. 

1. Regional innovation perspective

Comprehensive European empirical research concerning the level of innovation among 
different countries is carried out by MERIT (Maastricht Economic and Social Research 
Institute on Innovation and Technology). The results of this multidimensional research 
has been accomplished for eighteen years in the form of the European Innovation Score-
board (EIS). The scoreboard provides a comparative assessment of the research and in-
novation performance of the EU Member States and selected third countries, as well as, 
the relative strengths and weaknesses of their research and innovation systems (Europe-
an Innovation Scoreboard, 2018, p. 8–13). The EIS methodology is based on the Summa-
ry Innovation Index (SII), which involves the following four main measurement areas: 
framework conditions, investments, innovative activities and impacts. The research ar-
eas include ten particular dimensions such as: human resources, attractive research sys-
tems, innovation-friendly environment, finance and support, firm investments, innova-
tors, linkages, intellectual assets, impacts on employment and sales. These dimensions 
are identified by twenty seven indicators estimated by EUROSTAT, The World Bank, as 
well as by The World Economic Forum as part of The Global Competitiveness Survey 
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(GCI). The evaluation of overall SII allow to assign each country to one of four specific 
groups in terms of achieved innovation score towards the EU average: innovation lead-
ers (120% and above), strong innovators (90% to 120%), medium innovators (50% to 
90%) and weak innovators (less than 50%). 

According to the latest 2018 EIS report there were several EU innovation leaders: Swe-
den, Denmark, Finland, the Netherlands, the United Kingdom and Luxembourg. The 
group of strong innovators consisted of: Germany, Belgium, Ireland, Austria, France and 
Slovenia (being the only country in the group with SII score below EU average). The 
group of moderate innovators consisted of: Czech Republic, Portugal, Malta, Spain, Es-
tonia, Cyprus, Italy, Lithuania, Hungary, Greece, Slovakia, Latvia, Poland, Croatia. Bul-
garia and Romania were regarded as weak innovators. Moreover, the overall SII score for 
Poland amounted to 53.6% of EU average, close to the lower limit of the group section. 
The highest scores in particular dimensions Poland achieved in innovation-friendly en-
vironment (95.1%) and the impact of employment (91.9%). In these areas significant im-
pact on the score was caused by: the development of Internet infrastructure, market op-
portunities for entrepreneurship, and the level of employment in fast-growing enterpris-
es. On the other hand, the area with the lowest score were innovators i.e. small and me-
dium-sized enterprises actively implementing innovations. Polish enterprises achieved 
visible low assessment for all types of innovation implementation such as: product and 
process innovations (7.3% of EU average), marketing and organizational innovations 
(3.6% of EU average), additionally in-house innovations remained without evaluation. 
Moreover, declining level of cooperation between small and medium-sized enterprises 
and other innovative enterprises was clearly visible (decrease from 52% to 22% of EU 
average within seven years). 

The regional studies remain important component of the European Innovation Score-
board research. The assessment of innovation level in individual regions complied with 
NUTS 1 and NUTS 2 is realized according to the same framework by National Statis-
tics Poland. The overall SII consists of the assessment of all regional dimensions. The re-
sults are subsequently compared with EU average according to EIS methodology. In 2017 
there were only four EU countries which regions were involved in the group of weak in-
novators. These were: Bulgaria, Greece, Poland and Romania. According to the region-
al perspective, there were 19 regions in EU, including 9 Polish voivodeships, which re-
ceived SII score below 50% of the EU average. These regions were consequently assessed 
as weak innovators. The West Pomeranian Voivodeship was qualified to weak innova-
tors group. Additionally, enterprises implementing innovations were also perceived as 
very low assessed dimension of West Pomeranian regional framework and therefore re-
quires further consideration.
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2. Regional enterprises innovation activity

The comprehensive analysis of enterprises’ innovation activities are conducted by Sta-
tistics Poland according to The Oslo Manual (Guidelines for Collecting, Reporting and 
Using Data on Innovation. The Measurement of Scientific, Technological and Innova-
tion Activities, 2018, p. 10 and further). In order to present brief assessment of detailed 
enterprises’ innovation activity in West Pomeranian Voivodeship, three perspectives in 
comparison to other regions were chosen for further survey. These were: the share of 
enterprises active in innovation, the total expenditures on innovative activities and the 
share of sales revenues generated on implemented new or improved products and ser-
vices. During 2015-2017 in Poland the share of industrial enterprises active in innova-
tion in the total number of surveyed companies was 20.2% on average. At the same time, 
the share of service enterprises was lower and amounted to 11.9% on average. The re-
sults for West Pomeranian Voivodeship and other Polish regions achieved in 2017 are 
presented in Figure 1. 

Figure 1. The share of industrial and service enterprises active in innovation for all Polish regions 
in 2017

Source: own elaboration on the basis of: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw… (2018).

The share of innovative entities in the total number of industrial enterprises in the 
West Pomeranian Voivodeship amounted to 20.9%, which was slightly above the na-
tional average, and ca. 2.2 to 2.5 percentage points behind the leaders. On the contra-
ry, the share of innovative entities in the total number of service companies was 9.4%; 
2.5 percentage points below the national average and ca. 9 percentage points behind the 
top three regions. One should have in mind that the analysis conducted by Statistics Po-
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land include enterprises with at least 10 FTE’s (full time equivalents). Indicators for en-
terprises active in innovation were calculated separately for industrial and service en-
tities. Moreover, the definition also includes enterprises’ innovative activities or pro-
jects which were interrupted or not fully completed (Działalność innowacyjna przed-
siębiorstw…, 2018, p. 17–18). 

As total enterprises expenditures for innovation activities are concerned (including 
research and development), the differences between Polish regions are even more vis-
ible. Analysed investments involved expenses on implemented innovative products or 
processes, as well as other abandoned or not completed projects. The total investment 
expenditures in this regard are presented in Figure 2.

Figure 2. Total expenditures on innovative activities of industrial and service enterprises for all 
Polish regions in 2017 (in PLN million, current prices)

Source: own elaboration on the basis of: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw… (2018).

In 2017 the total enterprises expenditures on innovation activities in both industri-
al and services sectors amounted to 41.165,4 PLN millions. In comparison the total ex-
penses of enterprises in the West Pomeranian Voivodeship amounted to 782,4 PLN mil-
lions, which was ca. 1.9% of the national total (2.3% in industrial and slightly above 1% in 
service sector). It is worth to underline that the result achieved in this area is far behind 
the top regions, even excluding the exceptional leadership of Mazowieckie Voivodship. 

As the last perspective is concerned, the share of sales revenues generated from im-
plemented new or improved products in industry sector varied from 3.8% to 12.6% be-
tween regions. This means that for all industrial entities on average, products emerging 
from innovations did not have significant impact on the sales structure. In addition to 
this, the result for West Pomeranian Voivodeship can be considered as average. In the 
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service sector the indicator varied from 0% to 5.5% between regions. This means that in 
the whole service sector on average, new or substantially improved services had mar-
ginal impact on the sales structure. The same applied to the result of West Pomerania.

3. Regional innovative sectors leaders

The specific geographical location of the West Pomeranian Voivodeship, as well as, its 
natural resources, especially determine the expansion of selected areas of regional econ-
omy. The largest forest resources in Poland enable dominant position in the production 
of planks, beaver and chipboards, or other wood-based products and furniture. Further-
more, the largest number of large agricultural farms with an area exceeding 100 hectares, 
determines the best framework for specialized high-capacity farming production. These 
conditions indirectly support the regional chemical industry. Accessibility to major Eu-
ropean growth centers has significant impact on the transport industry. Moreover, geo-
graphical location determines the export profile of production for substantial part of re-
gional economy. As a consequence, the majority of export sales revenues is generated by 
the following sectors: wood-furniture, chemical, food and agri, transport and logistics. 
The main trading partners for regional exporters are located in Germany, Denmark, Swe-
den, France, the United Kingdom and Norway. In this context, the development of in-
novative activities in respective sectors of regional economy seems particularly interest-
ing. The shares of enterprises active in innovation in different sectors of regional econ-
omy are presented in Figure 3.

Figure 3. Innovative enterprises in the West Pomeranian Voivodeship according to the sectors in 
which they operate

Source: own elaboration based on the data of Statistics Poland; the figure contains simplified descriptions of par-
ticular sectors.
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Described sectors of regional economy were aligned with NACE divisions (Eurostat 
methodologies and working papers, 2008, p. 11–35). The highest share of innovative en-
terprises occurred in the following sectors: manufacturing of chemical products (divi-
sions 19–23), publishing and telecommunications (divisions 58–63), production of ma-
chinery and equipment (divisions 24–28). Moreover, first two mentioned sectors in-
creased the share of enterprises active in innovation. Two additional sectors: production 
of wooden products and paper (divisions 16–18) and furniture production (divisions 31–
33) also increased the percentage of innovative entities. 

In order to establish the leading top three enterprises in each innovative sector of re-
gional economy few principles were applied. The criteria of selection based on the scope 
and the size of implemented (realized) projects, including incurred expenditures on in-
novative investments during 2012–2017. Additional criteria were: preferred export pro-
file of operations and comparable form of financial results presentation. The leading en-
terprises in each most innovative sector of regional economy according to NACE divi-
sions are presented in Figure 4. 

Figure 4. Selection of leading enterprises in each innovative sector according to NACE divisions

Source: own elaboration.

It is worth to underline, that the total investment expenses on innovative projects of 
all selected leading enterprises exceeded 1,8 billion PLN in analyzed period. One should 
additionally have in mind, that selected group of enterprises consists of 5 large and 10 
medium sized entities according to EU standards. The representation is generally diver-
sified as the size of activity is concerned, however, all leading entities of 58–63 NACE di-
visions are medium sized enterprises. 
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4. The growth of selected leaders

In order to analyze the growth of selected innovative enterprises, the financial categories 
were verified in the period 2012–2017. These were: total revenues, sales revenues, sales re-
sult, total assets and earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (ebit-
da). As the size of enterprises determines significant differences in nominal financial ca-
tegories, only relative values were included for further comparisons. The 5-year one-ba-
se relative increase of mentioned categories is presented in Figure 5. 

Figure 5. The 5-year one-base relative increase of financial categories for selected enterprises

Source: own elaboration on the basis of entities’ financial statements 2012/2017.

All groups of selected entities increased both total and sales revenues during ana-
lysed period. The results differed from ca. 30% to 2317%, however, the highest growth 
rates were achieved by emerging investment projects (group of NACE 31–33 leaders). As 
a consequence, 15 selected leaders increased their cumulative total and sales revenues 
by ca. 360% within 5 years. As total assets are concerned, the outcomes differed from 1% 
to 281%, as a result, all leaders almost doubled their cumulative assets. All groups of en-
terprises increased their earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, 
however, the growth of 24–28 leaders was marginal. One should have in mind, that 31–
33 leaders were generating losses in 2012 (marked in Figure 5 as not applicable). For 19–
23 leaders cumulative sales result decreased by 8% as the only category. The remaining 
groups increased sales results, therefore, the cumulative outcome in this category ex-
ceeded 135%. In order to verify the quality of achieved growth, supplementary financial 
ratios were calculated for the same period. The applied financial ratios were as follows: 
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return on equity, return on assets, return on sales and net profitability. The results for 
particular groups are presented in Figure 6. 

Figure 6. The comparison of financial ratios as for 2017/2012 for selected enterprises

Source: own elaboration on the basis of entities’ financial statements 2012/2017.

The quality of realized growth of particular groups seems varied during analysed pe-
riod. The most coherent picture was revealed by 16–18 and 31–33 leaders. Realized re-
turn in these groups improved on all levels. The worst results in terms of improvement 
were achieved by 24–28 and 58–63 leaders, however, the results in 2017 are still signifi-
cant, although decreasing (i.e. above 20% return on equity). As a consequence, the cu-
mulative results for all leaders have improved. One should additionally have in mind, 
that in terms of cumulative results the selected group of entities generated losses in 2012. 
Another perspective of innovative enterprises growth provides the comparison with the 
total regional economy performance. In the period of 2012–2017 all entities registered 
in West Pomeranian Voivodeship with at least 10 FTE’s (full time equivalents) achieved 
17% one-base growth of the cumulative total revenues and 45% growth of the cumula-
tive net profit (Wyniki finansowe…, 2018, p. 17–25; Raport o sytuacji…, 2018, p. 82–84). 
At the same time, the cumulative total revenues of selected innovative sectors leading 
enterprises increased by more than 360%. Moreover, the cumulative net financial result 
has improved from ca. – 29,228 to 341,534 million PLN.
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Conclusions

After 15 years from joining European Union the picture of innovation is not favourable 
for Polish regions. This also concerns West Pomeranian Voivodeship. Although the ac-
tivities of enterprises are generally low rated dimension, the perspective of sectors with 
the highest share of innovative entities looks promising. Furthermore, innovative acti-
vities seem to be mainly concentrated in few branches and realized by narrow group of 
rapidly growing enterprises. This translates to the increasing contribution of innovative 
sectors leaders in the outcomes generated by regional economy in five-year period. Only 
15 selected entities generated more than 10% of cumulative total revenues and more than 
12% of cumulative total net profit realised by all enterprises registered in West Pomera-
nian Voivodeship in 2017. On the other hand, leading companies in innovative sectors 
remain solid economic base and the main potential for further regional economy deve-
lopment, especially in respect of innovations diffusion and creation processes in open 
models. The most important finding in this context is visible polarization of innovation 
activity in regional economy, therefore, it seems crucial to seek and support different 
ways of cooperation to empower growth potential by innovations in the coming years. 
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Wzrost wiodących przedsiębiorstw w innowacyjnych sektorach 
województwa zachodniopomorskiego 

Słowa kluczowe: innowacje, wzrost, region

Streszczenie

Innowacje są postrzegane jako główny czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego. Liczne te-
orie zakładają z kolei ważną rolę przedsiębiorstw i  ich działalności we wspieraniu rozwo-
ju regionalnego. We wtórnych koncepcjach rozwoju, bazujących na teorii dystryktów prze-
mysłowych oraz bazie ekonomicznej, podkreśla się szczególną perspektywę wybranych se-
ktorów, jako kluczowych dla dyfuzji innowacji i  wzrostu gospodarki regionalnej. Wojew-
ództwo zachodniopomorskie należy do grupy najsłabszych regionów w Unii Europejskiej 
pod względem innowacyjności, z  nisko ocenianą aktywnością innowacyjną przedsiębi-
orstw. W tym kontekście analiza regionalnych sektorów innowacyjnych oraz wzrostu pod-
miotów będących liderami w  tych sektorach, wydają się interesującym obszarem badaw-
czym i mogą przyczynić się do dyskusji na temat przyszłego rozwoju gospodarki w wojew-
ództwie zachodniopomorskim.
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Analiza wykorzystania środków z inicjatywy 
Jessica i Jeremie w latach 2007–2013 
w województwie zachodniopomorskim

Słowa kluczowe: obszary miejskie, małe i średnie przedsiębiorstwa, finansowanie zwrotne, 
jednostki samorządu terytorialnego

Streszczenie

Celem artykułu jest dokonanie analizy dostępności i wykorzystania dofinansowania na pro-
wadzenie i rozwój działalności przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inne podmioty na 
rewitalizację obszarów miejskich, z dwóch inicjatyw europejskich – Jeremie i Jessica. Analiza 
objęła lata 2007–2013 i przeprowadzona była na podstawie danych z województwa zachod-
niopomorskiego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodnio-
pomorskiego. W opracowaniu przedstawiono także możliwości uzyskania dofinansowania 
w ramach kontynuacji analizowanych inicjatyw w latach 2014–2020. Z przeprowadzonych 
analiz wynika, że środki o charakterze zwrotnym przyczyniają się do uzyskiwania szeroko ro-
zumianego wsparcia przez wiele podmiotów (zarówno prywatnych, jak i publicznych) z uwa-
gi na możliwości ich wielokrotnej dystrybucji. To powoduje, że inaczej niż w pomocy bez-
zwrotnej, liczba beneficjentów jest znaczna, dofinansowywane projekty są bardziej przemy-
ślane i przygotowane, ponieważ muszą generować dochód, aby móc pozyskane środki zwró-
cić. Artykuł stanowi podstawę do przeprowadzenia przez Autorów dalszych badań w celu 
wskazania wymiernych efektów wpływu środków z  wymienionych inicjatyw na poprawę 
funkcjonowania MŚP w województwie zachodniopomorskim oraz rozwój tego regionu. 

Analiza wykorzystania środków 
z inicjatywy Jessica i Jeremie…
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Wprowadzenie

Zgodnie z art. 44 Rozporządzenia ogólnego w ramach programu operacyjnego1, dzię-
ki funduszom strukturalnym mogą być finansowane wydatki obejmujące wkłady na 
wsparcie instrumentów inżynierii finansowej dla podmiotów sektora MŚP, funduszy 
na rzecz rozwoju obszarów miejskich oraz innych systemów zachęty zapewniających 
wsparcie zwrotne dla inwestycji dotyczących efektywności energetycznej i energii od-
nawialnej. W następstwie wprowadzenia powyższych zasad Komisja Europejska zapro-
ponowała dwie inicjatywy – Jeremie i Jessica. 

Środki z Unii Europejskiej na realizacje wybranych zadań, wynikających z polityki 
i celów strategicznych, mogą być przekazywane w formie pomocy bezzwrotnej bądź jako 
środki zwrotne. Środki z inicjatywy Jessica i Jeremie, jako instrumenty zwrotne, przyczy-
niły się w dużej mierze do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
przez oferowanie im odpowiednich instrumentów inżynierii finansowej oraz wsparcia 
na rzecz trwałych inwestycji na obszarach miejskich. 

Środki w  ramach pomocy bezzwrotnej mogą dofinansować tylko wybrane projek-
ty, w ramach posiadanych funduszy. Środki zwrotne charakteryzują się możliwością ich 
wielokrotnego wykorzystania oraz, co jest bardzo często podnoszone, nie wpływają na 
potencjalne zakłócenie konkurencji na rynku dzięki przyznaniu bezzwrotnej pomocy 
tylko niektórym podmiotom. Inicjatywa Jessica zakłada także, że wsparcie finansowe 
jest udzielane tylko i wyłącznie na wykonanie tych przedsięwzięć, które będą generowa-
ły dochód (Financial instruments…, 2014, s. 3). Przyjęcie takiego kryterium jasno wska-
zuje na to, że celem europejskiego projektu jest ożywienie gospodarcze miast, a nie od-
niesienie korzyści materialnych przez konkretne przedsiębiorstwo.

1. Inicjatywa Jessica

Jessica (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas2) to wspólna ini-
cjatywa Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Rozwo-
ju Rady Europy. Jej zadaniem jest ułatwienie finansowania odnowy obszarów miejskich 
poprzez łączenie subwencji i  kredytów. Jessica jest inicjatywą, która umożliwia pań-
stwom członkowskim finansowanie trwałych inwestycji na obszarach miejskich w for-
mie instrumentów zwrotnych. Środki te pozwalają zapobiegać degradacji danego obsza-
ru i rewitalizować publiczną przestrzeń miejską. 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiające wspólne prze-
pisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Fun-
duszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskie-
go Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej L 347/320.

2 https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/rpo/aktualnosci/strony/jessica_240310.aspx.
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W ramach inicjatywy pomoc uzyskać mogą projekty z  zakresu m.in.: rewitalizacji 
infrastruktury miejskiej, dziedzictwa kulturowego, zagospodarowania terenów poprze-
mysłowych czy poprawy wydajności energetycznej (inwestycje powinny generować do-
chód). Zwrot z inwestycji przeznaczany jest na finansowanie kolejnych projektów miej-
skich, dzięki czemu raz zainwestowane środki finansowe mogą być wielokrotnie wyko-
rzystane. Środki przeznaczone na realizację inicjatywy Jessica w Polsce w latach 2007–
2013 wyniosły ponad 256 mln euro. 

Mechanizm finansowy Jessica polegał na przekazaniu części środków Funduszowi 
Powierniczemu, a następnie dofinansowaniu z tego źródła Funduszu Rozwoju Obsza-
rów Miejskich. To właśnie do zadań FROM-u należy zarządzanie środkami funduszu 
i inwestowanie ich w określone projekty miejskie w ramach zwrotnych instrumentów 
finansowych. 

O wsparcie finansowe w ramach inicjatywy Jessica ubiegać się mogły między innymi: 
jednostki samorządu terytorialnego, spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa, szko-
ły wyższe oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 

Zgodnie z założeniami inicjatywy Jessica, finansowane projekty mają łączyć aspekt 
komercyjny (umożliwiający spłatę pożyczki) z elementami społecznymi, pożądanymi 
z punktu widzenia lokalnej społeczności. 

Wykorzystanie środków dla poprawy przestrzeni publicznej przynosi wiele korzyści. 
Do najważniejszych można zaliczyć m.in.3:
1. Tak zwany recycling środków polegający na tym, że inicjatywa pozwala na ponow-

ne zainwestowanie środków, które wcześniej sfinansowały projekty miejskie. Środ-
ki mają charakter odnawialny, co oznacza, że mogą być angażowane w finansowanie 
projektów wielokrotnie. Oznacza to zwiększenie efektywności wykorzystania fun-
duszy strukturalnych w regionach, co jest bardzo istotną kwestią, biorąc pod uwagę 
perspektywę ograniczenia unijnych środków w kolejnych latach.

2. Elastyczność, polegająca na perspektywie wykorzystania różnych postaci finansowa-
nia oraz możliwość finansowania projektów generujących dochód.

3. Efekt dźwigni (Mackiewicz, Przybyłowski, Rybkowski, Tamowicz, 2014, s. 28), po-
legający na zdolności przyciągania sektora prywatnego do projektów realizowanych 
w ramach zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. 

4. Aspekt społeczny, który jest szacowany na podstawie przewagi pozytywnych oddzia-
ływań zewnętrznych projektu miejskiego (tzw. elementów społecznych) nad częścią 
komercyjną inwestycji. 

5. Projekty realizowane w ramach inicjatywy Jessica mają charakter bardziej komplek-
sowy aniżeli w typowym systemie dotacyjnym. 

6. Poprawa współpracy inwestorów prywatnych z władzami miast oraz poprawa jakości 
projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

3 Materiały konferencyjne „Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej”, http://rpo2007-
2013.wzp.pl/rpo/konferencja_zdiif_i1/inicjatywa_jeremie_i_jessica.htm.
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W Polsce Jessica była i jest wdrażana regionalnie w ramach Regionalnych Programów 
Operacyjnych. Na etapie przygotowania programów decyzja odnośnie do przystąpienia 
do inicjatywy Jessica należała do zarządów województw. 

Tabela 1. Wdrażanie inicjatywy Jessica w województwie zachodniopomorskim

Termin Czynność

30.07.2009 r. podpisanie umowy o finansowaniu Funduszu Powierniczego Jessica pomiędzy Zarządem Województwa 
Zachodniopomorskiego a EBI (33 082 000 euro)

28.05.2010 r. ogłoszenie przez EBI zaproszenia do składania ofert dla podmiotów, które będą pełnić rolę FROM/UDF

29.12.2010 r.
podpisanie umowy operacyjnej z wybranym podmiotem – Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ), na 
mocy umowy BOŚ będzie pełnił funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla inicjatywy Jessica 
w województwie zachodniopomorskim poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym

17.03.2011 r. został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie pożyczki (wnioski o udzielenie pożyczki przyjmowane są od 
21.03. br. do wyczerpania dostępnych środków)

29.03.2011 r.
podpisanie umowy operacyjnej z drugim wybranym podmiotem – Bankiem Zachodnim WBK SA, na 
mocy umowy BZ WBK pełni funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla inicjatywy Jessica 
w województwie zachodniopomorskim

28.07.2011 r.

ruszył nabór na finansowanie projektów rewitalizacyjnych na terenie Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego (obejmującego miasta Szczecin i Stargard Szczeciński oraz 9 gmin, tj. Goleniów, Gryfino, 
Stare Czarnowo, Police, Dobra, Kołbaskowo, Kobylanka, Stargard Szczeciński oraz Nowe Warpno); nabór 
ogłoszony został przez BZ WBK SA

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego.

Dzięki środkom dostępnym w latach 2007–2013 w ramach inicjatywy Jessica, wiele 
jednostek samorządu terytorialnego mogło poprawić i zrewitalizować swoją przestrzeń 
publiczną. 

Przykładowe projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach środków z inicjatywy 
Jessica w województwie zachodniopomorskim zaprezentowano w tabeli 2. 

Tabela 2. Projekty dofinansowane w  ramach inicjatywy Jessica w  województwie zachodniopo-
morskim w latach 2007–2013

Wartość 
umowy 

z FROM (zł) 
Tytuł projektu Kwota 

pożyczki(zł)

Termin 
obowiązywania 

pożyczki

Wartość 
udzielonej 

pomocy 
publicznej

81 291 071,53 Rewitalizacja byłego budynku papierni – Skolwin 4 577 902,99 31.03.2033 1 819 076,13

81 291 071,53 Renowacja i adaptacja monumentalnego budynku na terenie 
portu na cele biznesowe, społeczne i kulturalne – Łasztownia 7 777 232,62 31.10.2032 2 806 140,14

81 291 071,53 Rewitalizacja byłego budynku Pogotowia i Wojskowej 
Komendy Uzupełnień 1 873 618,04 31.03.2028 576 896,57

81 291 071,53 Rozbudowa i przebudowa części kwartału ulic Storrady 
Świętosławy i Jana z Kolna na obszarze Miasta Szczecina 19 323 795,79 31.03.2033 6 496 356,60

81 291 071,53 Rewitalizacja budynku kina Kosmos na cele biznesowe 
i mieszkaniowe 16 366 737,99 30.06.2033 6 148 488,10

81 291 071,53 Rewitalizacja terenów postoczniowych w Szczecinie poprzez 
budowę budynku o funkcji biurowo-usługowo-handlowej 5 634 318,03 30.09.2033 1 994 422,66

81 291 071,53
Rewitalizacja terenu poprzemysłowego po dawnej fabryce 
POLMO na obszarze Miasta Szczecin przy al. Wojska 
Polskiego

11 911 548,61 30.09.2033 4 281 623,32
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Wartość 
umowy 

z FROM (zł) 
Tytuł projektu Kwota 

pożyczki(zł)

Termin 
obowiązywania 

pożyczki

Wartość 
udzielonej 

pomocy 
publicznej

81 291 071,53 Rewitalizacja terenu po byłym zakładzie ZPO DANA 14 028 487,76 31.03.2033 4 751 633,41

81 291 071,53 Modernizacja podziemia hotelu „Stara Dana” 1 637 000,15 31.03.2033 401 643,69

75 312 843,37

Przebudowa, nadbudowa trzech kondygnacji oraz zmiana 
sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego 
na budynek usługowy z poradnią medycyny rodzinnej 
i specjalistycznej, wraz z pracowniami diagnostyki 
obrazowej, laboratoryjnej, blokiem operacyjnym, apteką 
oraz oddziałem rehabilitacyjnym i oddziałem opieki 
długoterminowej w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 3

5 000 000,00 30.09.2027 1 205 330,15

75 312 843,37 Hotel „West Baltic Resort Spa & Wellnes” 4 028 000,00 31.12.2027 1 142 087,83

75 312 843,37

Rewitalizacja zespołu kamienic z XIX w. i odtworzenie 
historycznej zabudowy Kamienia Pomorskiego poprzez 
utworzenie kwartału handlowo-usługowego w kwartale ulic 
Żwirki i Wigury – Żeromskiego

3 948 355,98 31.03.2028 1 554 434,01

75 312 843,37 Budowa targowiska miejskiego wraz z niezbędną 
infrastrukturą 2 452 598,67 31.12.2020 530 039,78

75 312 843,37
Rewitalizacja dzielnicy nadmorskiej w Świnoujściu 
poprzez budowę ultranowoczesnego zespołu hotelowo-
apartamentowo-usługowego „Baltic Park Molo” cz. I

28 550 000,00 30.06.2028 9 858 708,48

75 312 843,37
Budowa zespołu budynków hotelowo-pensjonatowych 
z bazą zabiegową i usługami towarzyszącymi przy ulicach 
Trentowskiego, Cieszkowskiego i Słowackiego w Świnoujściu

12 000 000,00 31.03.2028 2 712 156,02

75 312 843,37 Przebudowa dawnego kina GOPLANA na Centrum Kultury 
w Połczynie Zdroju 3 069 823,16 30.06.2028 854 223,56

75 312 843,37

Przebudowa i rozbudowa budynku bazy zabiegowej 
w Zakładzie Lecznictwa Uzdrowiskowego „Borkowo” na 
działce nr 2/4 przy ul. Sobieskiego (obr. 007), a także 
przebudowa części gastronomicznej w punkcie żywienia 

„Gryf ” w Połczynie-Zdroju

3 488 238,65 30.06.2028 1 047 041,24

75 312 843,37
Rewitalizacja dzielnicy nadmorskiej w Świnoujściu poprzez 
budowę ultranowoczesnego zespołu hotelowo- 

-apartamentowo-usługowego Baltic Park Molo cz. II
5 500 048,00 30.06.2028 1 885 789,12

75 312 843,37 Rewitalizacja budynku położonego w Szczecinie przy ulicy 
Krasińskiego 10–11 6 648 525,00 30.04.2032 829 804,25

75 312 843,37

Rozwój infrastruktury turystyki uzdrowiskowej 
w województwie zachodniopomorskim poprzez budowę 
sieci ośrodków uzdrowiskowych z wyszczególnieniem 
Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej „Henryk” 
w Świnoujściu przy ul. Henryka Sienkiewicza 2

9 500 000,00 31.05.2032 2 021 044,16

75 312 843,37

Budowa obiektu hotelowo-gastronomicznego „Grand Park – 
Hotel – Restauracja – SPA” wraz z zagospodarowaniem 
terenu i zakupem urządzeń technicznych niezbędnych do 
funkcjonowania obiektu

3 700 000,00 31.07.2031 726 803,46

171 016 231,44 53 643 742,68

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego.

Zrewitalizowane tereny dostały tzw. drugie życie, dzięki czemu mieszkańcy mogą się 
rozwijać, a przestrzeń w znacznym stopniu wpływa na wzrost atrakcyjności danego mia-
sta, co bezpośrednio przekłada się na liczbę odwiedzających gości a tym samym na za-
możność danego regionu. 
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Jessica pozwala na wykorzystanie funduszy strukturalnych UE w systemie zwrotnym, 
czyli oferuje odnawialne instrumenty finansowe (pożyczki, gwarancje), dając możliwość 
lepszego wykorzystania środków funduszy strukturalnych i pozyskania udziału insty-
tucji finansowych, banków i  przedsiębiorców, między innymi dzięki partnerstwu pu-
bliczno-prywatnemu. Współwystępowanie w tych projektach elementów komercyjnych 
z niekomercyjnymi ma umożliwić wypełnienie luki na rynku pomiędzy dotacjami a kre-
dytami i innymi instrumentami bankowymi.

W województwie zachodniopomorskim środki z omawianej inicjatywy zostały wyko-
rzystane w bardzo efektywny i społecznie akceptowany sposób. Zwrotny charakter tych 
środków spowodował, że projekty miejskie po raz kolejny otrzymały wsparcie w ramach 
rewolwingu środków wypłaconych w latach 2012–2015. Jest to kwota blisko 68 mln zł, 
która będzie dostępna sukcesywnie, w  miarę spłat pożyczek udzielonych na zrealizo-
wane już przedsięwzięcia, a  przeznaczona zostanie na finansowanie nowych rewitali-
zacyjnych projektów miejskich w całym województwie zachodniopomorskim. Łączna 
wartość inwestycji współfinansowanych w ramach pierwszej odsłony inicjatywy Jessi-
ca w województwie zachodniopomorskim przekroczyła 380 mln zł. Dzięki unijnemu 
wsparciu inwestycje w przestrzeń publiczną zmieniły obraz zdegradowanych, niewyko-
rzystywanych obszarów miejskich, przywróciły je lokalnym społecznościom oraz przy-
czyniły się do stworzenia nowych miejsc pracy. 

2. Inicjatywa Jeremie

Jeremie4 (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby 
dla małych i średnich przedsiębiorstw) to inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia powo-
łana w 2007 roku przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. Jeremie to 
mechanizm, którego działanie odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia na rzecz 
mechanizmu odnawialnego (rewolwingowego) (kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla 
firm a także inne instrumenty kapitałowe). Jej ideą jest ułatwienie dostępu do finanso-
wania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przez oferowanie przeznaczonych 
dla nich instrumentów inżynierii finansowej.

Inicjatywa Jeremie realizowana jest w krajach europejskich na poziomie ogólnokrajo-
wym oraz regionalnym. W Polsce natomiast realizowana jest na poziomie regionalnym 
przez instytucje zarządzające na poziomie województw, za pomocą Funduszy Powier-
niczych. Na podstawie zawartej umowy, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
przeznaczył kwotę 280 mln5 zł na realizację tej inicjatywy. 

4 www.jeremie.com.pl. 
5 Łączna wartość środków RPO na lata 2007–2013 przeznaczona na finansowanie MŚP to ponad 1,7 mld zł. w ra-

mach: Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego – 405,73 mln zł, Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powier-
niczego – 218,63 mln zł, Funduszu Powierniczego Jeremie Województwa Mazowieckiego – 66,50 mln zł, Fun-
duszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego – 287,39 mln zł, Funduszu Powierniczego Jeremie 
Województwa Wielkopolskiego – 501,30 mln zł oraz zachodniopomorskiego – 280 mln zł.
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Tabela 3. Wdrażanie inicjatywy Jeremie w województwie zachodniopomorskim

Termin Czynność

Lipiec 2009 r zarząd WZ podejmuje decyzję o przeznaczeniu części środków z RPO na realizację 
inicjatywy Jeremie, na projekt przeznaczono 280 mln zł

29.09.2009 r. podpisanie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżera 
Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego Jeremie

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego.

Idea inicjatywy Jeremie polegała (i nadal polega przy kontynuacji wsparcia w kolej-
nych latach) na udzielaniu pomocy finansowej tym przedsiębiorstwom, które na rynku 
komercyjnym miałyby duże trudności z uzyskaniem kredytów. Inicjatywa skierowana 
jest przede wszystkim dla tych firm, które6:
 – rozpoczynają działalność (start-upy),
 – nie mają historii kredytowej,
 – nie mają zabezpieczeń o wystarczającej wartości, 
 – nie posiadają wystarczających środków finansowych na realizację projektu,
 – zatrudniają od 1 do 250 pracowników,
 – mają obrót roczny w wysokości do 50 mln euro oraz sumę bilansową do 43 mln euro,
 – mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą w  województwie zachodnio-

pomorskim.
Kredyty, pożyczki i poręczenia w ramach inicjatywy Jeremie musiały zostać przezna-

czone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub 
rozszerzania działalności gospodarczej w tym w szczególności na:
 – realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego – wdrażanie nowych rozwią-

zań technicznych lub technologicznych,
 – unowocześnienie składników majątku trwałego  – zakup wyposażenia w  maszyny, 

urządzenia, aparaty w  tym także zakup środków transportu bezpośrednio związa-
nych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

 – budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii,
 – informatyzację,
 – dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych,
 – tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy,
 – inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Warunkiem otrzymania pomocy było to, żeby wsparcie otrzymane w ramach Jeremie 
nie było przeznaczone na7: 
 – pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 – finansowanie celów konsumpcyjnych,

6 Materiały konferencyjne „Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej”, http://rpo2007-
2013.wzp.pl/rpo/konferencja_zdiif_i1/inicjatywa_jeremie_i_jessica.htm.

7 Materiały wewnętrzne otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
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 – spłatę pożyczek i kredytów,
 – spłatę zobowiązań publiczno-prawnych. 

Inicjatywa Jeremie w latach 2007–2013 oferowała dwa rodzaje produktów (tab. 4), na-
tomiast informacje szczegółowe na temat wsparcia dla MŚP i jego warunkach zaprezen-
towano w tabeli 5.

Tabela 4. Rodzaje produktów dla pośredników finansowych oraz przedsiębiorców, dostępne w ra-
mach inicjatywy Jeremie w województwie zachodniopomorskim

Produkty dla pośredników finansowych Produkty dla przedsiębiorców
1. Reporęczenie udzielane na rzecz funduszy poręczeniowych, 

w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających 
z udzielonych przez te fundusze poręczeń dla MŚP 

2. Pożyczka globalna – udzielana na rzecz funduszy 
pożyczkowych, banków, firm leasingowych i innych 
instytucji finansowych oferujących przedsiębiorcom 
produkty o charakterze dłużnym

3. Poręczenie portfelowe – w celu zabezpieczenia spłaty 
kredytów, pożyczek i leasingu dla MŚP udzielanych przez te 
podmioty ze środków własnych

4. Instrumenty kapitałowe oferowane w kilku możliwych 
formułach, ukierunkowane na wsparcie przedsiębiorstw 
z wysokim potencjałem wzrostu, wysoki potrzebami 
kapitałowymi i wysokim ryzykiem (np. model z Funduszem 
Inwestycyjnym, Funduszami VC)

5. Odpowiednie instrumenty, tj. instrumenty ukierunkowane 
do specyficznej grupy przedsiębiorstw (np. akademickich) 
lub specyficznych obszarów (np. słabych strukturalnie lub 
wiejskich)

1. Pożyczki – udzielane przez Fundusze Pożyczkowe lub inne 
instytucje otoczenia biznesu

2. Leasing – udzielany przez firmy leasingowe
3. Kredyty – udzielane przez banki (spółdzielcze i sieciowe) 

zabezpieczone poręczeniem Funduszu Poręczeniowego na 
rzecz którego Menedżer Funduszu udzielił regwarancji tego 
poręczenia: 

 – zabezpieczone poręczeniem udzielonym bezpośrednio 
przez Menedżera Funduszu, 

 – wejścia kapitałowe, co polega na bezpośrednim lub 
pośrednim (poprzez np. fundusze inwestycyjne) objęciu 
akcji lub udziałów w MŚP działających w formie spółek 
kapitałowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego.

Tabela 5. Rodzaje wsparcia w  ramach inicjatywy Jeremie oferowane mikro, małym i  średnim 
przedsiębiorstwom w województwie zachodniopomorskim

Wyszczególnienie
Kwota 

pożyczki/ okres 
poręczenia

Okres finansowania/ 
poręczenia

Oprocentowanie 
pożyczki

Prowizja / opłaty 
dodatkowe

Karencja 
w spłacie

Duża Pożyczka 
Inwestycyjna

do 40 mln zł maksymalnie 204 
miesięcy (17 lat)

na zasadach rynkowych 
i de minimis

brak opłat 24 
miesiące

Kredyty i pożyczki 
udzielane ze środków 
Jeremie przez 
Fundusze Pożyczkowe 
i Banki

do 500 tys. zł maksymalnie 
60 miesięcy (5 lat)

od 2,76% p.a. (na 
zasadach rynkowych), 
od 0,00% p.a. na 
zasadach de minimis

od 0,00% wartości 
pożyczki

do 
6 miesięcy

Poręczenia udzielane 
ze środków JEREMIE 
przez Fundusze 
Poręczeniowe

do 80% kwoty 
kredytu, 
maksymalnie 
do 500 tys. zł

maksymalnie 
66 miesięcy (5,5 roku) 
ale nie dłużej niż 
6 m-cy od daty 
wygaśnięcia Kredytu

nie dotyczy od 0,00 % wartości 
poręczenia

nie 
dotyczy

Wyszczególnienie kwota 
inwestycji 
w MŚP

okres inwestycji 
w MŚP

rodzaj przedsiębiorstwa, 
w które może 
zainwestować fundusz

oprocentowanie 
pożyczki na zasadach 
de minimis/ prowizja / 
opłaty dodatkowe

karencja 
w spłacie
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Wyszczególnienie
Kwota 

pożyczki/ okres 
poręczenia

Okres finansowania/ 
poręczenia

Oprocentowanie 
pożyczki

Prowizja / opłaty 
dodatkowe

Karencja 
w spłacie

Produkt Kapitałowy – 
wsparcie ze środków 
Jeremie w formie 
dokapitalizowania – 
Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty Aktywów 
Niepublicznych 
(FIZAN)

od 300 tys. złdo 
1,5 mln. zł

nie dłuższy niż do 
30.06.2020 r.

mikro, małe lub średnie 
przedsiębiorstwo, 
znajdujące się w fazie 
zalążkowej (seed) 
albo w fazie rozruchu 
(start-up) prowadzące 
działalność na 
terenie województwa 
zachodniopomorskiego

nie dotyczy, inwestycja 
polega na wsparciu 
kapitałowym, tj. 
nabyciu/objęciu akcji 
w spółkach akcyjnych, 
komandytowo-akcyjnych 
lub udziałów w spółkach 
z ograniczoną 
odpowiedzialnością

nie 
dotyczy

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego.

Przedsiębiorstwa, które pozyskały wsparcie w  ramach inicjatywy Jeremie uzyskały 
wiele korzyści. Do najważniejszych można zaliczyć:
 – zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego poprzez szeroki wachlarz instru-

mentów finansowych: kredyty, pożyczki, poręczenia,
 – korzystniejsze warunki finansowania,
 – większa elastyczność w finansowaniu – specyficzne pożyczki mogą zostać nakiero-

wane na poszczególne grupy przedsiębiorców, np. dłuższa prolongata lub okres spła-
ty dla nowo powstałych firm (start-upy).

3. Wsparcie w latach 2014-2020 

W  latach 2014–2020 centralnym aspektem polityki spójności jest jej miejski wymiar. 
Co najmniej 50% środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przezna-
czonych na ten okres zostanie zainwestowanych właśnie w obszary miejskie a podkre-
ślić należy, że liczba ta może jeszcze wzrosnąć. Na zintegrowane strategie zrównoważo-
nego rozwoju obszarów miejskich przeznaczonych jest około 10 mld euro. Do wdroże-
nia tych strategii upoważnionych zostało około 750 miast. Już od 14 kwietnia 2017 roku 
funkcjonuje inicjatywa pożyczka Jessica 28, z której, podobnie jak w inicjatywie Jessica, 
jest udzielane wsparcie finansowe. Kwota pożyczki waha się od 100 tys. zł do 10 mln zł 
przy 20-letnim okresie finansowania. Karencja w spłacie wynosi do 15 miesięcy od daty 
pierwszego uruchomienia pożyczki z możliwością wydłużenia w zależności od efektów 
w oszczędności energii (powyżej 40%). Istnieje możliwość sfinansowania do 85% kosz-
tów kwalifikowalnych projektu, a wkład własny może być sfinansowany przez Bank Go-
spodarstwa Krajowego. Oprocentowanie stałe minimalnie wynosi od 0,15% i nie więcej 
niż 0,5% i uzależnione jest od osiągniętego poziomu efektywności energetycznej (min. 
25%). Kredyty te charakteryzuje brak opłat i prowizji bankowych z tytułu udzielenia i ob-
sługi pożyczki. Takie warunki są bardzo korzystne i z pewnością przyczynią się do ich 

8 https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/jessica-2/.
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pozyskiwania przez beneficjentów, którzy są odpowiedzialni za rewitalizację obszarów 
miejskich i kształtowanie przestrzeni publicznej.

Dodatkowo w latach 2014–2020 dostępne są środki w ramach inicjatywy Jeremie 29. 
Jest to projekt realizowany w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 
2014–2020 i jest kontynuacją inicjatywy Jeremie wdrażanej w okresie 2007–2013. W li-
stopadzie 2016 roku podpisano umowę o  finansowaniu projektu „Wspieranie przed-
siębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2” pomię-
dzy samorządem województwa zachodniopomorskiego, Wojewódzkim Urzędem Pra-
cy w Szczecinie oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W ramach podpisanej umowy 
BGK pełni rolę Funduszu Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2, podmiotu wdra-
żającego pożyczki unijne. Zgodnie z zawartą umową wspartych ma zostać ponad 2100 
zachodniopomorskich firm oraz utworzonych ma zostać co najmniej 1100 miejsc pracy. 
Całkowita wartość projektu wynosi 468 225 094,12 zł, w tym wkład Unii Europejskiej – 
397 991 330,00 zł a wkład krajowy – 70 233 764,12 zł10. Wsparcie przeznaczone jest na 
wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:
1. Osi priorytetowej I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie – 
Działanie 1.9 – „Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe”. In-
strumenty zwrotne dla działania 1.9, w tym:
a) instrumenty dłużne: mikropożyczki, pożyczki obrotowo-inwestycyjne, pożyczki in-

westycyjne, pożyczki na wdrożenia do praktyki gospodarczej wyników działalno-
ści B+R,

b) produkty gwarancyjne: reporęczenie, poręczenie portfelowe.
Działanie 1.17 – „Wzmocnienie procesu wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju”, In-
strumenty kapitałowe dla działania 1.17 w formie wejść kapitałowych na wsparcie firm 
w początkowej fazie rozwoju, w szczególności powstałych na podstawie wdrożenia wy-
ników B+R.
2. Osi priorytetowej VI Rynek pracy – 
Działanie 6.4 – „Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych 
miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 
wsparcie doradczo-szkoleniowe”. Celem projektu będzie utworzenie co najmniej 973 
działalności gospodarczych, w ramach których powstanie 1110 miejsc pracy.

Środki finansowe przeznaczone są na wsparcie MŚP poprzez udostepnienie przed-
siębiorstwom instrumentów finansowych w postaci: wejść kapitałowych, poręczeń, mi-
kropożyczek, pożyczek obrotowo-inwestycyjnych, pożyczek inwestycyjnych, pożyczek 
na wdrożenia do praktyki gospodarczej wyników działalności badawczo-rozwojowych 
oraz pożyczek na wsparcie samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

9 http://www.rpo.wzp.pl/wiadomosci/jeremie-2-powrot-wielkich-pieniedzy-dla-zachodniopomorskiego-
biznesu.

10 http://www.fundusz.szczecin.pl/chapter_138012.asp.
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Podsumowanie

Instrumenty inżynierii finansowej są bardzo potrzebne na rynku. W samym tylko wo-
jewództwie zachodniopomorskim środki z inicjatywy Jessica w wysokości 140 mln zł 
zdołały sfinansować projekty rewitalizacyjne o całkowitej wartości ponad 483 mln zł. 
Do tego należy dodać, że drugi obrót powracającymi środkami zwielokrotni jeszcze ten 
efekt dźwigni finansowej. Udzielane pożyczki i dofinansowania są otrzymywane na pre-
ferencyjnych warunkach, jednak beneficjent zobligowany jest do oddania pożyczonych 
pieniędzy a środki, które wrócą do funduszu powierniczego, przeznaczane będą na dal-
sze inwestycje. Dzięki takiemu mechanizmowi z dotacji może skorzystać większa licz-
ba wnioskodawców, którzy przyczynią się do rewitalizacji i rozwoju obszarów miejskich.

W ramach funduszu Jeremie w latach 2007–2013 województwo zachodniopomorskie 
przeznaczyło kwotę 280 mln zł, która następnie trafiła do ponad 6 tys. przedsiębiorstw 
z terenu Pomorza Zachodniego, a po wykorzystaniu powróciła do województwa w kwo-
cie 430 mln zł11. Środki te powiększają możliwości ponownego ich wykorzystania przez 
Zachodniopomorski Fundusz Rozwoju i również do tego instrumentu za klika lat po-
wrócą środki z Jeremie 2. Pozwoli to na stworzenie narzędzia wsparcia przedsiębiorczo-
ści na Pomorzu Zachodnim z budżetem blisko mld zł. Środki te będą stymulowały, oży-
wiały i wzmacniały regionalną gospodarkę. 

Województwo zachodniopomorskie jest w niekwestionowanej czołówce wśród regio-
nów wdrażających inicjatywę Jeremie w ubiegłej perspektywie finansowej pod wzglę-
dem wielkości wsparcia przekazanego przedsiębiorcom. Udzielone wsparcie łącznie wy-
nosi obecnie 385% pierwotnej kwoty. Wykorzystane środki pomogły w kreowaniu ak-
tywności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, również (co jest bar-
dzo ważne) tych znajdujących się w początkowej fazie działalności. Produkty te bowiem 
pojawiają się tam, gdzie dotychczasowe instytucje finansowe nie są w stanie finansować 
rozwoju przedsiębiorców z sektora MŚP lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, 
często zaporowych warunków. Dzięki tym środkom przedsiębiorcy mogli i dalej mogą 
uzyskiwać fundusze na rozwój swojej działalności w postaci niskooprocentowanych po-
ręczeń, pożyczek i kredytów. Cel inicjatywy, którym było ukierunkowanie strumienia 
środków pieniężnych w celu znacznej poprawy dostępu mikro, małych i średnich przed-
siębiorstw w dostępie do dobrych jakościowo, szeroko dystrybuowanych i dostosowa-
nych do potrzeb MŚP instrumentów finansowych został osiągnięty. Efekt wdrożenia ini-
cjatywy Jessica oraz Jeremie należy uznać za zadowalający. Z tych względów instrumen-
ty zwrotne, do których należą opisywane inicjatywy, mają być kontynuowane w kolej-
nej perspektywie finansowej w latach 2021–202712. 

11 https://rpo.wzp.pl/wiadomosci/juz-dzis-myslimy-o-tym-co-bedzie-po-2023-r-wielkie-pieniadze-na-rozwoj-
pomorza-zachodniego.

12 Szczegółowe zasady udzielania wsparcia nie są obecnie znane.
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The analysis of the use of resources from Jessica and Jeremie initiatives  
in the years 2007–2013 in West Pomeranian voivodeship

Keywords: urban areas, small and medium enterprises, repayable financing,  
local government units

Summary

Funds from the European Union for the implementation of selected tasks resulting from 
strategic policies and objectives may be provided in the form of non-refundable assistance 
or as repayable measures. In the article the author analyzes the use of funds from Jessica and 
Jeremie initiatives as repayable instruments, the aim of which was to facilitate access to fi-
nancing for micro-, small and medium enterprises by providing them with dedicated finan-
cial engineering instruments and support for sustainable investments in urban areas in the 
years 2007–2013.
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Streszczenie

Instrumenty finansowe znajdują coraz większe zastosowanie w  wykorzystaniu funduszy 
strukturalnych. Pierwsze tego typu wsparcie w Polsce realizowane było już w latach 2007–
2013, jednak w niewielkim stopniu i w kilku regionach. Obecnie ich zakres jest znacznie szer-
szy, a stopień wykorzystania obejmuje wszystkie województwa. Zakres tematyczny wsparcia 
zwiększa się także, obejmując oprócz podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw wspar-
cie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, czy przechodzenia na gospo-
darkę niskoemisyjną. Instrumenty finansowe najczęściej mają postać wsparcia dłużnego i ka-
pitałowego oraz gwarancyjnego. 

W Polsce regiony przeznaczają coraz większe kwoty na ten rodzaj wsparcia, jednak część 
z nich zarządza już funduszami z poprzedniego okresu programowania (2007–2013), które 
były wykorzystane w formie zwrotnej. Na Pomorzu Zachodnim w tym celu utworzono Za-
chodniopomorski Fundusz Rozwoju, który zarządza środkami z inicjatyw Jeremie i Jessica ze 
starej perspektywy finansowej. Z tej formy wsparcia w przeważającej części korzystają przed-
siębiorstwa z siedzibą na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 

O  wyższości zwrotnych instrumentów finansowych nad dotacjami świadczą ich zalety, 
wśród których wymienić można dźwignię finansową i zwiększenie wpływu w porównaniu 
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z pierwotną alokacją, wzrost skuteczności środków, które mają rewolwingowy charakter, lep-
szą jakość projektów z uwagi na konieczność oddania kapitału, dostęp większego spektrum 
instrumentów finansowych i angażowania sektora prywatnego do finansowania celów po-
lityki publicznej. 

Wprowadzenie

Do niedawna największą popularnością wśród przedsiębiorstw cieszyły się dotacje 
wspomagające ich rozwój, które miały swoje zalety, jednak w biegiem lat zaczęto do-
strzegać mankamenty wsparcia bezzwrotnego, wprowadzając po raz pierwszy w okresie 
programowania 2007–2013 zwrotne instrumenty finansowe (IF). Początkowo wsparcie 
zwrotne w ramach funduszy unijnych dostępne było głównie dla przedsiębiorstw. Zale-
ty tej formy finansowania rozwoju nie tylko przedsiębiorstw, spowodowały jednak coraz 
większy ich zasięg i popularność na szczeblu Komisji Europejskiej, ale również państw 
i regionów. Zakres stosowania instrumentów finansowych zaczął obejmować również 
rewitalizację przestrzeni miejskich, urbanizację, a także wspieranie odnawialnych źró-
deł energii i gospodarki niskoemisyjnej. Województwo zachodniopomorskie, jako jed-
no z pierwszych zdecydowało się stosować model oparty na środkach zwrotnych, uzu-
pełniających system grantowy. Nowością nie tylko w skali kraju, ale również EU jest za-
stosowanie wsparcia zwrotnego w finansowaniu działań Funduszu Społecznego, mają-
cego na celu m.in. włączenie społeczne i integrację wielu regionów, a także wspieranie 
badań, rozwoju technologicznego, innowacji.

Celem opracowania jest identyfikacja instrumentów finansowych oraz poziom ich 
wykorzystania na szczeblu europejskim oraz na Pomorzu Zachodnim, ze szczególnym 
uwzględnieniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Analiza dotyczy stosowa-
nia IF w latach 2007–2013 oraz zarządzania nimi przez Zachodniopomorski Fundusz 
Rozwoju. 

1. Istota zwrotnych instrumentów finansowych

Instrumenty finansowe oznaczają środki wsparcia finansowego przekazywane z budżetu 
unijnego na zasadzie komplementarności, aby osiągnąć określone cele polityki Unii Eu-
ropejskiej. Mogą one przybierać formę inwestycji kapitałowych lub quasi-kapitałowych, 
pożyczek, gwarancji lub innych instrumentów opartych na podziale ryzyka, a w uzasad-
nionych przypadkach mogą być łączone z dotacjami (Rozporządzenie PE nr 1303/2013, 
art. 2p). Instrumenty finansowe to komercyjne rozwiązania wynikające z  rynków fi-
nansowych przeniesione na poziom publicznej interwencji i zarządzania funduszami 
programów operacyjnych. Pierwsze tego typu rozwiązania były już wykorzystywane 
w pierwszej połowie lat 90. XX wieku. Początkowo były to pojedyncze przypadki, przy-
bierające postać funduszy pożyczkowych, gwarancyjnych, czy kapitału ryzyka. W ko-

Instytucja Zarządzająca 

(poziom krajowy lub regionalny)
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lejnych latach proces ten nabrał przyspieszenia, przyjmując postać różnych instrumen-
tów, których zadaniem jest wspieranie polityki spójności, z jednoczesną realizacją zasady 
podziału ryzyka i wsparcia w osiąganiu celów ujętych w programach operacyjnych kra-
jów członkowskich. Rozpoczęcie realizacji wsparcia zwrotnego poprzedzone było ana-
lizą potrzeb regionu w zakresie finansowania przedsiębiorstw oraz efektywnej alokacji 
środków, w tym również priorytetów inwestycyjnych. Analiza miała umożliwić właści-
wą alokację funduszy i efektywne wdrażanie IF (Financial Instruments…, 2013, s. 39). 

Przeorientowanie Komisji Europejskiej z instrumentów dotacyjnych, w stronę zwrot-
nych w efektywnym wykorzystaniu i zarządzaniu funduszami strukturalnymi, związa-
ne było z możliwością uzyskania znacznie lepszych efektów zarówno ekonomicznych, 
jak i społecznych. Główne powody wdrażania IF (Rozporządzenie PE nr 1303/2013) to 
pomoc w realizacji regionalnej polityki wspierającej rozwój sektora MŚP, w szczególno-
ści przedsiębiorstw znajdujących się w początkowej fazie rozwoju (start-up), wspiera-
nie rozwoju urbanistycznego i rewitalizacji obszarów miejskich, zwiększanie efektywno-
ści energetycznej, ograniczanie luki finansowej, efektywniejsze użycie środków publicz-
nych w porównaniu z dotacjami (z uwagi na rewolwing), czy możliwość wywołania efek-
tu dźwigni finansowej (Financial Instruments…, 2013, s. 52; Mackiewicz, Przybyłowski, 
Rybkowski, Tamowicz, 2014, s. 28: Rozporządzenie PE nr 1303/2013). Beneficjentami 
zwrotnych instrumentów finansowych są zatem nie tylko przedsiębiorstwa, ale także 
jednostki samorządu terytorialnego oraz całe społeczności. Instrumenty zwrotne mogą 
znaleźć zastosowanie również we wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej, co jest 
nowym sposobem ich wykorzystania.

W okresie programowania 2014–2020 warianty implementacji instrumentów finan-
sowych są inne niż w poprzednim. Obecnie Instytucja Zarządzająca może to robić na 
trzy sposoby (rys. 1). Pierwszy, to wykorzystanie specjalnej instytucji, która będzie speł-
niać rolę Funduszu Funduszy i będzie odpowiedzialna za wdrażanie i realizacje wspar-
cia. Drugim dostępnym rozwiązaniem jest bezpośrednie wsparcie pośredników finanso-
wych, którzy zajmą się finansowaniem ostatecznych odbiorców. Trzeci model natomiast, 
który może być realizowany w przypadku produktów gwarancyjnych (poręczenia, repo-
ręczenia) lub dłużnych (pożyczki, kredyty) nie zakłada wykorzystania pośredników, lecz 
polega na bezpośrednim zaangażowaniu instytucji zarządzającej w przekazywanie środ-
ków ostatecznym beneficjentom. 

Z zasady instrumenty finansowe powinny finansować projekty generujące przychody 
z uwagi na ich zwrotny charakter (Financial instruments…, 2014, s. 3), ale jednocześnie 
pomimo ich finansowej wykonalności nie otrzymują wystraczającego finansowania ze 
źródeł rynkowych, prywatnych (Rozporządzenie Nr 1303/2013, art. 37 pkt. 1). Mogą być 
wdrażane na poziomie krajowym, regionalnym, ponadnarodowym, transgranicznym 
umożliwiając prawidłową konwergencję i rozwój. Powinny być skonstruowane i wdra-
żane w elastyczny sposób, aby zaangażować fundusze inwestorów prywatnych, prywat-
nych instytucji finansowych w celu zwiększenia skali ich oddziaływania oraz podziału 
ryzyka finansowanych przedsięwzięć. 
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szą jakość projektów z uwagi na konieczność oddania kapitału, dostęp większego spektrum 
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wspomagające ich rozwój, które miały swoje zalety, jednak w biegiem lat zaczęto do-
strzegać mankamenty wsparcia bezzwrotnego, wprowadzając po raz pierwszy w okresie 
programowania 2007–2013 zwrotne instrumenty finansowe (IF). Początkowo wsparcie 
zwrotne w ramach funduszy unijnych dostępne było głównie dla przedsiębiorstw. Zale-
ty tej formy finansowania rozwoju nie tylko przedsiębiorstw, spowodowały jednak coraz 
większy ich zasięg i popularność na szczeblu Komisji Europejskiej, ale również państw 
i regionów. Zakres stosowania instrumentów finansowych zaczął obejmować również 
rewitalizację przestrzeni miejskich, urbanizację, a także wspieranie odnawialnych źró-
deł energii i gospodarki niskoemisyjnej. Województwo zachodniopomorskie, jako jed-
no z pierwszych zdecydowało się stosować model oparty na środkach zwrotnych, uzu-
pełniających system grantowy. Nowością nie tylko w skali kraju, ale również EU jest za-
stosowanie wsparcia zwrotnego w finansowaniu działań Funduszu Społecznego, mają-
cego na celu m.in. włączenie społeczne i integrację wielu regionów, a także wspieranie 
badań, rozwoju technologicznego, innowacji.

Celem opracowania jest identyfikacja instrumentów finansowych oraz poziom ich 
wykorzystania na szczeblu europejskim oraz na Pomorzu Zachodnim, ze szczególnym 
uwzględnieniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Analiza dotyczy stosowa-
nia IF w latach 2007–2013 oraz zarządzania nimi przez Zachodniopomorski Fundusz 
Rozwoju. 

1. Istota zwrotnych instrumentów finansowych
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Rysunek 1. Warianty realizacji instrumentów finansowych w okresie programowania 2014–2020 

Źródło: Financial instruments… (2018, s. 12).

Jak wspomniano wcześniej, wsparcie celów priorytetowych w Unii Europejskiej w for-
mie zwrotnych instrumentów finansowych było realizowane już w okresie programo-
wania 2007–2013, jednak ich popularność nie była zbyt duża. W obecnym okresie 2014–
2020 instrumenty finansowe są wdrażane przez 24 kraje członkowskie. Według danych 
na koniec 2017 roku, we wsparciu różnego typu beneficjentów wykorzystywano 282 IF 
o łącznych zobowiązaniach wartości prawie 18 mld euro (Financial instruments…, 2018, 
s. 17). Wśród beneficjentów tego rodzaju wsparcia od samego początku dominują mikro, 
małe i średnie przedsiębiorstwa. Z IF finansowanych z funduszy strukturalnych skorzy-
stało ponad 60 tys. ostatecznych odbiorców, z których 96% to mikro, małe i średnie fir-
my, z czego ponad 60% stanowiły mikroprzedsiębiorstwa (tab. 1), najczęściej korzystają-
ce z instrumentów gwarancyjnych. Największym powodzeniem cieszyły się instrumen-
ty dłużne i gwarancyjne, co w połączeniu z rodzajem beneficjenta świadczy o celowości 
wsparcia. Do grupy innych ostatecznych odbiorców zaliczeni zostali właściciele nieru-
chomości oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe korzystające ze specjalnych in-
strumentów pożyczkowych. 

Tabela 1. Liczba ostatecznych beneficjentów instrumentów finansowych w UE na koniec 2017 roku 
finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójno-
ści w latach 2014–2020

Rodzaj ostatecznego 
beneficjenta

Liczba 
przedsiębiorstw

Wspartych w formie 
kredytów, 
pożyczek

gwarancji, 
poręczenia kapitału ryzyka innych 

instrumentów
Duże przedsiębiorstwa 94 86 – 8 –
Małe i średnie firmy 59 191 4 890 53 476 783 42

 
 

1 
 

 
 
 

 

 
Rysunek 1.  
 
 

 
 
Rysunek 2.  
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017

TO1 TO2 TO3 TO4 TO5 TO6 TO7 TO8 TO9

Instytucja Zarządzająca  
(poziom krajowy lub regionalny) 

Fundusz Funduszy 
(FoF) 

Odbiorcy końcowi 

 

Produkty 
finansowe 

 

Pośrednicy 
Finansowi 

  

Pośrednicy 
Finansowi 

Odbiorcy końcowi 

Produkty 
finansowe 

Odbiorcy końcowi 

Gwarancje 
pożyczki 

  

  

  

  



Analiza wykorzystania instrumentów finansowych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym  |  105

Rodzaj ostatecznego 
beneficjenta

Liczba 
przedsiębiorstw

Wspartych w formie 
kredytów, 
pożyczek

gwarancji, 
poręczenia kapitału ryzyka innych 

instrumentów
w tym mikroprzedsiębiorstwa 36 142 3 704 31 919 483 36
Przedsiębiorcy indywidualni 831 831
Inni ostateczni beneficjenci 1 158 1 158
Suma 61 274 6 965 53 476 791 42

Źródło: Financial instruments… (2018, s. 37).

Przedmiotowe instrumenty finansowe mogą być wdrażane we wszystkich obszarach 
tematycznych, jednak w analizowanym okresie największą popularnością cieszyły się 
zwiększanie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, wzmocnienie 
badań, rozwoju technologicznego i innowacji oraz wspieranie przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną we wszystkich sektorach (rys. 2).

* IF w latach 2014–2020 w ramach polityki spójności wykorzystywane są w celach tematycznych: 1) wspieranie ba-
dań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji; 2) zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości 
technologii informacyjno-komunikacyjnych; 3) podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw; 
4) wspieranie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną; 5) propagowanie przystosowywania się do zmian kli-
matu, zapobiegania zagrożeniom i zarządzania ryzykiem; 6) ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efek-
tywności wykorzystywania zasobów; 7) promowanie zrównoważonego transportu oraz poprawa najważniejszych 
infrastruktur sieciowych; 8) promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności siły 
roboczej; 9) promowanie włączenia społecznego oraz zwalczanie ubóstwa i wszelkich form dyskryminacji (https://
ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/how/priorities) (10.07.2019).

Rysunek 2. Zobowiązania dotyczące alokacji do instrumentów finansowych w zależności od celu 
tematycznego*

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Financial instruments under the European Structural and Investment 
Funds, Situation as at 31 December 2015 (November 2016, s. 8); Financial instruments under the European Structu-
ral and Investment Funds December 2017, Situation as at 31 December 2016, s. 9; Financial instruments under the 
European Structural and Investment Funds, November 2018, s. 9.
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Państwa członkowskie w ramach polityki spójności i w celu wspierania rozwoju go-
spodarczego beneficjentów udostępniają różne instrumenty, z dominacją dłużnych i ka-
pitałowych (rys. 3). W 2017 roku wzrosło znaczenie gwarancji i poręczeń oraz instru-
mentów mieszanych, wśród których dominowało połączenie instrumentu dłużnego 
i kapitałowego (Belgia, Holandia, Wielka Brytania, Francja), dłużnego i gwarancyjnego 
(Estonia, Łotwa) (Financial instruments…, 2018, s. 34). 

Rysunek 3. Rodzaj utworzonych instrumentów finansowych w latach 2015–2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie Financial instruments under the European Structural and Investment 
Funds, Situation as at 31 December 2015, November 2016, s. 33; Financial instruments under the European Structu-
ral and Investment Funds, December 2017, Situation as at 31 December 2016, s. 36; Financial instruments under the 
European Structural and Investment Funds, Situation as at 31 December 2017, November 2018, s. 34.

Popularność instrumentów finansowych wynika z tego, że te same środki mogą być 
użyte wiele razy, a nie jak w przypadku grantów – jednokrotnie. Oznacza to, że w tego 
typu wsparciu można osiągnąć efekt dźwigni finansowej, czyli zwielokrotnienie warto-
ści wsparcia w porównaniu do kwoty bazowej instrumentu. Efekt dźwigni szacowany 
jest jako stosunek całkowitej wartości finansowania, która dotarła do ostatecznych be-
neficjentów do wartości wsparcia w ramach europejskich funduszy strukturalnych, co 
przyczyniło się do całkowitego wsparcia ostatecznych odbiorców. W całkowitej warto-
ści wsparcia ujęte są także wartości współfinansowania na każdym poziomie ze środków 
publicznych lub prywatnych, gdyż celem jest, aby unijny wkład na rzecz IF uruchomił 
inwestycje przekraczające wielkość pierwotnego wkładu (Rozporządzenie nr 966/2012, 
art. 140, pkt 2d). Największe wartości dźwigni w 2017 roku osiągnięto w instrumentach 
gwarancyjnych (od 1,0 do 16,9) i kapitałowych (od 0,9 do 17,9). Najmniejszą jej wartość 
wygenerowano na pożyczkach i kredytach (od 0,1 do 8,1), co jest naturalne, gdyż isto-
tą tych produktów jest bezpośredni przepływ kapitału, a wartość wsparcia można mul-
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tiplikować, dzięki wkładom państw członkowskich czy pośredników finansowych oraz 
na instrumentach nieprzepływowych, lub gdy kapitał przepływa tylko w części, jak w in-
strumentach gwarancyjnych.

2. Obszary metropolitalne – ujęcie definicyjne 

Współczesne uwarunkowania gospodarcze oraz teorie rozwoju regionalnego szczegól-
ną rolę i znaczenie przypisują obszarom metropolitalnym, które zgodnie z wytycznymi 
Banku Światowego, organizacji OECD, krajowych dokumentów mają zostać lokomoty-
wami procesów rozwojowych (Strategia Rozwoju SSOM, 2014, s. 5). Ma to szczególne 
znaczenie dla regionów i obszarów słabiej rozwiniętych, które swój potencjał i atrakcyj-
ność uzależniają od osiągnięcia korzyści skali, aniżeli działania jednostkowego. Zagad-
nienia i potencjał obszarów metropolitalnych mają odzwierciedlenie w dokumentach 
i wytycznych Komisji Europejskiej, także w obecnym okresie programowania na lata 
2014–2020. OECD obszary metropolitalne definiuje jako funkcjonalne obszary miej-
skie, liczące co najmniej 500 tys. mieszkańców, obejmujące aglomerację miejską, jako 
rdzeń oraz powiązane z nią funkcjonalne tereny (Kaczmarek, 2018, s. 273). Głównym 
ośrodkiem obszarów metropolitalnych jest metropolia, będąca swego rodzaju inkuba-
torem, gdzie zachodzi akumulacja i zarządzanie informacją, wymagające infrastruktury 
usług i środowiska na odpowiednim poziomie (Edwarczyk, 2015, s. 307). Związek me-
tropolitalny to spójna pod względem przestrzennym strefa oddziaływania miasta cha-
rakteryzująca się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem 
procesów urbanizacyjnych, zamieszkała przez co najmniej 500 tys. mieszkańców (Usta-
wa o związkach metropolitalnych, art. 51). Rosnące znaczenie metropolizacji jest pro-
cesem przekształcania się przestrzeni miejskich z jego zapleczem, co wynika z narasta-
jących dysproporcji w rozwoju pomiędzy obszarem metropolitalnym, a  słabiej rozwi-
niętymi obszarami znajdującymi się poza nim, często zmarginalizowanymi (Edwarczyk, 
2015, s. 307). Metropolizacja przestrzeni jest procesem, w których zmianie ulegają re-
lacje zachodzące pomiędzy miastem centralnym a jego zapleczem (Markowski, s. 324).

O rosnącym znaczeniu i zorientowaniu polityki europejskiej na rozwój miast, regio-
nów i obszarów metropolitalnych świadczą działania i zapisy legislacyjne Komisji Eu-
ropejskiej zorientowane na miasta, wśród których wymieniono instrumenty finansowe 
jako element finansowania rozwoju (Strategia Rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metro-
politalnego…, 2014, s. 49). W obecnym i przyszłym okresie programowania zakłada się 
zwiększenie ich roli i znaczenia we wspieraniu rozwoju obszarów miejskich. 

Szczeciński Obszar Metropolitalny (SOM) tworzy Szczecin, jako wojewódzkie mia-
sto rdzeniowe i powiązane z nim funkcjonalnie najbliższe otoczenie. Został utworzony 
w 2005 roku jako Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej, aby w 2009 roku zmienić na-

1 Ustawa ta już nie obowiązuje. Uchylił ją art. 62 Ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim 
z 9.03.2017 r., poz. 730.
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zwę na Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SSOM). Jest to do-
browolne stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, w skład którego wcho-
dzą (rys. 4):
 – gmina Dobra,
 – gmina Goleniów,
 – gmina Gryfino,
 – gmina Kobylanka,
 – gmina Kołbaskowo,
 – gmina Nowe Warpno,
 – gmina Police,
 – powiat Police,
 – gmina Stare Czarnowo,
 – miasto Stargard,
 – gmina Stargard,
 – województwo zachodniopomorskie,
 – miasto Szczecin,
 – gmina Stepnica,
 – miasto Świnoujście.

Rysunek 4. Obszar i członkowie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Źródło: http://archiwum.som.szczecin.pl/chapter_104020.asp (20.05.2019).

Celem stowarzyszenia jest upowszechnianie i wspieranie rozwoju samorządności lo-
kalnej i regionalnej, kształtowanie i prowadzenie wspólnej polityki stowarzyszonych jed-
nostek, a także wspieranie rozwoju gospodarczego i kulturowego członków również na 
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arenie międzynarodowej, wspieranie współpracy transgranicznej i realizacja zadań jako 
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w RPO WZ 2014–2020 (Sta-
tut SSOM, § 2).

3. Realizacja wsparcia zwrotnego w Szczecińskim Obszarze 
Metropolitalnym 

W województwie zachodniopomorskim zwrotne wsparcie w formie IF realizowane jest 
od samego początku ich funkcjonowania. W okresie programowania 2007–2013 jako 
instrumenty inżynierii finansowej, które były wdrażane za pomocą inicjatywy Jeremie2 
i  Jessica3. Wsparcie było realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Me-
nadżera Funduszu Powierniczego. W perspektywie 2014–2020 w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego dystrybucją rów-
nież zajmuje Bank Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę Funduszu Funduszy. Jed-
nocześnie środki ze starej perspektywy (2007–2013) w kwocie 280 mln zł z inicjatywy Je-
remie oraz 148 mln zł z inicjatywy Jessica wróciły do źródła, czyli województwa zachod-
niopomorskiego. Część w formie środków na rachunkach, a znaczna większość w formie 
czynnych umów zawartych z pośrednikami finansowymi i ostatecznymi beneficjenta-
mi. Fundusze te po prawidłowym ich wykorzystaniu w pierwszym obrocie i zakontrak-
towaniu przez Komisję Europejską stały się własnością województwa zachodniopomor-
skiego. W tym celu 1 sierpnia 2017 roku, na podstawie umowy pomiędzy Zachodniopo-
morską Agencją Rozwoju Regionalnego SA a Marszałkiem Województwa Zachodnio-
pomorskiego utworzono Zachodniopomorski Fundusz Rozwoju (ZFR), którego zada-
niem jest wdrażanie instrumentów finansowych nie tylko dla sektora MŚP, ale szeroko 
rozumianych beneficjentów obejmujące takie obszary wsparcia jak wzrost konkurencyj-
ności przedsiębiorstw, rozwój obszarów miejskich, polegający głównie na finansowaniu 
rewitalizacji problemowych i zdegradowanych obszarów, a także w zakresie rozwoju go-
spodarki niskoemisyjnej i odnawialnych źródeł energii. Zachodniopomorski Fundusz 
Rozwoju obejmując środki z inicjatywy Jeremie oraz Jessica, zarządza starym portfelem 
oraz za pomocą instrumentów finansowych likwiduje bariery w dostępie do kapitału, 
wspiera innowacyjne projekty i tworzenie nowych miejsc pracy, współfinansuje projek-
ty badawczo-rozwojowe oraz wzmacnia potencjał regionalnej gospodarki, w tym także 
SOM-u. Do końca 2018 roku ZFR, wraz z BGK wsparli ogółem 6271 podmiotów, w tym 
6250 przedsiębiorstw (1156 start-upów) (Zachodniopomorski Fundusz Rozwoju). War-
tość tego finansowania to ponad 1 mld zł w formie pożyczek, poręczeń, reporęczeń, czy 
inwestycji kapitałowych. Obecnie ZFR samodzielnie z funduszy przekazanych przez wo-

2 Jeremie – Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises, to mechanizm pozadotacyjnego wspar-
cia ze środków publicznych ustanowiony przez Komisję Europejską.

3 Jessica – Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas – pozadotacyjne wsparcie na rzecz 
trwałych inwestycji na obszarach miejskich.
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jewództwo zachodniopomorskie wdraża dwa instrumenty finansowe, reporęczenie ofe-
rowane funduszom poręczeniowym oraz linię finansową, przeznaczoną na zasilenie ka-
pitałowe pośredników finansowych. 

Tabela 2. Charakterystyka instrumentów finansowych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Me-
tropolitalnego na dzień 31.06.2018 roku

Instrument finansowy
Reporęczenie Pożyczka globalna Poręczenie portfelowe

Nazwa 
gminy liczba wartość 

reporęczeń
wartość 

kredytów liczba wartość 
pożyczek liczba wartość 

poręczeń
wartość 

pożyczek
Dobra 
Szczecińska 37 5 569 934,08 14 440 447,00 73 10 207 688,00 7 284 980,00 384 400,00

Goleniów 126 11 263 517,92 28 781 626,62 41 5 218 275,00 11 607 430,00 797 900,00
Gryfino 106 6 132 560,88 12 686 750,00 41 3 984 315,00 6 272 00,00 360 000,00
Kobylanka 15 947 200,00 1 720 000,00 19 1 331 600,00 1 40 000,00 50 000,00

Kołbaskowo 19 2 353 015,60 4 635 765,00 14 1 572 104,65 4 141 380,00 182 400,00

Nowe 
Warpno 0 – – 3 318 000,00 – – –

Police 60 6 526 657,45 13 673 700,77 28 4 556 676,94 5 248 460,00 321 200,00

Stare 
Czarnowo 3 225 120,00 402 000,00 2 225 000,00 – – –

Stargard 218 14 323 737,57 36 819 544,80 154 19 582 785,30 15 458 800,00 583 500,00
Stepnica 4 772 400,00 2 406 234,00 – – 1 80 000,00 100 000,00
Szczecin 594 79 060 397,67 252 550 752,62 620 82 578 652,98 113 5 219 420,00 7 001 300,00
Świnoujście 28 4 204 823,62 13 449 038,00 11 1 499 646,20 8 367 080,00 463 850,00
suma 1210 131 379 364,79 381 565 858,81 1006 131 074 744,00 171 7 719 550,00 10 244 550,00

Źródło: Zachodniopomorski Fundusz Rozwoju.

Analiza wykorzystania instrumentów finansowych przez przedsiębiorstwa zlokalizo-
wane na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego potwierdza jego dominację 
jako centralnego miejsca, wokół którego ogniskuje się działalność gospodarcza (tab. 2). 
Swoją pozycję w tym zestawieniu zaznaczyły również Stargard i Goleniów. Zaskakiwać 
może niewielka liczba transakcji w Policach i Świnoujściu. Częściowo może to wynikać 
z rozmieszczenia pośredników finansowych, jednak współczesne rozwiązania techno-
logiczne coraz bardziej niwelują znaczenia placówek stacjonarnych. Największa domi-
nacja SOM jest zauważalna w przypadku reporęczenia, zarówno w ujęciu ilościowym, 
jak i wartościowym. Według danych na 31.06.2018 roku wartość udzielonych reporęczeń 
przedsiębiorstwom zlokalizowanym w SOM stanowiła 49% wartości całkowitej kapita-
lizacji tego instrumentu. Jeszcze większy udział odnotowano w przypadku uzyskanych 
przez firmy kredytów, dzięki reporęczeniu dla funduszu poręczeń kredytowych, było 
to 55%. W  przypadku kolejnego instrumentu gwarancyjnego poręczenia portfelowe-
go, poręczenia dla firm z SOM stanowiły 34% ogólnej wartości. Ostatnim instrumen-
tem są pożyczki i kredyty których wartość stanowi 40% wszystkich udzielanych w wo-
jewództwie. W przypadku instrumentu kapitałowego niemal wszystkie inwestycje były 
przeprowadzone w obszarze metropolitalnym, jednak w tym przypadku nie należy spo-
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dziewać się równomiernego rozkładu z uwagi na inwestycje w przedsiębiorstwa mające 
siedzibę wyłącznie w stolicy województwa. Główny ośrodek obszaru metropolitalnego 
skupia przedsiębiorstwa i ich innowacyjne pomysły, stwarzając tym samym ekosystem 
do ich rozwoju. Istotą produktu kapitałowego są jednak inwestycje w młode, innowa-
cyjne i rokujące na przyszłość pomysły, przedsiębiorstwa, znajdujące na wczesnym eta-
pie rozwoju. Tego typu projekty skupiają zazwyczaj ośrodki akademickie, zlokalizowa-
ne w głównych miastach obszarów metropolitalnych, które stanowią swego rodzaju in-
kubatory i akceleratory innowacyjnych, wartych inwestowania przedsiębiorstw. Dane te 
częściowo potwierdzają, że główny ośrodek wraz z przyległymi rozwija się kosztem po-
zostałych regionów w województwie.

Rysunek 5. Rodzaj beneficjentów w podziale na instrumenty finansowe w Szczecińskim Obsza-
rze Metropolitalnym (stan na 31.06.2018 r.).

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju.

Szczegółowa analiza danych dotyczących instrumentów finansowych w SOM dostar-
cza dość interesujących informacji, ukazujących charakterystykę i cechy instrumentów 
finansowych. Informacje na szczeblu unijnym, krajowym, czy regionalnym potwierdza-
ją, że głównym beneficjentem wsparcia są mikroprzedsiębiorstwa. Podobnie jest w SOM, 
gdzie we wszystkich IF dominuje ta grupa firm (rys. 5). Największy udział mają one 
w poręczeniu portfelowym (99%), następnie w pożyczce globalnej (89%) oraz w repo-
ręczeniu (72%). Najwięcej małych firm skorzystało z poręczenia kredytu w ramach re-
poręczenia (27%), natomiast w przypadku instrumentu dłużnego była to co 10 mała fir-
ma. Taki rozkład ukazuje zasadność przeznaczania specjalnych funduszy zwrotnych ze 
środków publicznych, najmniejszym, wielokrotnie wykluczonym z rynku finansowego, 
przedsiębiorstwom. 

Analizując wartość wsparcia, zauważyć można pewną korelację z wielkością firmy. 
W przypadku poręczenia portfelowego ponad 80% operacji nie przekraczało kwoty 50 
tys. zł (rys. 6). Korzystały z niego głównie mikrofirmy (rys. 5), co kolejny raz potwierdza 
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konieczność wspierania tej grupy. Inaczej wygląda wsparcie w reporęczenia, w którym 
40% transakcji było pomiędzy 100 a 499 tys. zł. Jednocześnie co trzecia operacja była na 
poziomie nieprzekraczającym 50 tys. zł, a co czwarta w przedziale 50–99 tys. zł. Naj-
większe wartości wsparcia pochodziły z produktu dłużnego, w którym 57% oscylowało 
w granicach 100–499 tys. zł. Na uwagę zasługuje uzyskanie pożyczki do 1 mln zł przez 
6% przedsiębiorstw z SOM. Porównując to z wielkością beneficjenta, widać, że potrzeby 
finansowe małych firm są coraz większe, co świadczy o ich rozwoju.

Rysunek 6. Wartość wsparcia w podziale na instrumenty finansowe w Szczecińskim Obszarze Me-
tropolitalnym (stan na 31.06.2018 r.).

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju.

Analizując wpływ wykorzystania IF na realną gospodarkę, należy wspomnieć o efek-
cie mnożnikowym, który powinny wywołać. Największe jego wartości można wywołać 
na instrumentach gwarancyjnych, które są w stanie w znacznym stopniu zwiększyć akcję 
kredytową skierowaną do przedsiębiorstw. W przypadku reporęczenia na terenie SOM 
uzyskano mnożnik na poziomie 7,6. Oznacza, to że 1 zł w formie reporęczenia wywoła-
ła akcję kredytową w wysokości 7,6 zł. Produkt dłużny w znacznie mniejszym stopniu 
zmultiplikował wielkość wsparcia ostatecznych odbiorców, było to 1,14. W tym przypad-
ku efekt mnożnikowy zostaje wywołany dzięki konieczności wniesienia wkładu własne-
go przez pośredników finansowych.

4. Inicjatywa Jessica jako element rewitalizacji zdegradowanych regionów

Inicjatywa Jessica to wsparcie na rzecz trwałych inwestycji na obszarach miejskich fi-
nansujące rewitalizację obszarów miejskich za pomocą instrumentów zwrotnych. Jessi-
ca to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej (KE), Europejskiego Banku Inwestycyj-
nego (EBI) oraz Banku Rozwoju Rady Europy (BRRE), której celem jest długookreso-
we zwiększenie możliwości finansowania projektów dotyczących rozwoju i rewitaliza-
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cji obszarów miejskich, w sposób bardziej efektywny niż dotychczas. Mogła być realizo-
wana kilkoma sposobami, przy wykorzystaniu Funduszu Holdingowego (FH) lub przez 
bezpośrednie tworzenie funduszy miejskich, za pomocą krajowych (regionalnych) in-
stytucji finansowych bez FH4. Funkcję Funduszu Holdingowego pełnić mógł Europej-
ski Bank Inwestycyjny lub krajowa instytucja finansowa. Na rozwiązanie z EBI zdecy-
dowało się województwo zachodniopomorskie reprezentowane przez marszałka, prze-
znaczając na ten cel niespełna 35,5 mln euro.

Zadaniem inicjatywy było stwarzanie warunków do generowania trwałego rozwoju 
gospodarczego i społecznego obszarów zdegradowanych, które bez interwencji skaza-
ne będą na dalszą marginalizację. Jessica zakładała współdziałanie środków publicznych 
i prywatnych, gdzie środki publiczne miały tworzyć odpowiednie warunki dla uloko-
wania kapitału prywatnego, który z kolei doprowadzi do powstania atrakcyjnych miejsc 
pracy czy nowych przestrzeni mieszkaniowych. W zamierzeniu twórców inicjatywy Jes-
sica tworzone fundusze miejskie mogły być finansowo doposażone również przez samo-
rządy i międzynarodowe instytucje finansowe. Finansowane projekty powinny przyno-
sić dochód, przy jednoczesnej realizacji celów społeczno-kulturalnych. Generowanie 
dochodów jest atrakcyjne dla podmiotów prywatnych, które z jednej strony zapewnią 
finansowanie a z przychodów będą spłacać komercyjne kredyty zaciągnięte na ten cel. 

W poprzednim okresie programowania w województwie zachodniopomorskim za 
pomocą pośredników finansowych udzielono 21 kredytów o wartości 171 mln zł, mają-
cych ożywić przestrzenie i miejsca w regionie, z tego 12 w SOM-ie o wartości 101 mln zł, 
co stanowiło niespełna 60% ogólnej wartości inwestycji rewitalizujących obszary zde-
gradowane, przywracając im funkcje mieszkaniowe, handlowe i kulturalne (tab. 3).

Tabela 3. Liczba i wartość kredytów udzielonych ze środków inicjatywy Jessica w województwie 
zachodniopomorskim według stanu na 31.06.2018 r. (w zł)

Gmina Liczba Wartość kredytu
Stargard 1 1 873 618,04
Szczecin 8 75 390 158,04
Świnoujście 3 23 952 598,67
Suma 12 101 216 374,75
Jessica ogółem w woj. zachodniopomorskim 21 171 016 231,65

Źródło: Zachodniopomorski Fundusz Rozwoju.

Finansowanie w ramach inicjatywy Jessica z uwagi na jej charakter i cele charaktery-
zuje się długoletnią perspektywą finansowania inwestycji. W celu zachowania ciągłości 
w finansowaniu potrzeb rewitalizacyjnych w województwie stworzono dlatego specjal-
nie dedykowany tym celom produkt o nazwie Duża Pożyczka Inwestycyjna. W konkur-
sie udział wzięło dwóch pośredników, z którymi podpisano umowy o łącznej wartości 

4 Taką formę wdrażania inicjatywy Jessica wybrała Brandenburgia, która tworzy Fundusz Miejski (FROM) za 
pośrednictwem banku regionalnego.
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75,2 mln zł. Celem tych umów jest finansowanie projektów miejskich, rewitalizujących 
przestrzenie miejskie. W ramach tych umów finansowanych jest 12 projektów na tere-
nie Szczecina i województwa zachodniopomorskiego.

Podsumowanie 

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw z  funduszy unijnych utożsamiane było z  bez-
zwrotnymi grantami, które wydaje się, że odchodzą powoli do przeszłości, w tym zakre-
sie jak dotychczas. Obecnie Komisja Europejska odchodzi od tego typu finansowania, 
na rzecz instrumentów zwrotnych. Jednocześnie ze zmianą formy finansowania zwięk-
sza się zakres podmiotowy zwrotnych instrumentów finansowych. W obecnej i przy-
szłej perspektywie finansowej coraz więcej przedsięwzięć poza wspieraniem konkuren-
cyjności przedsiębiorstw, finansuje rozwój naukowy, technologiczny i innowacje, ale tak-
że coraz większy nacisk kładzie się na finansowanie zwrotne odnawialnych źródeł ener-
gii oraz gospodarki niskoemisyjnej. Tą formą wsparcia objęty jest także rozwój terenów 
miejskich, także zdegradowanych, aby nadać im nowe funkcjonalności. Wraz z rosną-
cym przedmiotowym zakresem instrumentów finansowych, zwiększana jest alokacja na 
tę formę wsparcia. 

Popularność zwrotnych instrumentów finansowych wynika między innymi z  ich 
większej wydajności i  skuteczności dzięki odnawialnemu charakterowi funduszy, lep-
szej jakości projektów, które muszą charakteryzować się samowystarczalnością finan-
sową, gdyż muszą zostać spłacone, wykorzystanie funduszy prywatnych wywołujących 
efekt mnożnikowy, zwiększając wsparcie oraz dostęp do szerszego spektrum narzędzi 
finansowych do realizacji polityki sektora prywatnego dzięki zaangażowaniu specjali-
stycznej wiedzy i umiejętności, uniezależnianie podmiotów gospodarczych od dotacji. 
Pozytywny wpływ IF (gwarancji) potwierdzają badania włoskich firm. Dzięki gwarancji 
kredytu firmy te znacząco zwiększyły wartość aktywów, sprzedaży, zatrudnienia (Berto-
ni, Brault, Colombo, Quas, Signore, 2019).

Wykorzystanie instrumentów finansowych na terenie Szczecińskiego Obszaru Me-
tropolitalnego odpowiada jego potencjałowi gospodarczemu. W  przypadku poszcze-
gólnych instrumentów waha się granicach od ok. 34% (w przypadku poręczenia port-
felowego) do ok. 50% (reporęczenie). W przypadku instrumentu pożyczkowego 40% 
transakcji było zawartych przez przedsiębiorstwa zlokalizowane na obszarze SOM. Po-
twierdza to rangę SOM i jego potencjał w skali regionu zachodniopomorskiego, jednak 
dalsza polaryzacja SOM i pozostałych regionów województwa może pogłębić różnice 
pomiędzy ośrodkiem centralnym i jego najbliższym otoczeniem, gminami nieobjętymi 
skalą oddziaływania SOM.

Zwrotne instrumenty finansowe będą zwiększać swój zakres oraz oddziaływanie, dla-
tego ten kto nauczy się je wykorzystywać w finansowaniu szeroko rozumianego rozwoju 
ma szansę zwielokrotnić korzyści i osiągnąć większe efekty społeczne. 
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Analysis of use of financial instruments in the Szczecin Metropolitan Area

Keywords: financial instruments, regional financial institutions, Jeremie Initiative, Jessica 
Initiative, SME 

Summary

Financial instruments are increasingly used in the use of structural funds. The first such sup-
port in Poland was already implemented in 2007–2013, but to a small extent and for sever-
al regions. Currently, their range is much wider and the level of use covers all voivodships. 
Also their thematic range is increased, encompassing in addition to raising the competitive-
ness of enterprises, most often support for research, technological development and inno-
vation as well as supporting the transition to a low-carbon economy. Financial instruments 
usually take the form of debt and capital support as well as guarantees.

In Poland, regions are devoting more and more amounts to this type of support, but some 
of them already manage funds from the previous perspective, which were used in a repaya-
ble form. In West Pomerania, was created the West Pomeranian Development Fund, which 
manages funds from the Jeremie and Jessica Initiative from an old perspective. Most of this 
form of support is used by enterprises based in the Szczecin Metropolitan Area.
The advantages of repayable financial instruments over subsidies are demonstrated by their 
advantages, which include leveraging and increasing the impact compared to the original 
allocation, increase the effectiveness of measures due to revolving, better quality project due 
to the need to return funds, access to a larger spectrum of financial instruments and engag-
ing the private sector to finance public policy objectives. 
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Streszczenie

Postępujące procesy metropolizacji gospodarki związane są ze szczególnym rozwojem wy-
branych miast, uznawanych za metropolie lub za potencjalne przyszłe metropolie. Instytu-
cje otoczenia biznesu stanowią jeden z nieodłącznych elementów warunkujących dobre tem-
po rozwoju poprzez wsparcie dla przedsiębiorstw w postaci instrumentów skonstruowanych 
w taki sposób, aby ich wykorzystanie przyczyniało się do aktywizacji gospodarki na danym 
obszarze. Celem artykułu jest analiza istoty oraz zakresu działania instytucji otoczenia biz-
nesu w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. W artykule zawarto także szczegółowe ze-
stawienie podmiotów, które zostały uznane za kluczowe w tym obszarze.

Wprowadzenie

Postępujące procesy gospodarki światowej znajdują odzwierciedlenie w kształtowaniu 
i rozwoju metropolii, które uznaje się za najwyższą formę organizacji przestrzeni w spo-
łeczeństwie sieciowym. Wykorzystanie potencjału obszarów bezpośrednio sąsiadujących 
z metropoliami, umożliwia zróżnicowany rozwój – centrum metropolii (które w przy-
padku Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – SOM stanowi miasto Szczecin) roz-
wija się przede wszystkim w kierunku usług, natomiast pozostały obszar, wchodzący 
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w skład SOM, intensyfikuje swoją działalność zarówno w sferze usług, jak i w branżach 
przemysłowych. Szczególne znaczenie w stymulowaniu rozwoju gospodarczego mają in-
stytucje otoczenia biznesu, które działają na rzecz wsparcia przedsiębiorców oferując im 
m.in.: finansowe instrumenty polityki regionalnej1, usługi doradczo-szkoleniowe oraz 
instrumenty infrastrukturalne. Celem artykułu jest identyfikacja, analiza istoty oraz za-
kresu działania instytucji otoczenia biznesu w SOM. W artykule zawarto definicję obsza-
rów metropolitalnych oraz charakterystykę Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Instytucje otoczenia biznesu

Tworzenie warunków dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych jest nieodłącznie 
związane z polityką zachęt ekonomicznych, instytucjonalnych i infrastrukturalnych pro-
wadzoną na szczeblu lokalnym przez poszczególne gminy. Stosowane przez nie instru-
menty wspierania przedsiębiorstw przyjmują przede wszystkim formę ulg i preferencji 
dotyczących podatków lokalnych, cen i opłat za usługi komunalne. Obejmują także two-
rzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej oraz funk-
cjonowanie instytucji otoczenia biznesu (Brzozowska, Gorzałczyńska-Koczkodaj, Ko-
gut-Jaworska, Zioło, 2013, s. 69). Pojęcie instytucji otoczenia biznesu (IOB) wywodzi się 
z angielskiego sformułowania business support institutions, które w dosłownym tłuma-
czeniu oznacza „instytucje wsparcia biznesu”. 

W literaturze przedmiotu można spotkać wiele pojęć używanych zamiennie (np. in-
stytucje wsparcia rozwoju gospodarki, infrastruktura instytucjonalna, instytucje wspar-
cia, infrastruktura wsparcia, niekomercyjne otoczenie biznesu, ośrodki innowacji 
i przedsiębiorczości, infrastruktura innowacji i transferu technologii, instytucje pomo-
stowe, katalizatory innowacji), różniących się przede wszystkim zakresem zbioru in-
stytucji identyfikowanych jako IOB. A. Płoszaj (2013) określa IOB jako niejednorodną 
grupę podmiotów tworzących formalne sieci organizacji wspierających innowacyjność 
i  transfer technologii. K.B. Matusiak (2011) w słowniku pojęć Polskiej Akademii Roz-
woju Przedsiębiorczości (PARP)2 business support institutions, definiuje jako „instytucje 
wsparcia” i kluczowe ogniwo nowoczesnych systemów wsparcia rozwoju gospodarcze-
go obejmujące zróżnicowaną organizacyjnie grupę niekomercyjnych instytucji, aktyw-
nych w obszarze wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia, transferu i komer-
cjalizacji technologii oraz poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw 

1 Do finansowych instrumentów polityki regionalnej można zaliczyć środki pochodzące z dotacji UE oraz róż-
ne rodzaje wsparcia finansowego przeznaczone dla podmiotów funkcjonujących w konkretnym regionie, re-
alizowane przede wszystkim w formie odpowiednio skonstruowanych pożyczek, gwarancji i poręczeń, pomo-
cy publicznej np. w formie ulg i preferencji dotyczących podatków lokalnych, preferencyjnych stawek dotyczą-
cych opłat komunalnych, dofinansowania szkoleń pracowników czy finansowego wsparcia dla początkujących 
przedsiębiorców (np. programy inkubacji).

2 PARP jest rządową agencją odpowiedzialną za politykę rządu wobec sektora MŚP, która m.in. wdraża progra-
my wspierające przedsiębiorczość. 
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(MŚP), bazujące na potrzebie poszukiwania bezpiecznych i trwałych podstaw rozwoju 
wewnątrz regionów, przy szerokim wykorzystaniu zaangażowania środowisk lokalnych. 

Najbardziej wpływowym (w skali kraju) ujęciem instytucjonalnego otoczenia bizne-
su jest podejście wypracowane w środowisku tworzącym Stowarzyszenie Organizato-
rów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości, określające IOB jako ośrodki innowacji 
i przedsiębiorczości, które są sklasyfikowane w trzech grupach (Płoszaj, 2015): 
1. Ośrodki przedsiębiorczości obejmujące ośrodki szkoleniowo-doradcze (ośrodki 

wspierania przedsiębiorczości, centra biznesu, kluby przedsiębiorczości, punkty kon-
sultacyjno-doradcze) oraz inkubatory przedsiębiorczości.

2. Ośrodki innowacji, do których zalicza się centra transferu technologii, akademic-
kie inkubatory przedsiębiorczości i preinkubatory, inkubatory technologiczne, par-
ki technologiczne (w tym: parki naukowe, parki badawcze, technoparki, parki prze-
mysłowo-technologiczne).

3. Parabankowe instytucje finansowe, wśród których wyróżnić można regionalne i lo-
kalne fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych, fundusze kapitału za-
lążkowego, sieci aniołów biznesu.

Według PARP do głównych obszarów działania instytucji wsparcia należą (Matusiak, 
2011, s. 126–128): 
 – wspieranie przedsiębiorczości, samozatrudnienia, ułatwianie startu oraz pomoc 

nowo tworzonym, prywatnym firmom,
 – promocja i poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
 – tworzenie warunków dla transferu nowych rozwiązań technologicznych do gospo-

darki i realizację przedsięwzięć innowacyjnych, 
 – podnoszenie jakości zasobów ludzkich przez edukację, szkolenia i doradztwo oraz 

upowszechnianie wzorów pozytywnego działania,
 – zagospodarowanie zasobów i realizacja przedsięwzięć infrastrukturalnych,
 – tworzenie sieci współpracy i partnerstwa różnych podmiotów działających na rzecz 

dynamizacji rozwoju, 
 – wzrost dobrobytu i zasobności mieszkańców.

W. Burdecka (2004, s. 5) wskazuje, że IOB to instytucje non-profit niedziałające dla 
zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe (zgodnie z zapisami w statucie lub rów-
noważnym dokumencie), są to podmioty dysponujące bazą materialną, techniczną, za-
sobami ludzkimi i kompetencyjne, niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora 
MŚP. K.B. Matusiak (PARP, s. 127) podkreśla, że podstawową cechą omawianych jedno-
stek jest ich niekomercyjny charakter – celem ich działania nie jest maksymalizacja zy-
sku, lecz zaspokajanie nietypowych potrzeb, inicjowanie zmian i  transformacji lokal-
nych społeczności. Tym samym spełniają one na rynku funkcje usługowe, tworząc spe-
cyficzną sieciową infrastrukturę instytucjonalną, umożliwiającą dynamizację procesów 
rozwojowych oraz realizację wyznaczonych strategii. J. Markiewicz (2010, s. 122–123) 
zwraca uwagę na zróżnicowaną metodologię, która m.in. określa IOB jako element trze-
ciego sektora, proponując przyjęcie założenia, że podmioty tworzące grupę IOB mogą 
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wywodzić się z  trzech sektorów (publicznego, prywatnego i  sektora organizacji poza-
rządowych), przy czym ich wspólną cechą jest działanie o niedochodowym charakterze, 
skoncentrowane na powszechnie rozumianym wsparciu przedsiębiorczości. W praktyce 
działalność IOB przejawia się m.in. w oferowaniu nieodpłatnych usług lub usług w ce-
nach poniżej cen rynkowych, co przekłada się na szerszy dostęp do oferty, która w wa-
runkach rynkowych byłaby dostępna dla zdecydowanie mniejszego grona odbiorców. 

Ze względu na formę prawną można wyróżnić następujące rodzaje IOB (Identyfika-
cja i analiza IOB…): 
 – fundacje i stowarzyszenia lub jednostki przez nie powołane, realizujące programy 

rozwoju przedsiębiorczości i  transferu technologii, działające na rzecz rozwoju lo-
kalnego,

 – spółki publiczno-prywatne powołane z inicjatywy i przy dużym zaangażowaniu or-
ganizacyjnym i finansowym władz publicznych, podejmujące działania prorozwo-
jowe i niezobligowane do generowania zysków do podziału między udziałowcami,

 – izby gospodarcze, organizacje rzemiosła, zrzeszenia i  związki pracodawców oraz 
inne instytucje przedstawicielskie biznesu, podejmujące inicjatywy i działania pro-
rozwojowe,

 – wyodrębnione organizacyjnie i finansowo jednostki samorządowe, administracji pu-
blicznej, instytucje naukowo-badawcze zorientowane na wspieranie rozwoju lokal-
nej gospodarki,

 – prywatne spółki kapitałowe.
Charakter oferowanego wsparcia pozwala z kolei wyróżnić dwie podstawowe formy 

pomocy oferowane przez IOB (Markiewicz, 2010, s. 124):
1. Wsparcie finansowe, obejmujące pożyczki, poręczenia oraz bezzwrotne dotacje.
2. Wsparcie pozafinansowe, które można podzielić na:
 – twarde, które stanowią np. powierzchnie biurowe, budynki oraz szeroko pojęta in-

frastruktura techniczna,
 – miękkie, w  skład którego wchodzą: doradztwo, szkolenia, dostęp do informacji, 

transfer wiedzy i technologii.
Jednym z najistotniejszych kierunków działania IOB są ośrodki innowacji, które sta-

nowią platformę łączącą przedsiębiorczość, naukę i edukację. Tworzą tym samym śro-
dowisko sprzyjające wymianie wiedzy, jej komercjalizacji i  rozwojowi firm opartych 
na wiedzy, prowadzą różnorodne działania sprzyjające efektywniejszemu wykorzysta-
niu lokalnych czynników wzrostu poprzez rozwój tkwiących w  ludziach kreatywno-
ści, przedsiębiorczości i innowacyjności (Bąkowski, Mażewska, 2018). Dodatkowym ar-
gumentem za publicznym finansowaniem działalności badawczo-rozwojowej (B+R) 
jest efekt w postaci bardziej proaktywnego stosunku przedsiębiorstw do podejmowa-
nia działalności innowacyjnej, co przekłada się na długoterminowy wzrost gospodarczy 
(Matras-Bolibok, Bolibok, 2017, s. 330–332), związany niewątpliwie z tym, że przedsię-
biorcy są ważną siłą rozwoju społeczno-gospodarczego zarówno lokalnych społeczno-
ści, jak i całego kraju. 
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Obszary metropolitalne

Procesy metropolizacji są uznawane za jeden z  najważniejszych współczesnych pro-
blemów geografii miast i  innych dziedzin nauki, zajmujących się miastami (Szmytke, 
2013, s. 45). W wielu regionach świata, zwłaszcza tam, gdzie został już osiągnięty wyso-
ki wskaźnik ilościowy urbanizacji nastąpiło przejście do gospodarki postindustrialnej 
i społeczeństwa informacyjnego, a w konsekwencji rozwój miast przybrał charakter ja-
kościowy. W relatywnie niewielkiej grupie miast rozwijają się funkcje związane z zarzą-
dzaniem społeczeństwem w skalach przekraczających zasięg regionu czy kraju, i z roz-
wojem gospodarki informacyjnej opartej na wiedzy. Jest to najważniejsza cecha metro-
polizacji. W tym kontekście pojęcie metropolizacji należy rozumieć jako (Lendzion, Soł-
tys, Toczyski, s. 4–5): 
a) powstawanie na bazie niektórych wielkich miast metropolii – sieci ośrodków o do-

minującym wpływie na główne procesy rozwoju współczesnej cywilizacji, pełnią-
cych funkcje zarządzania przepływami w skali globalnej lub (sub)kontynentu, oraz 
powiązanych ze sobą siecią kontaktów i przepływów, częściowo niezależną od regio-
nalnego otoczenia; 

b) silne różnicowanie się przestrzeni regionalnej w zasięgu oddziaływania tych ośrod-
ków, w tym powstawanie w bliskim zasięgu (do ok. 30–40 km) obszarów metropoli-
talnych złożonych z mniejszych miast i osiedli oraz bardzo selektywny, często prze-
ważająco negatywny wpływ na dalsze ich regionalne zaplecze.

Obszar metropolitalny można definiować za pomocą przestrzennego rozkładu wza-
jemnie zależnych działań produkcyjnych, konsumpcyjnych oraz związanych z wymianą 
i administracją, przy czym funkcje metropolitalne pełnione są przez cały obszar, a nie 
tylko przez miasto, które go tworzy (Smętkowski i in, 2012, s. 37). Tym samym metro-
polie w rozwoju wielu regionów i krajów odgrywają współcześnie wiodącą rolę, uważa 
się nawet, że los gospodarczy kraju zależy od osiągnięć metropolii (Zakrzewska-Półto-
rak, 2012, s. 61).

Według Ustawy o związkach metropolitalnych z 9 października 2015 roku, za obszar 
metropolitalny uznaje się spójną pod względem przestrzennym strefę oddziaływania 
miasta, będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, charakteryzującą się 
silnymi powiązaniami funkcjonalnymi oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyj-
nych, zamieszkałą przez co najmniej 500 tys. mieszkańców. Do przedmiotowej ustawy 
nie wydano jednak żadnych aktów wykonawczych, a w 2017 roku została ona uchylona.

W ramach przyjętej przez rząd w 2011 roku Koncepcji Przestrzennego Zagospodaro-
wania Kraju 2030 (KPZK 2030)3 wyznaczono ośrodki metropolitalne na podstawie kry-
teriów odnoszących się głównie do funkcji w systemie osadniczym kraju4. Do wyzna-

3 KPZK 2030 stanowi najważniejszy krajowy dokument strategiczny dotyczący zagospodarowania przestrzenne-
go kraju.

4 Gdyby postąpiono inaczej, liczba obszarów metropolitalnych w Polsce spadłaby do jednego.
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czenia ośrodków metropolitalnych (i położonych wokół nich obszarów funkcjonalnych) 
przyjęto następujące kryteria5: 
 – liczba ludności w ośrodku metropolitalnym powyżej 300 tys. mieszkańców, 
 – zatrudnienie w  sektorze usług rynkowych (pośrednictwo finansowe oraz obsługa 

nieruchomości i firm) powyżej 40 tys.,
 – liczba studentów kształcących się w danym mieście w roku akademickim 2007/2008 

powyżej 60 tys., 
 – współpraca instytucji naukowo-badawczych w 5. i 6. Programie ramowym UE, 
 – lokalizacja portu lotniczego obsługującego ruch pasażerski, 
 – lokalizacja hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych,
 – międzynarodowe wystawy w obiektach działalności wystawienniczej w latach 2006–

2008.
W momencie przyjmowania KPZK 2030 kryteria te spełniały: Warszawa, aglomera-

cja górnośląska (główny ośrodek Katowice), Kraków, Łódź, Trójmiasto, Poznań, Wro-
cław, bipol Bydgoszczy z Toruniem oraz Szczecin. Warunkowo także Lublin6 został za-
liczony do ośrodków metropolitalnych. 

W fundacji Unia Metropolii Polskich (UMP) z kolei solidarnie współdziała 12 głów-
nych miast Polski: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Po-
znań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, które tworzą dobre praktyki, także o wy-
miarze ponadlokalnym – w tym sensie od podstaw budują metropolie. Przedstawicie-
le UMP wskazują, że: 

coraz powszechniej docenia się fakt, że gospodarka światowa się metropolizuje i w glo-
balnej gospodarce opartej na wiedzy to metropolie stanowią o potencjale rozwojowym 
danego kraju. W metropoliach skupia się aktywność gospodarcza tak o charakterze pro-
dukcyjnym, jak i usługowym. Metropolie są jednak przede wszystkim regionami, w któ-
rych koncentruje się potencjał innowacyjny gospodarki opartej na wiedzy – to w metropo-
liach powstaje ponad 85 procent wszystkich światowych innowacji (www.metropolie.pl). 

OECD definiuje obszary metropolitalne jako funkcjonalne obszary miejskie obejmu-
jące ośrodki miejskie, które są gęsto zaludnione (co najmniej 1500 mieszkańców na km2) 
i przyległe do nich gminy, które są z nimi dobrze skomunikowane oraz powiązane na-
pływem pracowników z terenów przyległych do ośrodków miejskich. Minimalny próg 
dla ludności dla funkcjonalnych obszarów miejskich wynosi 50 tys.7 (OECD, 2018, s. 13). 

5 Według danych za 2009 r.
6 Lublin miał wymienione cechy metropolitalności poza lokalizacją lotniska obsługującego ruch pasażerski. 

Uwzględniono jednak duże znaczenie rozwojowe, np. w zakresie potencjału akademickiego i koncentracji dzia-
łalności gospodarczej oraz jako miejsce kontaktów z krajami położonymi na wschód od Polski.

7 Celem tego podejścia do funkcjonalnych obszarów miejskich jest stworzenie metodologii, która mogą być sto-
sowane w całej OECD, zwiększając tym samym porównywalność między krajami, w przeciwieństwie do defi-
nicji i metodologii stworzonych w poszczególnych krajach.
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W ramach projektu ESPON8 nr 1.4.3. Study on urban function zidentyfikowano ob-
szary funkcjonalne FUA (Functional Urban Area), w ramach których wyróżniono Euro-
pejskie Metropolitalne Obszary Wzrostu MEGA (Metropolitan European Growth Areas). 
Wśród MEGA wydzielono cztery kategorie metropolii, do których zaliczono 8 ośrodków 
w Polsce. Za potencjalną metropolię europejską III rzędu (potential MEGA) uznano je-
dynie Warszawę. Pozostałe zakwalifikowano jako słabo wykształcone metropolie euro-
pejskie IV rzędu (weak MEGA): Kraków, Katowice (konurbacja górnośląska), Trójmia-
sto (Gdańsk–Gdynia–Sopot), Poznań, Wrocław, Łódź, Szczecin. 

Potencjał obszarów metropolitalnych połączony z wykorzystaniem wsparcia IOB spra-
wia, że obszary metropolitalne stanowią główne ośrodki badań, powstawania i wdraża-
nia innowacji. Skupiają się w nich branże o wysokiej wartości dodanej, w szczególno-
ści usługi dla przedsiębiorstw. Ośrodki te są siedzibami zarządów globalnych korporacji, 
stając się centrami podejmowania decyzji o zasięgu międzynarodowym i ogólnoświato-
wym, są to jednocześnie miejsca, w których rodzą się nie tylko innowacje technologicz-
ne, lecz także nowe wzorce kulturowe, style życia i wartości. Tym samym obszary me-
tropolitalne odgrywają ogromną rolę w umacnianiu europejskiego modelu społeczne-
go (Smętkowski, Jałowiecki, Gorzelak, 2009, s. 1).

Szczeciński Obszar Metropolitalny

Szczeciński Obszar Metropolitalny (SOM) stanowi jeden z głównych elementów pol-
skiego i europejskiego układu osadniczego. W klasyfikacji Sieci Europejskich Regionów 
i Obszarów Metropolitalnych (METREX) oraz Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Plano-
wania Przestrzennego (ESPON) wskazuje się Szczecin i jego obszar funkcjonalny jako 

„słabe MEGA”, czyli obszar metropolitalny o charakterze wzrostowym, w swojej począt-
kowej fazie, z policentryczną strukturą osadnictwa, co jest dobrym warunkiem do osią-
gnięcia zrównoważonego rozwoju i zwiększenia konkurencyjności w Unii Europejskiej. 
SOM składa się z ośrodka centralnego – miasta wojewódzkiego Szczecina i powiązane-
go z nim funkcjonalnie najbliższego otoczenia. W planie zagospodarowania przestrzen-
nego województwa zachodniopomorskiego za najsilniej powiązany ze Szczecinem uzna-
no obszar 12 gmin: Dobra (Szczecińska), Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Kołbaskowo, 
Nowe Warpno, Stepnica, Police, Stare Czarnowo, Stargard, a także miasto Stargard i mia-
sto Świnoujście (SOM, 2020, s. 3). 

SOM liczący powyżej 687 tys. mieszkańców9, o powierzchni 2795 km2 (SSOM w licz-
bach), jest ośrodkiem metropolitalnym o niepowtarzalnym w skali kraju nadgranicz-
nym położeniu. Znajduje się w strefie oddziaływania większych zagranicznych metro-

8 ESPON – European Observation Network for Territorial Development and Cohesion, Europejska Sieć Obserwa-
cyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej – program badawczy dotyczący rozwoju przestrzenne-
go Europy.

9 Dane z 2013 r.
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polii, szczególnie silny jest wpływ niemieckiej metropolii stołecznej Berlina oraz trans-
granicznego szwedzko-duńskiego Regionu Øresund wraz z Kopenhagą, pełniącego rolę 
metropolii bałtyckiej. W otoczeniu zewnętrznym SOM ten właśnie region jest obszarem 
największego wzrostu w basenie południowego Bałtyku. Z uwagi na brak dużych ośrod-
ków miejskich, mogących pełnić funkcję metropolitalne we wschodnich regionach przy-
granicznych Niemiec, regionalna strefa oddziaływania SOM wykracza poza granice kra-
ju poprzez rozszerzenie wpływu obszaru metropolitalnego Szczecina na przygraniczne 
gminy niemieckie. Położenie SOM determinuje również jego znaczenie w rozwoju Eu-
roregionu Pomerania i współpracy transgranicznej oraz transnarodowej w regionie Mo-
rza Bałtyckiego. Za kluczowe w kierunkach rozwoju SOM należy uznać jego atuty zwią-
zane z (PAIH, 2017):
 – bezpośrednim dostępem do morza,
 – usytuowaniem na skrzyżowaniu ważnych międzynarodowych szlaków transporto-

wych z północy na południe i z zachodu na wschód,
 – lokalizacją w pobliżu wewnętrznej granicy Unii Europejskiej z Niemcami,
 – bliskością rynków Europy Zachodniej i Skandynawii,
 – dobrze ukształtowanym zapleczem przemysłowym i portowym,
 – dużymi obszarami terenów wiejskich i leśnych,
 – dobrze rozwiniętym szkolnictwem wyższym oraz bazą naukową,
 – dynamicznym rozwojem instytucji obsługujących biznes,
 – szybko rozwijającym się sektorem prywatnym, w tym sektorem usług,
 – dobrymi połączeniami promowymi ze Skandynawią,
 – dobrze rozwiniętą siecią drogową i połączeniami autostradowymi z Europą Zachod-

nią,
 – dostępnością dla żeglugi śródlądowej – w kierunku Dolnego Śląska i Berlina.

Misja SOM zakłada: osiąganie celów rozwojowych dzięki pogłębionej współpracy 
członków SOM, partnerów społecznych i gospodarczych, przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego, na płaszczyźnie regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Misja SOM 
zakłada: osiąganie celów rozwojowych w  drodze pogłębionej współpracy członków 
SOM, partnerów społecznych i  gospodarczych, przedstawicieli społeczeństwa obywa-
telskiego, na płaszczyźnie regionalnej, krajowej i międzynarodowej (SOM, 2020, s. 3–7). 

Instytucje otoczenia biznesu w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym 

Osiąganie założonych celów rozwojowych SOM jest wspierane przez liczne instytucje 
otoczenia biznesu. W celu zidentyfikowania IOB funkcjonujących w SOM dokonano 
szczegółowej analizy zakresu i obszaru działalności instytucji, które działają na tym te-
renie. W wyniku analizy wybrano 28 najważniejszych IOB, które podzielono na sześć 
głównych kategorii:
 – parki przemysłowe i technologiczne,
 – inkubatory przedsiębiorczości, technologiczne,
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 – centra innowacji/transferu technologii,
 – instytucje przedstawicielskie biznesu (izby, zrzeszenia) i agencje rozwoju,
 – fundusze pożyczkowe,
 – pozostałe instytucje.

Najliczniejszą grupę stanowią parki przemysłowe (5 podmiotów tej kategorii), przy 
czym na szczególną uwagę zasługują dwa z nich, tj. Szczeciński Park Przemysłowy (www.
szczecinpark.pl), który jest zlokalizowany na terenach stoczniowych, dlatego dysponu-
je wyspecjalizowaną infrastrukturą charakterystyczną dla branży stoczniowej oraz Park 
Przemysłowy Nowoczesnych Technologii w Stargardzie (www.sarl.pl/park-przemyslo-
wy) mieszczący się na terenie byłego lotniska wojsk radzieckich Kluczewo, z rozległymi 
gruntami o niewielkiej różnicy poziomów, co umożliwia lokowanie projektów inwesty-
cyjnych o powierzchni powyżej 100 ha. Goleniowski Park Przemysłowy (www.goleniow.
biz) oferuje 405 ha w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych (w tym 35 ha objętych 
statusem SSE oraz biura pod wynajem. Park Regionalny w Gryfinie) (www.parkregio-
nalny.gryfino.pl) obejmuje ponad 160 ha terenów przemysłowych z  pełnym uzbroje-
niem w niezbędną infrastrukturę techniczną, natomiast Stargardzki Park Przemysłowy 
(www.sarl.pl/park-przemyslowy/), to obszar inwestycyjny o powierzchni ponad 150 ha 
terenów przygotowanych pod nowe inwestycje. Nieruchomości wyposażone są w infra-
strukturę techniczną, wpisane są w obowiązujący plan zagospodarowania przestrzen-
nego. Dodatkowo stosowane są zwolnienia w podatkach lokalnych dla przedsiębiorców 
realizujących nowe inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy. Technopark Pomerania 
w Szczecinie (www.technopark-pomerania.pl) to park naukowo-technologiczny wspie-
rający rozwój innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw IT w Szczeci-
nie i regionie Pomorza Zachodniego. Technopark oferuje m.in. ok. 13 tys. m2. przestrze-
ni biznesowej, jedno z największych w regionie centrum danych, spełniające najwyższe 
standardy bezpieczeństwa dla przechowywania i przetwarzania danych cyfrowych oraz 
programy wsparcia dla biznesu (program inkubacji dla startupów, program ekspansji, 
coworking, wirtualne biuro). 

W Szczecinie są zlokalizowane dwa akademickie inkubatory przedsiębiorczości (Aka-
demicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego i Akademicki Inku-
bator Przedsiębiorczości Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego) oraz 
dwa inkubatory technologiczne i  przedsiębiorczości (Program Inkubacji Technopark 
Pomerania i Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego, wspierają-
ce rozwój koncepcji biznesu zarówno poprzez działalność szkoleniową i doradczą, jak 
i preferencyjne ceny wynajmu powierzchni biurowej. 

Odpowiedź na potrzebę komercjalizacji wyników badań naukowych i wsparcie reali-
zacji projektów B+R10, B+R+I11 stanowi pięć centrów innowacji i (lub) transferu tech-
nologii, działających na rzecz pobudzenia społeczności akademickiej i przedsiębiorców 

10 B+R – prace badawczo-rozwojowe.
11 B+R+I – działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna.
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do wzajemnej współpracy i przedsiębiorczości oraz promocji potencjału intelektualne-
go uczelni. Są to: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodnio-
pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Centrum Transferu Tech-
nologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Centrum Transferu Tech-
nologii Morskich Akademii Morskiej w Szczecinie, Centrum Innowacji Akademii Mor-
skiej w Szczecinie sp. z o.o. oraz Centrum Przemysłów Kreatywnych Akademii Sztuki. 

Wśród IOB w SOM działają ponadto dwie izby gospodarcze (Północna Izba Gospo-
darcza, Stargardzka Izba Gospodarcza) zrzeszające i wspierające podmioty gospodarcze 
z regionu oraz Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (www.irszczecin.
pl), która uczestniczy w uruchamianych przez UE programach pomocowych oraz pra-
cach nad przygotowaniem rozwiązań prawnych i administracyjnych dotyczących sek-
tora małych i średnich przedsiębiorstw, a także udziela zakładom rzemieślniczym po-
mocy instruktażowej, doradczej, szkoleniowej, przeprowadza egzaminy kwalifikacyjne, 
sprawuje nadzór nad przebiegiem szkolenia pracowników młodocianych. Związek Pra-
codawców Pomorza Zachodniego „Lewiatan” (www. konfederacjalewiatan.pl) zabiega 
o dobre warunki prowadzenia biznesu, lepsze prawo, wzrost zatrudnienia i wzmocnie-
nie kapitału społecznego. Zapewnia także udział w wartościowych szkoleniach oraz do-
radztwo. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie 
Centrum Przedsiębiorczości (www.zsrg.szczecin.pl) wspiera i  promuje rozwój gospo-
darczy regionu oferując pomieszczenia biurowe dla firm do wynajęcia w atrakcyjnych 
cenach, sale szkoleniowe oraz szkolenia i kursy dotyczące prowadzenia działalności go-
spodarczej. Polska Fundacja Przedsiębiorczości (www.pfp.com.pl) proponuje MMŚP 
dotacje na usługi rozwojowe, pożyczki (w tym pożyczki na start) i poręczenia kredyto-
we, szkolenia i doradztwo oraz inwestycje kapitałowe.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z  o.o. (www.zarr.com.pl) 
wdraża instrumenty finansowe MMŚP, pochodzące ze środków zwrotnych Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Wspiera MŚP 
w rozwijaniu działalności gospodarczej, tworzeniu nowych miejsc pracy, wzmacnianiu 
potencjału rozwojowego regionalnej gospodarki. Stargardzka Agencja Rozwoju Lokal-
nego sp. z o.o. oferuje sprawną i wszechstronną pomoc inwestorom w każdym etapie 
inwestycji, od przygotowania poprzez realizację po sprawne funkcjonowanie, wynajem 
biur, a także pożyczki i poręczenia. Z kolei Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej 
sp. z o.o. stymuluje rozwój gospodarczy miasta poprzez ułatwianie przedsiębiorcom do-
stępu do zewnętrznych źródeł finansowania. Udziela poręczeń na zabezpieczenie kre-
dytów/pożyczek zaciąganych przez MMŚP zarejestrowanych lub/i prowadzących dzia-
łalność na terenie Szczecina oraz w gminach bezpośrednio graniczących z Gminą Mia-
sto Szczecin. Zajmuje się także wspieraniem merytorycznym przedsiębiorców oraz in-
westorów działających w regionie, oferuje grunty położone w różnych częściach Gmi-
ny Miasto Szczecin.

Fundusz Pomerania sp. z o.o. (www.funduszpomerania.pl) zajmuje się obsługą i fi-
nansowaniem firm w  województwie zachodniopomorskim. Poręcza kredyty, leasin-
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gi i wadia, aktywizuje rynek pracy. Szczeciński Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. (www.
fundusz.szczecin.pl) to fundusz utworzony przez Gminę Miasto Szczecin oraz miej-
ską Spółkę Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej sp. z o.o., który jest jednocześnie 
pośrednikiem finansowym w ramach instrumentu finansowego – pożyczka obrotowo-

-inwestycyjna (POI) oraz pożyczka inwestycyjna (PI) na podstawie Umowy operacyj-
nej – pożyczka obrotowo-inwestycyjna, pożyczka inwestycyjna: Jeremie 2. Oferuje tak-
że pożyczki dla wspólnot, pożyczki dla organizacji pozarządowych i poręczenia. Dzia-
łalność funduszy pożyczkowych przynosi korzyści nie tylko przedsiębiorcom korzysta-
jącym z pożyczek, ale również otoczenie (np. gminy), w którym funkcjonują współpra-
cujące z funduszami przedsiębiorstwa (Pluskota, 2013, s. 198). 

Ostatnią z analizowanych instytucji jest sieć aniołów biznesu Amber (www.amberi-
nvest.org) rozwijana przez Polską Fundację Przedsiębiorczości ze Szczecina. Działająca 
sieć aniołów biznesu to doświadczeni przedsiębiorcy dysponujący wolnym kapitałem, 
który chcą zainwestować w przedsięwzięcia o podwyższonym ryzyku, dającym możli-
wość kilkukrotnego wzrostu zainwestowanych funduszy. Sieć Amber zapewnia swoim 
inwestorom dostęp do wyselekcjonowanej bazy danych innowacyjnych projektów, któ-
re dzięki dokapitalizowaniu mają szansę zrewolucjonizować daną branżę.

Opisane podmioty stanowią bardzo silne zaplecze rozwoju gospodarczego. Wszyst-
kie koncentrują swoją działalność na wsparciu lokalnych przedsiębiorców, a duża dy-
wersyfikacja ich oferty sprawia, że z ich usług mogą skorzystać liczni przedsiębiorcy, bez 
względu na rodzaj działalności. Przekłada się to na dynamizację procesu rozwoju SOM, 
a w efekcie rozwój potencjału metropolitalnego Szczecina. 

Podsumowanie

Przedsiębiorcy stanowią ważną siłę rozwoju społeczno-gospodarczego, ich aktywność 
wpływa bezpośrednio na jakość życia przede wszystkim lokalnych społeczności. Szcze-
ciński Obszar Metropolitalny, określany obecnie jako obszar metropolitalny o charak-
terze wzrostowym w swojej początkowej fazie, wraz ze swoim bardzo charakterystycz-
nym położeniem geograficznym może w przyszłości rozwinąć się w silną europejską 
metropolię. 

W SOM zidentyfikowano szeroki wachlarz instrumentów wparcia oferowanych przed 
liczne IOB. Parki przemysłowe i technologiczne skupiają się przede wszystkim na tzw. 
wsparciu twardym, oferując infrastrukturę przystosowaną do rozpoczęcia prowadzenia 
działalności na ich terenie. Przeznaczone dla początkujących przedsiębiorców inkuba-
tory przedsiębiorczości wspierają ich w podstawowych obszarach związanych z  funk-
cjonowaniem i promocją działalności gospodarczej, ponadto często udostępniają miej-
sce do zainicjowania i prowadzenia działalności w początkowej fazie. Inkubacja przed-
siębiorstw ma przyczyniać się do osiągania przez nie sukcesów rynkowych. Działalność 
parków oraz inkubatorów jest uzupełniana przez usługi doradcze i szkoleniowe, z ko-
lei innowacyjny rozwój niezmiennie wiąże się z inicjowaniem działalności B+R/B+R+I. 
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Należy również podkreślić znaczenie funduszy pożyczkowych, które stanowią źródło fi-
nansowania lokalnych przedsiębiorstw. Licznie działające w SOM instytucje przedsta-
wicielskie biznesu (izby, zrzeszenia) i agencje rozwoju wspierają działalność i promowa-
nie przedsiębiorstw. 

Szczegółowa analiza oferty poszczególnych IOB pozwala zauważyć, że zakres ich dzia-
łalności często przenika lub uzupełnia się wzajemnie. Należy także podkreślić efekt sy-
nergii uzyskany dzięki połączeniu wsparcia w formie infrastruktury, działalności szko-
leniowo-doradczej oraz dostępu do instrumentów finansowych udzielanych na prefe-
rencyjnych warunkach, które determinują funkcjonowanie lokalnych przedsiębiorców.
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Business support institutions in the szczecin metropolitan area

Keywords: business support institutions, Szczecin metropolitan area, local development

Summary

The ongoing metropolization of the economy is related to the specific growth of selected cities, 
considered as metropolies or potential metropolies. Business support institutions are one of 
the inherent elements determining a good development rate by giving support to enterprises. 
This support is implemented by diversified instruments constructed in such a way that their 
use contributes to the activation of the economy in a given area. The work reviews knowl-
edge about the business support institutions and various definitions of metropolitan areas. 
The article contains a detailed list of the most important business support institutions oper-
ating in the area of Szczecin metropolitan area. The article analyzes the number and scope 
of activities of individual entities.



Zakończenie

Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego są relatywnie często podnoszone w publi-
kacjach dotyczących ekonomiki i finansów jednostek samorządu terytorialnego oraz za-
gadnień w zakresie rozwoju zrównoważonego czy ekonomiki rozwoju. Poziom rozwoju 
lokalnego i regionalnego nie jest wyłącznie uzależniony od podejmowanych decyzji na 
szczeblu lokalnym i regionalnym. Ważnym elementem przyspieszającym lub spowalnia-
jącym tempo tego rozwoju jest otoczenie w rozumieniu otoczenia w skali makro, mez-
zo lub mikroekonomicznym. 

W monografii położono nacisk na wskazanie znaczenia otoczenia społeczno-ekono-
micznego w tworzeniu rozwoju lokalnego i regionalnego. Tematyka podjętych badań za-
wiera się w dwóch obszarach – zagadnieniach o charakterze makroekonomicznym, ma-
jących pośrednie przełożenie na poziom rozwoju lokalnego i  regionalnego (pierwsze 
cztery rozdziały), oraz zagadnieniach dotyczących mikrootoczenia dla rozwoju lokal-
nego i regionalnego (kolejne cztery rozdziały). Poszczególne rozdziały przygotowano na 
podstawie krytycznego przeglądu literatury przedmiotu, dostępnych danych statystycz-
nych oraz dobranych celowo narzędzi badawczych i analitycznych. Autorzy przedstawi-
li główne wyniki prowadzonych przez siebie badań, których kontynuacja może stano-
wić znaczący wkład w prace nad rozwojem lokalnym i regionalnym. 

Prezentowana monografia może stanowić źródło informacji i  inspiracji w zakresie 
rozwoju lokalnego i regionalnego na podstawie doświadczeń z ostatnich trzech dekad, 
aktualności i szczegółowości poruszanych zagadnień, w tym nawiązywania do obecnej 
sytuacji oraz prezentacji koncepcji i nowych instrumentów finansowych sprzyjających 
rozwojowi lokalnemu i regionalnemu. Szczególne znaczenie należałoby przypisać two-
rzeniu korzystnej atmosfery i warunków dla wzrostu inwestycji komercyjnych, inwesty-
cji publicznych z aktywnym zaangażowaniem partnerów prywatnych i ich efektywności, 
zastosowaniu wybranych instrumentów finansowych umożliwiających dofinansowanie 
inicjatyw przedsiębiorczości i  innowacyjności ze środków unijnych oraz zwiększeniu 
poziomu proinnowacyjności z lokalnym lub regionalnym wsparciem instytucjonalnym. 




