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Uwagi wstępne 
PODSUMOWANIE ROZWAŻAŃ Z PUBLIKACJI:

„POMOC ROZWOJOWA. SUKCES CZY PORAŻKA”

ROZWAŻANIA OPARTE NA:

▰badaniach własnych w ramach realizowanych projektów 
(NCBIR, ekspertyzy dla instytucji UE, Université Libre de 
Bruxelles)

▰badaniach ewaluacyjnych (członek zespołu)

▰metaanalizie badań ewaluacyjnych i innych dostępnych 
raportów z badań naukowych 2



HIPOTEZY 
BADAWCZE

3

1



HIPOTEZA 1

▰ Mimo deklarowania wzmacniania wzrostu 
gospodarczego przez podnoszenie innowacyjności i 
konkurencyjności, faktycznie realizowana przez 
politykę spójności UE strategia wspierania rozwoju 
odbywa się głównie przez poprawę jakości i poziomu 
rozwoju infrastruktury podstawowej (w tym tej 
związanej z ochroną środowiska). 
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HIPOTEZA 2

▰ Choć pomoc stanowi istotny czynnik w 
przeobrażaniu przestrzeni fizycznej 
subsystemów regionalnych (powiatów i 
gmin), nie indukuje istotnych zmian –
niewielki wpływ na wzrost gospodarczy.
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HIPOTEZA 3

Czynniki ograniczające pozytywne efekty 
dostępności funduszy UE:
▰ (1) specyfika konstrukcji wsparcia 

przyjęta przez KE w okresie 2007–2013
▰ (2) występowanie zjawisk, 

analogicznych do efektów korzystania z 
niewypracowanych dochodów
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Prezentator
Notatki do prezentacji
, co powoduje suboptymalizację potencjalnych korzyści z napływającego do regionów kapitału.



INWESTYCJE W 
INFRASTRUKTURĘ PODSTAWOWĄ 
A 
INWESTYCJE W INNOWACYJNOŚĆ 
I KONKURENCYJNOŚĆ

7

2



HIPOTEZA 1

W podstawową infrastrukturę transportową przeznaczonych 
zostało zdecydowanie najwięcej środków pomocowych:
▰ 450 km autostrad (przyrost w stosunku do 2007 roku o 68%)
▰ wybudowanie lub przebudowanie 1000 km dróg 

ekspresowych (przyrost w stosunku do 2007 roku o prawie 
80%)

▰ 10 tys. km dróg (354 km dróg krajowych, 2715 km 
wojewódzkich, 4238 km powiatowych i 2570 km dróg 
gminnych) 

▰ 1567 km wybudowanych/przebudowanych linii kolejowych 
▰ 3217 zakupionych/zmodernizowanych jednostek taboru 

komunikacji miejskiej 8
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Efekty inwestycji w infrastrukturę 
transportową

▰ największą w skali kraju wartość dodaną i pozytywne efekty sieciowe wygenerowały nowo powstałe lub 
zmodernizowane autostrady i drogi ekspresowe 

▰ na poziomie lokalnym obserwowane efekty korytarza (pozytywne impulsy ekonomiczne ograniczają̨ się 
do obszarów bezpośrednio sąsiadujących z węzłami na autostradach i drogach ekspresowych)

▰ mniejsze niż można było się spodziewać efekty popytowe (brak aktywizacji lokalnych przedsiębiorców, 
utrudnienia w ruchu pasażerskim i towarowym, upadłości firm budowlanych) 

▰ niska efektywność inwestycji w kolej - zwiększenie średniej prędkości komunikacyjnej na czynnych, 
głównych liniach jedynie o 9 km/h, na liniach drugorzędnych spadki średniej prędkości osiąganej przez 
pociągi 

▰ niejednokrotnie realizacja konkurencyjnych względem siebie inwestycji (np. drogi i linie tramwajowe) 
▰ niepodjęcie działań komplementarnych (np. brak reorganizacji układu linii komunikacyjnych po 

uruchomieniu nowej trasy tramwajowej)
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Prezentator
Notatki do prezentacji
Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wymienia się: brak aktywizacji lokalnych przedsiębiorców mogących pełnić funkcję podwykonawców czy też w ramach szeroko pojętej działalności usługowej związanej z obsługą podmiotów. Wzrost liczby działań związanych z rozbudową i modernizacją sieci komunikacji drogowej generował także – związane z poważnymi utrudnieniami w ruchu lokalnym i w konsekwencji wydłużeniem czasu w ruchu pasażerskim i towarowym – koszty dla gospodarek lokalnych. Koszty te zwiększały się wraz z wydłużeniem się prac inwestycyjnych na wielu odcinkach modernizowanych dróg. Z problemem niedotrzymywania terminów zawartych w przyjętych harmonogramach projektów inwestycyjnych wiąże się upadłość przedsiębiorstw budowlanych oraz dodatkowe koszty asygnowane na wysuwane przez wykonawców roszczenia. 



Inwestycje w infrastrukturę społeczną

▰ ok. 5700 przedsięwzięć 
▰ korelacja wysokości nakładów 

inwestycyjnych z osiągniętą na danym 
obszarze poprawą w dostępie do usług 
oferowanych w ramach wytworzonej 
infrastruktury, wykazały się przedsięwzięcia z 
zakresu infrastruktury ochrony zdrowia, 
edukacji i kultury

▰ w przypadku turystyki, sportu i rekreacji oraz 
integracji i pomocy społecznej nie 
stwierdzono statystycznych dowodów 
potwierdzających skuteczność interwencji. 
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Źródło: Badanie ewaluacyjne „Wpływ polityki spójności 2007–
2013 na rozwój i funkcjonowanie infrastruktury społecznej” 

Prezentator
Notatki do prezentacji
z zakresu rozwoju oraz poprawy stanu infrastruktury kultury, oświaty, opiekuńczo-wychowawczej, mieszkalnictwa, ochrony zdrowia, turystyki i sportu, rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich i innej infrastruktury społecznej o wartości 44,7 mld zł przykłady przesadnej skali sfinansowanych obiektów. Istnieją obawy co do możliwości finansowania części wspartych obiektów w założonej skali, zarówno w okresie formalnej trwałości projektu, jak i (przede wszystkim) w dalszym okresie. Dotyczyć to też może sytuacji, w której albo przeszacowano popyt na usługi danego typu, albo ma on charakter spadkowy, choćby z przyczyn demograficznych. W dużej mierze wynika to z niskiego poziomu rozwoju infrastruktury podstawowej znacznej części gmin i powiatów i chęci ‘nadrobienia’ przez władze samorządowe dystansu dzielącego je od większych i lepiej rozwiniętych jednostek, a także ze skali środków alokowanych w programach operacyjnych na wsparcie konkretnych obszarów. Podejmowaniu bardziej innowacyjnych przedsięwzięć (przede wszystkim związanych ze sferą gospodarczą) nie sprzyjają także ograniczone budżety gmin oraz nieprzychylna takim przedsięwzięciom postawa mieszkańców, którzy od swoich władz oczekują – w pierwszej kolejności – inwestycji związanych właśnie z infrastrukturą podstawową 



INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ 
INNOWACYJNOŚCI

▰ rozwój ośrodków innowacji: 60 tego typu inwestycji (w tym 36 parków 
technologicznych i 14 parków przemysłowych) 

▰ W 2007–2014 trzykrotnie wzrosła liczba parków technologicznych (z 15 do 42), 
natomiast liczba inkubatorów technologicznych zwiększyła się o 50% (z 16 do 
24).

▰ ośrodki innowacji wdrożyły projekty związane z ich działalnością bieżącą 
(nieinwestycjne) o wartości ponad 207 mln zł

▰ 70% parków technologicznych - udziałowcami są władze lokalne, publiczne 
uczelnie wyższe (39,3%), władze regionalne (21,4%), prywatne firmy (17,9%)
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Prezentator
Notatki do prezentacji
Dla porównania w Stanach Zjednoczonych w największej liczbie przypadków założycielami i udziałowcami parków technologicznych są publiczne uczelnie wyższe (52,9%), w dalszej kolejności władze lokalne oraz firmy prywatne (po 23,5%), których celem jest przyczynianie się do rozwoju mniejszych przedsiębiorstw zlokalizowanych w parkach technologicznych (Staszków 2015, s. 129–130).



EFEKTY INWESTYCJI W INNOWACYJNOŚĆ

▰ W latach 2013–2015 zgłoszeń dotyczących wynalazku lub wzoru użytkowego w 
Urzędzie Patentowym dokonało 14% firm-rezydentów .

▰ Około połowa firm-rezydentów parków technologicznych nie prowadzi samodzielnie 
żadnej działalności badawczo-rozwojowej

▰ Firmy te nie mają własnych działów B&R, nie zatrudniają pracowników, którzy 
zajmowaliby się tego typu pracami, i nie ponoszą żadnych wydatków związanych z tego 
typu aktywnością

▰ Zakupu patentów, licencji, know-how lub franszyzy dokonuje jedynie niespełna jedna 
czwarta firm funkcjonujących w parkach.

▰ Tylko 37% firm zadeklarowało współpracę z instytucjami naukowo-badawczymi lub 
indywidualnymi naukowcami. 

▰ Największą kategorię wpływów stanowią wpływy z najmu powierzchni od firm-
rezydentów, a wpływy z usług laboratoryjnych kształtują się na poziomie niespełna 3% 
wszystkich uzyskiwanych przychodów.
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Prezentator
Notatki do prezentacji
Ograniczona współpraca z firmami, która wynikała z niedopasowania oferty do potrzeb przedsiębiorców oraz niewielkiego popytu na usługi proinnowacyjne, spowodował, że ośrodki innowacyjności nie uniezależniły się finansowo od korzystania ze środków publicznych. W okresie dostępności funduszy w ramach perspektywy 2007–2013 udział dochodów własnych parków i inkubatorów technologicznych oraz centrów transferu technologii wyraźnie zmalał. Z danych zawartych w sprawozdaniach z działalności ośrodków innowacyjności i przedsiębiorczości, które wzięły udział w badaniu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości (SOOiPP 2015) wynika, że w 2015 roku w porównaniu z 2007 rokiem spadek udziału dochodów własnych w największym stopniu dotyczył centrów transferu technologii (spadek z 34% do zaledwie 8%), w dalszej kolejności parków technologicznych i inkubatorów technologicznych (odpowiednio 51% vs 34% oraz 57% vs 45%).Problem braku samodzielności finansowej parków technologicznych oraz ich ograniczonego wpływu na wspieranie rozwoju innowacyjności regionów odzwierciedlają dane przedstawione w tabeli 6.4. 
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EFEKTY INWESTYCJI W INNOWACYJNOŚĆ
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FUNDUSZE UE A ZMIANY 
STRUKTUR GOSPODAREK 
LOKALNYCH
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WPŁYW NETTO FUNDUSZY UE NA ŚREDNIE RÓŻNICE 
DYNAMIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO
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Badania jakościowe: studia przypadków 
„bliźniaków”
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NIEEFEKTYWNA ABSPORBCJA:
- ORGANIZACJA POMOCY
- NIEWYPRACOWANY DOCHÓD

22
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NIEWYPRACOWANY DOCHÓD

„Men of a fat and fertile soil are most commonly effeminate and cowards; whereas
contrariwise a barren country makes men temperate by necessity, and by 
consequence careful, vigilant, and industrious”

(Jean Bodin “Six Books of the Commonwealth” XVI w.)

Niewypracowany dochód, "dochód pasywny” (unearned income, unearned wealth, 
nonlabor income): brak spójnej definicji 

Nie wynika w sposób bezpośredni ze wzrostu wolumenu lub wydajności 
czynników produkcji w gospodarce. 

Poszukiwanie niewypracowanego dochodu jest próbą uzyskania renty ekonomicznej 
poprzez odnoszenie benefitów z niewykorzystanych dochodów innych podmiotów bez 
wnoszenia wkładu w wydajność i tworzenia nowego bogactwa. 
Uznaje się go za najbardziej szkodliwe ze wszystkich źródeł dochodu 23

Prezentator
Notatki do prezentacji
W francuski filozof, teoretyk państwa i polityk w swoim najbardziej znanym dziele pt:  Sześć ksiąg o pisał, że ludzie uprawiający żyzne gleby, wkładając w to mniej pracy własnej, posiadają negatywne cechy (są zniewieściali i tchórzliwi), w przeciwieństwie do mieszkańców krajów o  jałowej ziemi, którzy z konieczności stają się umiarkowani, a w konsekwencji ostrożni, czujni i pracowici Termin „niewypracowanego dochodu” spopularyzował pod koniec XIX w. amerykański polityk Henry George, który działał na rzecz „sprawiedliwej dystrybucji” (a więc opodatkowania) zysków uzyskanych przez jednostki dzięki własności ziemi lub innego monopolu. Obecnie termin ten często odnosi się także do dochodu uzyskanego z tytułu posiadania zasobów naturalnych, aktywów finansowych, nieruchomości, dziedziczenia, czy korzyści otrzymywanych w ramach funkcjonowania welfare states. odsetki otrzymane z tytułu posiadania aktywów finansowych.Rozróżnienie między dochodem wypracowanym a niewypracowanym znalazło się już w obszarze zainteresowań twórców klasycznej teorii ekonomii A. Smitha i J. Locke. Za niewypracowany dochód uznawali wszelkiego rodzaju korzyści otrzymywane z tytułu innego niż praca – w szczególności renty z monopolu, posiadania ziemi oraz procentów od udzielanych kredytów – i podkreślili, że są to dochody nieodzwierciedlające faktycznych nakładów pracy lub przedsiębiorczości. Zasadność wprowadzenia wyższego opodatkowania tego typu dochodów Smith tłumaczył koniecznością zapewnienia, że niewypracowane źródła dochodu – które uznawał za nieproduktywne – nie będą dominowały w strukturze dochodów gospodarki. Problematyka ta stanowi stały element dyskusji nad kształtem polityki fiskalnej współczesnych gospodarek (por. Quaddus i in. 2013).



Mechanizm rozwoju, którego podstawą są niewypracowane dochody, można 
rozpatrywać w kategoriach gospodarek = wzrost gospodarczy danego regionu nie jest 
wynikiem wzrostu wydajności czynników produkcji, a związany jest z 
wykorzystywaniem dochodów podmiotów zewnętrznych t.j.:
▰ eksportu nieprzetworzonych surowców naturalnych, 
▰ eksploatacji gospodarek zależnych (np. kolonii), 
▰ przekazy pieniężne od osób wytwarzających dochód w innych regionach (np. 

ekspatów), 
▰ zyski z pracy niewolniczej, 
▰ renta lokalizacyjna (dochody pochodzące od osób osiedlających się w danym 

regionie, korzystających z zasobów wypracowanych wcześniej w innych 
regionach) (residential economies, Davezies 2008), 

▰ zewnętrzna pomoc rozwojowa (Malik 2017). 
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Prezentator
Notatki do prezentacji
Ponieważ dochody takie uzależnione są od uwarunkowań oraz zmian zachodzących w zewnętrznym w stosunku do danej gospodarki otoczeniu, mogą być traktowane jako zewnętrzny, reaktywny czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego.Luka (residential economies). Określenie to wprowadził do literatury francuski ekonomista L. Davezies (2008), zjawisko luki między dochodem wypracowywanym w Paryżu a wydawanym w innych – w szczególności w południowych i zachodnich – regionach Francji. ).  Wpływ tego typu dochodów na fakt, że polityka władz miejskich przestaje koncentrować się na wzmocnieniu bazy produkcyjnej, dowodzą także badania prowadzone w Szwajcarii (Segessemann i Crevoisier 2015).  Proszę wrócić do pierwotnej wersji zdania. Ta jest niestylistyczna



▰ Ramą analityczną zjawiska korzystania z niewypracowanych 
dochodów stosowaną w literaturze ekonomicznej jest 
paradygmat teorii gospodarek rentierskich (rental state
theory). 

▰ Zakłada, że dostępność dochodów pochodzących ze źródeł 
zewnętrznych i trafiających najczęściej do budżetu sektora 
publicznego istotnie wpływają na kształt struktur 
politycznych i gospodarczych krajów lub regionów. 
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KORZYSTANIE Z NIEWYPRACOWANEGO 
DOCHODU

26



NIEEFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA 
POMOCY: KSZTAŁT PS UE

▰ Wydawanie „szybkie a nie mądre” i efekt deadweight
▰ White elephants - realizacja ambicji politycznych 
▰ Pokusa nadużyć 
▰ Efekty wypychania (crowding out) 
▰ Brak refleksji oraz ograniczona możliwość wprowadzania zmian w systemie 

wdrażania funduszy pomocowych 
▰ Ograniczona komplementarność przedsięwzięć i rozdrobnienie pomocy 
▰ Zachwianie zasad przedsiębiorczości i konkurencyjności na rynkach lokalnych 
▰ Uzależnienie polityki inwestycyjnej samorządów lokalnych od zewnętrznej pomocy 

rozwojowej 
27



WNIOSKI KOŃCOWE

Wnioski:
▰ Mniejsza niż oczekiwana poprawa kondycji finansowej JST i zmiany w strukturze 

zatrudnienia 
▰ Podwyższenie jakości i dostępności infrastruktury podstawowej 
▰ Pomoc jako źródło niewypracowanych dochodów nie sprzyja racjonalności 

realizowanych przedsięwzięć (wzmacnia udział interesów politycznych, nie weryfikuje 
zdolności władzy do prowadzenia skutecznej polityki) 

▰ Pokusa sięgania po możliwie jak największą pomoc niezależnie od faktycznych 
potrzeb, a także finansowych i instytucjonalnych zdolności absorpcyjnych 

Zmiany:
▰ kierunki wsparcia dostosowane do specyficznych warunków i zasobów posiadanych 

przez dany obszar 
▰ akcent na konieczność podnoszenia produktywności czynników produkcji 
▰ koncentracja przestrzenna wsparcia 
▰ pomoc rozwojową powinna cechować elastyczność 
▰ dbałości o ekonomiczne rezultaty realizowanych przy wsparciu przedsięwzięć 
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Prezentator
Notatki do prezentacji
Wspieranie rozwoju innowacji w regionach zapóźnionych, które w znakomitej większości są na etapie „imitatorów innowacji”, nieposiadających odpowiednich podstaw do tworzenia innowacji i potencjału ich absorpcji, powinno polegać na koncentracji środków pomocy zewnętrznej na stworzeniu struktur i instytucji pozwalających na szybką dyfuzję adoptowanych z zewnątrz innowacji, a nie na tworzeniu ośrodków mających innowacje kreować (np. parków naukowo-technologicznych). Jak wykazały badania, mimo znaczących różnic w poziomach innowacyjności i rozwoju infrastruktury sektora badań i rozwoju wśród regionów niewielka była rozbieżność w procentowym udziale kwot przeznaczonych na badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość oraz społeczeństwo informacyjne 
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DZIĘKUJĘ ZA 
UWAGĘ!
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