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Wielkopolskiego (UMWW) na podstawie umowy nr DPR.U.31/2012 z dnia 31.08.2012r., zawartej 

pomiędzy UMWW i WARR w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne 

w trybie przetargu nieograniczonego (znak BOF-II.272.1.48.2012). Badanie było współfinansowane 
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Wykaz skrótów: 
B+R Badania i Rozwój 

BAEL Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności 

BDL Bank Danych Lokalnych 

BPSP Bezpośrednia Pomoc Sektorowi Przedsiębiorstw 

CSHM 
Spójny System Modeli HERMIN 
Cohesion System of HERMIN Models 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

ESA 
Europejski System Rachunkowości  
The European System of Accounts 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

IP Infrastruktura Podstawowa 

KE Komisja Europejska 

KL Kapitał Ludzki 

MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

NPR Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006 

NSRO/NSS 
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia / Narodowa Strategia 
Spójności na lata 2007-2013 

PKB Produkt Krajowy Brutto 

PKD Polska Klasyfikacja Działalności 

PPI Indeks Cen Produkcji Przemysłowej 

PPS 
Parytet Siły Nabywczej 
Purchasing Power Standard 

RZL Rozwój Zasobów Ludzkich 

UE Unia Europejska 

UMWW Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

WARR Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego 

WDB Wartość Dodana Brutto 

WRPO Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 
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Streszczenie 

Głównym celem niniejszego raportu było: po pierwsze: dokonać oceny oddziaływania 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 (WRPO) na rozwój społeczno-

gospodarczy województwa wielkopolskiego rozpatrywany poprzez pryzmat szeregu wskaźników 

makroekonomicznych; po drugie: zbadać - w oparciu o przeprowadzone szacunki płatności w ramach 

regionalnego programu operacyjnego dla województwa wielkopolskiego w perspektywie finansowej 

2014-2020 (1 776 mln euro) - wpływ realizacji polityki spójności na gospodarkę regionu przy 

uwzględnieniu trzech scenariuszy rozkładu środków finansowych na kategorie ekonomiczne: 

� wariant pro-IP - zakładający największy spośród pozostałych wariantów udział wydatków 

infrastrukturalnych w wydatkach ogółem (ponad 55%, podobnie jak w przypadku WRPO 

2007-2013), 

� wariant pro-RZL - zakładający największy spośród pozostałych wariantów udział wydatków 

na rozwój kapitału ludzkiego w wydatkach ogółem (ponad 2-krotnie wyższy w porównaniu 

do WRPO 2007-2013, kosztem zmniejszenia wydatków infrastrukturalnych),  

� wariant pro-BPSP - zakładający największy spośród pozostałych wariantów udział wydatków 

w obszarze pomocy sektorowi przedsiębiorstw w wydatkach ogółem (ponad 1,5-krotnie 

wyższy w porównaniu do WRPO 2007-2013, kosztem zmniejszenia wydatków 

infrastrukturalnych).  

 

Oddziaływanie WRPO 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy 

województwa wielkopolskiego 

Wyniki symulacji makroekonomicznych przeprowadzonych przy zastosowaniu zweryfikowanej 

naukowo i stosowanej przez Komisję Europejską metodologii HERMIN wskazują na pozytywne 

oddziaływanie środków implementowanych w ramach WRPO 2007-2013 na rozwój 

społeczno-gospodarczy województwa wielkopolskiego. Nie należy jednak przeceniać skali wpływu, 

która determinowana jest w dużej mierze przez relatywnie niewielkie znaczenie funduszy WRPO 

w skali całej gospodarki regionu (5,4% PKB regionu z roku 2007). Realizacja WRPO w tych latach 

przyczynia się do wzrostu PKB średniorocznie o 1,21% w okresie 2007-2015 w porównaniu do 

hipotetycznej sytuacji, kiedy wspomniany program nie byłby realizowany. 
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Wykres I. Wpływ WRPO 2007-2013 na poziom PKB w cenach stałych roku 2007 [mld zł i %]. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 

Uzyskane rezultaty pozwalają stwierdzić, iż gdyby nie funkcjonował WRPO, stopa bezrobocia - jeden 

z kluczowych wskaźników odzwierciedlających sytuację na rynku pracy i tym samym przybliżający 

poziom rozwoju społecznego - byłaby w województwie wielkopolskim średniorocznie w okresie 

2007-2015 wyższa o 0,63 pkt. proc. 

Wykres II. Wpływ WRPO 2007-2013 na poziom stopy bezrobocia wg BAEL [pkt. proc.]. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 
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Oddziaływanie WRPO 2014

województwa wielkopolskiego

Analiza oddziaływania WRPO 2014

wielkopolskiego bazowała na 

Wielkopolskiego wariantach struktury środków w ramach 

w latach 2014-2020: pro-IP, pro-

Wykres III. Struktura środków finansowych w ramach 
województwa wielkopolskiego w nowej perspektywie finansowej 2014
kategorie ekonomiczne (infrastruktura podstawowa 
przedsiębiorstw - BPSP, badania i rozwój 
pro-RZL, pro-BPSP [%]. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych od 

Przeprowadzone symulacje makroekono

wartościami wpływu na gospodarkę województwa środków finansowych w trzech 

wariantach regionalnego programu operacyjnego w latach 2014

Powyżej przedstawiona konkluzja wynika ze 

płatnościami dla poszczególnych kategorii e

a także względnie niewysoką, w skali całej gospodarki regionu, założoną kwotą wsparcia w ramach 

odpowiednika WRPO w nowej perspektywie 

Uzasadnioną podstawą do przyjęcia wspomnianych scenariuszy transferów w latach 2014

samym relatywnie niewielkiego zróżnicowania płatności pomiędzy nimi były zapisy w

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: 

uwarunkowania strategiczne. 

11,3 %

32,8 %

wariant pro

w tym 
7,2% B+R

w tym 
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WRPO 2014-2020 na rozwój społeczno-gospodarczy 

województwa wielkopolskiego 

WRPO 2014-2020 na rozwój społeczno-gospodarczy wojewód

 trzech założonych przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego wariantach struktury środków w ramach regionalnego programu operacyjnego 

-RZL, pro-BPSP (wykres III). 

ura środków finansowych w ramach regionalnego programu operacyjnego dla 
województwa wielkopolskiego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 w podziale na 3 główne 
kategorie ekonomiczne (infrastruktura podstawowa - IP, bezpośrednia pomoc sektorowi 

badania i rozwój – B+R, rozwój zasobów ludzkich - RZL) w układzie 

 

pracowanie własne na podstawie danych otrzymanych od UMWW. 

Przeprowadzone symulacje makroekonomiczne wykazują relatywnie niewielkie różnice pomiędzy 

na gospodarkę województwa środków finansowych w trzech 

wariantach regionalnego programu operacyjnego w latach 2014-2020 (pro-IP, pro

Powyżej przedstawiona konkluzja wynika ze stosunkowo niewielkich różnic pomiędzy pr

płatnościami dla poszczególnych kategorii ekonomicznych w trzech wspomnianych wyżej wariantach, 

a także względnie niewysoką, w skali całej gospodarki regionu, założoną kwotą wsparcia w ramach 

w nowej perspektywie finansowej (1 776 mln euro, tj. ok. 4% PKB z roku 2014).

Uzasadnioną podstawą do przyjęcia wspomnianych scenariuszy transferów w latach 2014

samym relatywnie niewielkiego zróżnicowania płatności pomiędzy nimi były zapisy w

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: Programowanie perspektywy finansowej 2014

56,0 %

wariant pro-IP

49,3 %
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7,2% B+R
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programu operacyjnego dla 
2020 w podziale na 3 główne 

IP, bezpośrednia pomoc sektorowi 
RZL) w układzie – wariant: pro-IP, 

ie niewielkie różnice pomiędzy 

na gospodarkę województwa środków finansowych w trzech wspomnianych 

IP, pro-RZL, pro-BPSP). 

osunkowo niewielkich różnic pomiędzy przyjętymi 

w trzech wspomnianych wyżej wariantach, 

a także względnie niewysoką, w skali całej gospodarki regionu, założoną kwotą wsparcia w ramach 

ok. 4% PKB z roku 2014). 

Uzasadnioną podstawą do przyjęcia wspomnianych scenariuszy transferów w latach 2014-2020 i tym 

samym relatywnie niewielkiego zróżnicowania płatności pomiędzy nimi były zapisy w dokumencie 

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 -
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Wykres IV. Wpływ WRPO 2014-2020 na PKB w cenach stałych roku 2007 w trzech wariantach struktury 

środków [mld zł i %]. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 

Wykres V. Wpływ WRPO 2014-2020 na stopę bezrobocia wg BAEL w trzech wariantach struktury środków 

[pkt. proc.]. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 

Duże deficyty infrastrukturalne będące immanentną cechą wszystkich polskich regionów - w tym 

województwa wielkopolskiego - powodują, iż wydatki zorientowane na rozbudowę i modernizację 

elementów infrastruktury transportowej, telekomunikacyjnej, komunalnej oraz społecznej w dalszym 

ciągu będą generować w średnim okresie relatywnie silne bodźce rozwojowe odzwierciedlone 

w wyższych wartościach mierników makroekonomicznych w scenariuszu pro-IP w porównaniu 

z dwoma pozostałymi hipotetycznymi ścieżkami rozwoju. Po ustaniu implementacji funduszy 

w perspektywie finansowej UE 2014-2020, w długim okresie coraz bardziej zauważalne będą efekty 

realizacji scenariuszy pro-BPSP oraz pro-RZL wskazujące, iż zorientowanie regionalnego programu 

operacyjnego w większym stopniu na działania zmierzające do wzrostu zasobu i jakości kapitału 
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ludzkiego oraz wsparcie przedsiębiorczości - w tym na płaszczyźnie działalności pro-innowacyjnej- 

będzie przynosić coraz bardziej zauważalne efekty w zakresie dynamizacji rozwoju 

społeczno-gospodarczego regionu. Efekty te będą z czasem wyższe niż w przypadku scenariusza 

pro-IP. W tym miejscu trzeba jednakże poczynić istotną uwagę, iż rezultaty realizacji scenariuszy 

pro-RZL i pro-BPSP uzyskane zostały przy założeniu pełnej efektywności projektów wdrażanych 

w ramach rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcia sektora przedsiębiorstw w latach 2014-2022. 

Stąd też za niezwykle istotną rekomendację trzeba uznać konieczność wprowadzenia skutecznych 

procedur w zakresie rozdysponowania środków finansowych asygnowanych na nowe WRPO 

ograniczających do minimum wymogi stricte biurokratyczne i ukierunkowanych na wyłanianie 

i wsparcie przedsięwzięć, które realnie, a nie tylko deklaratywnie, mogą przełożyć się na: rzeczywiste 

umiejętności i wiedzę, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku; innowacyjne produkty, 

procedury, metody organizacji i marketingu, etc. – nawet, gdy takie projekty obarczone są wysokim 

ryzykiem niepowodzenia. 
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Executive Summary 

The main aim of this report was: firstly, to evaluate the effects of the Wielkopolska Regional 

Operational Programme (WROP) for 2007-2013 on the socio-economic development of 

Wielkopolskie Voivodeship, considered through the prism of a number of macroeconomic indicators; 

secondly, based on the estimate of payments under the Wielkopolska Regional Operational 

Programme in the 2014-2020 financial perspective (€1,776 million), to analyse the impact of 

Cohesion Policy implementation on the region’s economy, taking into account three scenarios of the 

distribution of funding between the below mentioned economic categories: 

� The PI-oriented option that assumes the highest percentage of physical infrastructure (PI) 

expenditure in total expenditure among all the options (more than 55%, similarly as in the 

case of WROP 2007-2013); 

� The HR-oriented option that assumes the highest percentage of human resources (HR) 

expenditure in total expenditure among all the options (more than twice higher compared to 

WROP 2007-2013, at the cost of reducing infrastructure expenditure); 

� The APS-oriented option that assumes the highest percentage of direct aid to the productive 

sector (APS) in total expenditure among all the options (more than 1.5 higher compared to 

WROP 2007-2013, at the cost of reducing infrastructure expenditure).  

 

Effects of WROP 2007-2013 on the socio-economic development of 

Wielkopolskie Voivodeship 

The results of macroeconomic simulations carried out using the scientifically verified HERMIN 

methodology, which is applied by the European Commission, show positive effects of funds 

implemented under WROP 2007-2013 on the socio-economic development of Wielkopolska. 

Nevertheless, the scale of this impact should not be overestimated, since it is largely determined by 

the relatively small importance of WROP funds for the whole regional economy (5.4% of regional 

GDP in 2007). The implementation of WROP over this period is contributing to an average annual 

increase in GDP by 1.21% in the years 2007-2015 compared to a hypothetical situation in which the 

above-mentioned programme would not be implemented. 
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Chart I. Impact of WROP 2007-2013 on GDP in 2007 constant prices [in PLN billions and in %]. 

 

Source: Authors’ calculations based on the HERMIN model simulations for the economy of Wielkopolska. 

The obtained results allow us to conclude that if WROP was not implemented, the unemployment 

rate, one of the key indicators reflecting the situation in the labour market and therefore highlighting 

the level of socio-economic development, would be higher by average 0.63 percentage points per 

year in the period 2007-2015 in the Wielkopolska region. 

Chart II. Impact of WROP 2007-2013 on the level of the unemployment rate according to LFS [in percentage 
points]. 

 

Source: Authors’ calculations based on the HERMIN model simulations for the economy of Wielkopolska. 

 

 

0.00 0.01

0,81

1,26

1,65
1,80

1,94
1,79

1,65

1,26 1,17
1,09 1,030,97

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

impact in PLN bn

impact in %

0,00
-0,01

-0,58

-0,75

-0,92-0,91-0,96

-0,83

-0,73

-0,49
-0,46-0,43-0,41-0,39

-1,0

-0,9

-0,8

-0,7

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

p
er

ce
n

ta
ge

 p
o

in
ts

impact in percentage points



 
 

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalneg
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007

 

Effects of WROP 2014

The analysis of the effects of WROP 2014

was based on three options, assumed by 

funding structure under the Wielkopolska Regional Operational Programme 2014

HR-oriented; APS-oriented (Chart III).

Chart III. Funding structure under the Wielkopolska Regional Op
financial perspective broken down into 3 main economic categories (physical infrastructure  (PI); direct aid 
to the productive sector (APS), including research and development (R&D); human resources (HR)
following options: PI-oriented; HR-

Source: Authors’ calculations based on the 

The conducted macroeconomic simulations show relatively small differences between the values

the impact of funding allocated in the three above

Programme 2014-2020 (PI-oriented, HR

conclusion results from relatively small differences betwee

respective economic categories in the three above

low, in the scale of the entire 

equivalent of WROP in the new

The provisions of the document prepared by the Ministry of Regional Development: 

the 2014 -2020 financial perspective 

above-mentioned scenarios of transfers in the period 

small differences in payments between these scenarios

11,3 %

32,8 %
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Effects of WROP 2014-2020 on the socio-economic development of 

Wielkopolskie Voivodeship 

The analysis of the effects of WROP 2014-2020 on the socio-economic development of Wielkopolska 

was based on three options, assumed by the Marshal’s Office of Wielkopolskie Voivodeship, of the 

funding structure under the Wielkopolska Regional Operational Programme 2014

oriented (Chart III). 

Chart III. Funding structure under the Wielkopolska Regional Operational Programme in the 2014
financial perspective broken down into 3 main economic categories (physical infrastructure  (PI); direct aid 
to the productive sector (APS), including research and development (R&D); human resources (HR)

-oriented; APS-oriented [%]. 

 

based on the data from the Marshal’s Office of Wielkopolskie Voivodeship.

The conducted macroeconomic simulations show relatively small differences between the values

the impact of funding allocated in the three above-mentioned options of the Regional Operational 

oriented, HR-oriented, APS-oriented) on the regional economy. The above 

conclusion results from relatively small differences between the payments 

economic categories in the three above-mentioned scenarios as well as from a relatively 

 regional economy, amount of financial support 

 financial perspective (€1,776 million, i.e. about 4% of GDP

The provisions of the document prepared by the Ministry of Regional Development: 

2020 financial perspective – strategic conditions, provided a justified basis f

mentioned scenarios of transfers in the period 2014-2020 and thereby for assuming relatively 

small differences in payments between these scenarios. 
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Chart IV. Impact of WROP 2014-2020 on GDP in 2007 constant prices in three options of funding allocations 

[in PLN billions and in %]. 

 

Source: Authors’ calculations based on the HERMIN model simulations for the economy of Wielkopolska. 

Chart V. Impact of WROP 2007-2013 on the level of the unemployment rate according to LFS in three options 

of funding allocations [in percentage points]. 

 

Source: Authors’ calculations based on the HERMIN model simulations for the economy of Wielkopolska. 

As a result of large infrastructure deficits, which are an inherent feature of all Polish regions, 

including the Wielkopolska region, expenditure oriented towards the development and 

modernisation of some elements of transport, telecommunications, municipal, and social 

infrastructure will continue to generate in the medium term relatively strong development stimuli, 

as reflected in the higher values of the macroeconomic indicators in the PI-oriented scenario 

compared to the other two hypothetical development paths. After the termination of the 

implementation of funds in the EU financial perspective 2014-2020, the effects of the 

implementation of the APS- and HR-oriented scenarios will be more and more noticeable in the long 

term; these effects show that a greater orientation of the regional operational programme towards 

measures designed to increase human capital stock and quality and to support entrepreneurship, 
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including the area of innovation-oriented activities, will produce increasingly more noticeable effects 

in making the region’s socio-economic development more dynamic. These effects will be higher with 

time in the case of the PI-oriented scenario. However, an important comment should be made at this 

point that the outcomes of the implementation of the HR - and APS-oriented scenarios were derived 

on the assumption of full effectiveness of human resources development projects and enterprise 

support projects which are to be implemented during the period 2014-2020. Hence, the need to 

introduce effective procedures for allocating funds assigned for the new WROP should be considered 

to be an extremely important recommendation; these procedures should aim to reduce to the 

minimum strictly bureaucratic requirements and should be oriented towards selecting projects that 

can be actually, not only declaratively, translated into real skills and knowledge for which there is 

a demand in the market as well as into innovative products, procedures, organisation and marketing 

methods, etc., even if such projects carry a high risk of failure. 
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Wprowadzenie 

Niniejszy raport końcowy został przygotowany w ramach realizacji przez Wrocławską Agencję 

Rozwoju Regionalnego (WARR) badania ewaluacyjnego p.n. „Ocena wpływu Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na sytuację społeczno-gospodarczą 

w województwie oraz w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, przy użyciu 

regionalnego modelu makroekonomicznego HERMIN gospodarki województwa wielkopolskiego 

wg trzywariantowego układu struktury płatności nowego WRPO 2014-2020”. 

Wyniki badania zaprezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane przy użyciu regionalnego 

modelu makroekonomicznego HERMIN II generacji, który stanowi rozwinięcie modelu I generacji1. 

Metodologia HERMIN była już wielokrotnie wykorzystywana przez WARR na zlecenie Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego (MRR) do modelowania wpływu funduszy UE na całą polską gospodarkę 

i gospodarki regionalne poszczególnych województw, w ramach kolejnych etapów ewaluacji 

Narodowego Planu Rozwoju (NPR) na lata 2004-2006 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 

(NSRO)/Narodowej Strategii Spójności (NSS) na lata 2007-20132, a także wybranych programów 

operacyjnych. Tego typu badania zespół WARR wykonał również na zlecenie szeregu urzędów 

marszałkowskich, w tym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskieg3. Wyniki symulacji 

przeprowadzanych przy użyciu modeli regionalnych HERMIN gospodarek polskich województw 

zostały zaprezentowane także w opublikowanym przez Komisję Europejską w listopadzie 2010r. 

Piątym sprawozdaniu na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej (tzw. 5. Raport 

Kohezyjny)4.  

Raport ma następującą strukturę. Po Wprowadzeniu, w części 1 przedstawiono metodologię badania, 

w tym przeprowadzonej przy zastosowaniu modelu regionalnego HERMIN II generacji gospodarki 

województwa wielkopolskiego analizy kontrfaktualnej. Część 2 otwiera opis sytuacji społeczno-

gospodarczej województwa, w tym analiza zarysowujących się w ostatnich latach trendów dla 

wybranych wskaźników. W następnej części (cz. 3) przedstawiono transfery finansowe w ramach 

regionalnego programu operacyjnego w obecnej i przyszłej perspektywie programowania funduszy 

UE. Należy podkreślić, że zarówno dane dotyczące płatności WRPO 2007-2013, jak i założenia co do 

układu % kategorii ekonomicznych WRPO 2014-2020, zostały przekazane przez UMWW.  

                                                           

1
 Opis regionalnego modelu HERMIN gospodarki województwa wielkopolskiego, w tym wprowadzonych modyfikacji , został 

przedstawiony w części 1 niniejszego raportu pt. Metodologia badania ewaluacyjnego. 
2
 m.in. Kudełko J., Mogiła Z., Poproch A., Tomaszewski P., Zaleski J., Zembaty M. „Oszacowanie wpływu realizacji 

Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 (NPR) i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia/Narodowej Strategii Spójności 
2007-2013 (NSRO/NSS) na wybrane wskaźniki makroekonomicznych na poziomie regionalnym do roku 2020 przy użyciu 
modeli regionalnych HERMIN”. WARR, 15 czerwca 2011. 
3
 Bradley J., Zaleski J., Tomaszewski P., Zembaty M. „Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego 

wpływu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę 
Wielkopolski, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”. WARR, Wrocław, lipiec 
2006- styczeń 2007 (3 raporty). 
4
Investing in Europe’s future.Fifth report on economic, social and territorial cohesion. Preliminary version, 2010, Brussels, 

European Commission. str. 252. 
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Część 4 stanowi analiza ekonomiczna wyników wpływu na gospodarkę regionu przez pryzmat 

głównych wskaźników makroekonomicznych. W przypadku WRPO 2014-2020 wyniki badania 

przedstawiono wg określonych przez UMWW trzech wariantów, różniących się założeniami co do 

% struktury poszczególnych kategorii ekonomicznych w ramach programu.  

Raport zamykają wnioski i rekomendacje sformułowane na podstawie wyników badania oraz spis 

wykorzystanej literatury. 

1. Metodologia badania ewaluacyjnego 

Sposób realizacji badania ewaluacyjnego 

Cel szczegółowy 1 – Obliczenie i ocena stopnia wpływu poszczególnych interwencji na realizację 

WRPO po zmianach alokacyjnych łącznie z Krajową Rezerwą Wykonania. 

Przy użyciu regionalnego modelu makroekonomicznego HERMIN dla gospodarki województwa 

wielkopolskiego zostały obliczone wartości wpływu płatności w ramach WRPO na wybrane przez 

UMWW wskaźniki makroekonomiczne (lista poniżej). Analiza wpływu WRPO na sytuację społeczno-

gospodarczą województwa miała na celu aktualizację wcześniej wykonanej analizy ex-ante tego 

Programu, tym razem na podstawie rzeczywistych (rzeczywiste płatności WRPO 2007-2013 do końca 

2011 r., najnowsze dane statystyczne GUS dla poziomów wskaźników), a nie prognozowanych danych 

statystycznych5, uwzględniających między innymi skutki kryzysu ekonomicznego oraz zmienionej 

wielkości i struktury alokacji. 

 

Cel szczegółowy 2 – Szacunek, weryfikacja i ocena założeń programowych dla nowej perspektywy 

2014-2020. 

Przy użyciu regionalnego modelu makroekonomicznego HERMIN dla województwa wielkopolskiego 

został wyznaczony szacunkowy wpływ tzw. „nowego WRPO” (program operacyjny dla województwa 

wielkopolskiego obejmujący lata nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej – 2014-2020) na 

wybrane przez UMWW wskaźniki makroekonomiczne. Analiza wpływu „nowego WRPO” miała na 

celu weryfikację założeń programu, szczególnie w odniesieniu do struktury pola interwencji oraz 

alokacji środków. Przyjęte zostały trzywariantowe założenia, bazujące na aktualnych informacjach co 

do możliwości przeznaczania środków na realizację polityki spójności UE w Polsce w nowej 

perspektywie finansowej 2014-2020 6 , w układzie – wariant: pro-IP, pro-RZL, pro-BPS 7 . 

Układy % poszczególnych wariantów zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego. 

                                                           

5
 Rzeczywiste dane statystyczne dla danych z rachunków regionalnych (m.in. regionalny PKB) do roku 2009 r. włącznie; 

pozostałe dane (np. dot. rynku pracy) – do roku 2011 r. włącznie. 
6
 Zespół WARR zaproponował szacunkową kwotę co do wielkości nowego WRPO mając na uwadze najbardziej aktualne 

informacje dotyczące wielkości środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. 
7
 Zespół WARR zaproponował nowe nazwy dla wariantów określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia 

(SOPZ), które są bardziej adekwatne do przyjętych w trakcie realizacji badania założeń.  
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W badaniu dokonano oceny wpływu WRPO 2007-2013 oraz prognoz potencjalnego wpływu WRPO 

2014-2020 na następujące wskaźniki makroekonomiczne: 

• poziom PKB w cenach stałych roku 2007 (mld zł i %), 

• nakłady brutto na środki trwałe (inwestycje) w cenach stałych roku 2007 (mld zł i %), 

• wydajność pracy (zł na jednego pracującego oraz %), 

• PKB na 1 mieszkańca w PPS (UE-27=100) (pkt. proc.), 

• wskaźnik zatrudnienia (pkt. proc.), 

• stopa bezrobocia wg BAEL (pkt. proc.), 

• zmiana PKB per capita (%), 

• utworzone miejsca pracy netto (tys.), 

• konsumpcja prywatna (mln zł), 

• wydajność pracy w stosunku do średniej UE (UE-27=100) (pkt. proc.); 

• jednostkowe koszty pracy (%); 

Wskaźniki w ujęciu sektorowym: 

• wartość dodana brutto (WDB) w ujęciu sektorowym (przemysł, usługi rynkowe, 

budownictwo, usługi nierynkowe i rolnictwo) (%), 

• liczba pracujących w wieku 15-64 w ujęciu sektorowym (przemysł, usługi rynkowe, 

budownictwo, usługi nierynkowe i rolnictwo) (w tys.), 

• pracujący w wieku 15-64 w ujęciu sektorowym (przemysł, usługi rynkowe, budownictwo, 

usługi nierynkowe i rolnictwo) (%). 

 

Metody badawcze 

Analiza danych zastanych (Desk research) 

W celu przeprowadzenia analizy trendów społeczno-gospodarczych województwa wielkopolskiego 

jako wprowadzenia do właściwych badań symulacyjnych wykorzystana została metoda desk research. 

Polega ona na analizie już istniejących dostępnych danych pochodzących z różnych źródeł, takich jak: 

raporty analityczne, ekspertyzy, zestawienia danych statystycznych, a nawet prasa, Internet oraz 

wzajemnej ich weryfikacji i scaleniu. 

Analiza kontr-faktualna przy zastosowaniu makroekonomicznego modelu HERMIN gospodarki 

województwa wielkopolskiego 

Do przeprowadzenia niniejszego badania ewaluacyjnego posłużono się zmodyfikowanym modelem 

HERMIN gospodarki województwa wielkopolskiego, będącym częścią systemu modeli HERMIN 

wykorzystywanych w szeregu krajów członkowskich i regionów Unii Europejskiej do oceny wpływu 

polityki spójności UE na parametry makroekonomiczne poszczególnych gospodarek.  

Makroekonomiczne modele HERMIN stanowią ważne narzędzie badawcze stosowane w Unii 

Europejskiej. Metodologia HERMIN spełnia wymogi Komisji Europejskiej8 i jest stosowana przez tę 

                                                           

8
 “The New Programming Period 2000-2006: methodological working papers. Working paper 2. The ex ante evaluation of 

the Structural Funds interventions.”. European Commission, Directorate-General XVI Regional Policy and Cohesion, August 
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instytucję jako narzędzie pozwalające oszacować wpływ polityki spójności na rozwój społeczno-

gospodarczy rozpatrywany poprzez pryzmat szeregu wskaźników makroekonomicznych. Jest także 

wykorzystywana w celu konstrukcji średnio i długookresowych prognoz o charakterze forecast 

i foresight, pozwalających na stworzenie wariantowych scenariuszy rozwoju badanego regionu. 

Model HERMIN województwa wielkopolskiego II generacji zawiera szereg modyfikacji i usprawnień 

w stosunku do pierwszej generacji regionalnych modeli HERMIN. Analogicznie, jak wszystkie 

pozostałe regionalne modele HERMIN polskich województw, bazuje na metodologii modeli 

krajowych wykorzystywanych przez Komisję Europejską i będących częścią Cohesion System of 

HERMIN Models (CSHM). Charakterystykę wybranych modułów regionalnego modelu HERMIN 

województwa wielkopolskiego przedstawiono poniżej.  

W celu uzyskania większej przejrzystości, równania regionalnego modelu HERMIN województwa 

wielkopolskiego II generacji zgrupowane są w 20 modułów, z których 13 zostało opisanych w dalszej 

części raportu. W pozostałych 7 znajdują się głównie równania tożsamościowe, identyczne jak 

w modelach pierwszej generacji, które nie wpływają na podstawowe mechanizmy działające 

w modelu. Należy zaznaczyć, że: 

� regionalny model HERMIN województwa wielkopolskiego II generacji jest modelem 

5-sektorowym w odróżnieniu od jego wcześniejszej, 4-sektorowej wersji; 

� z sektora usług rynkowych zostało wydzielone budownictwo; 

� dokonano również przesunięć wybranych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2004 

pomiędzy sektorami ekonomicznymi modelu HERMIN; mianowicie górnictwo i kopalnictwo jest 

obecnie traktowane jako część przemysłu a nie jak pierwotnie w modelach typu HERMIN – 

częścią usług rynkowych; 

� wprowadzono submodel demograficzny; 

� uwzględniono specyfikę regionalną w obliczeniach deflatorów WDB; 

� uwzględniono oddziaływanie na gospodarkę regionu wydatków w ramach B+R; 

� zmodyfikowano mechanizm kalkulacji dochodów w sektorze gospodarstw domowych; 

� wprowadzono modyfikacje związane z rozszerzeniem bazy GUS o dane dotyczące realnej 

dynamiki PKB na poziomie regionalnym; 

� uwzględniono specyfikę gospodarki regionu przy konstruowaniu koszyka krajów - głównych 

partnerów handlowych województwa. 

Wprowadzone zmiany pozwalają na lepsze odzwierciedlenie procesów mających miejsce 

w gospodarce województwa wielkopolskiego przy pomocy regionalnego modelu HERMIN.  

 

                                                                                                                                                                                     

2006 oraz “The New Programming Period 2007-2013.Indicative guidelines on evaluation methods: ex ante evaluation. 
Working document no. 1.”, European Commission, Directorate-General Regional Policy, August 2006. 
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Schemat agregacji sekcji PKD 2004 w 5 obecnych sektorów ekonomicznych został przedstawiony 

poniżej: 

Przemysł: Sekcje PKD: C+D+E 

Budownictwo: Sekcje PKD: F 

Usługi rynkowe: Sekcje PKD: G+H+I+J+K+O+P 

Rolnictwo:  Sekcje PKD: A+B 

Usługi nierynkowe:  Sekcje PKD: L+M+N 

Oznaczenia: Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo; Sekcja B – Rybactwo, Sekcja C - Górnictwo; 

Sekcja D - Przetwórstwo przemysłowe; Sekcja E – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

gaz, wodę; Sekcja F – budownictwo; Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego; Sekcja H- Hotele 

i restauracje; Sekcja I - Transport, gospodarka magazynowa i łączność; Sekcja J - Pośrednictwo 

finansowe; Sekcja K - Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej; Sekcja L - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia 

społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne; Sekcja M – Edukacja, Sekcja N – Ochrona zdrowia 

i pomoc społeczna; Sekcja O - Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała; 

Sekcja P - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; Sekcja Q - Organizacje i zespoły 

eksterytorialne. 

 

Inwestycje zewnętrzne 

Regionalny model HERMIN jest narzędziem służącym w głównej mierze do analizowania wpływu 

zewnętrznych szoków finansowych (w szczególności funduszy UE) na kształtowanie się 

podstawowych parametrów makroekonomicznych gospodarki województw. W niniejszym module 

egzogeniczne założenia dotyczące wielkości wsparcia finansowego wyrażonego w EUR są 

agregowane w nowe zmienne. Ze względu na źródło finansowania można je podzielić na: 

finansowanie publiczne unijne, współfinansowanie publiczne krajowe i współfinansowanie prywatne. 

Dla wyników uzyskanych w modelu kluczowe znaczenie ma agregacja płatności ze względu na ich 

przeznaczenie. Analizowane środki finansowe zostały pogrupowane w 4 kategorie ekonomiczne: 

infrastrukturę podstawową (IP), kapitał ludzki (KL)9, bezpośrednią pomoc sektorowi przedsiębiorstw 

(BPSP) oraz badania i rozwój (B+R). Płatności w ramach BPSP, dodatkowo dzielone są na 2 sektory 

ekonomiczne (przemysł i usługi rynkowe). Oddziaływanie środków finansowych na kształtowanie się 

głównych parametrów makroekonomicznych uwzględnione jest poprzez implementację do 

poniższych równań zmiennych dotyczących transferów w ramach polityki spójności.  

- Dochody sektora finansów publicznych = f(....,współfinansowanie publiczne unijne) 

- Wydatki sektora finansów publicznych = f(....,współfinansowanie publiczne krajowe) 

                                                           

9
 Nazwy kapitał ludzki (KL) i zasoby ludzkie (RZL) są stosowane zamiennie. 
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- Inwestycje publiczne = f(....,środki przeznaczone na rozwój infrastruktury podstawowej) 

- Zasoby infrastruktury technicznej = f(...,środki przeznaczone na rozwój infrastruktury 

podstawowej) 

- Zasoby wykwalifikowanych pracowników = f(..., środki przeznaczone na rozwój kapitału 

ludzkiego) 

- Transfery sektora publicznego do prywatnego =  f(..., środki przeznaczone na rozwój kapitału 

ludzkiego) 

- Nakłady brutto na środki trwałe w rolnictwie =  f(..., środki przeznaczone na BPSP w sektorze 

rolniczym) 

- Nakłady brutto na środki trwałe w przemyśle = f(..., środki przeznaczone na BPSP w sektorze 

przemysłowym) 

- Nakłady brutto na środki trwałe w usługach rynkowych = f(..., środki przeznaczone na BPSP 

w sektorze usług rynkowych) 

- Nakłady przeznaczone na B+R =  f(..., środki przeznaczone na B+R) 

 

Procesy w gospodarkach zewnętrznych 

W drugiej generacji regionalnego modelu HERMIN zostały uwzględnione procesy zachodzące 

w gospodarkach zewnętrznych. Zostały one opisane przy pomocy trzech zmiennych: popytu 

zewnętrznego, wskaźnika cen produkcji przemysłowej u głównych partnerów handlowych 

województwa ważonego udziałami tych krajów w eksporcie regionu wielkopolskiego i wskaźnika cen 

ważonego udziałami w imporcie regionu. Do najważniejszych partnerów handlowych UE zostały 

zaliczone pozostałe polskie województwa oraz Niemcy, Holandia, Francja, Wielka Brytania i Szwecja. 

Dane o inflacji PPI10 u głównych partnerów handlowych wpływają na kształtowanie się deflatorów11 

wartości dodanej brutto w sektorach przemysłowym i usług rynkowych w województwie 

wielkopolskim. Natomiast wielkość popytu zewnętrznego wpływa na podaż w przemyśle, ze względu 

na fakt, że produkty w nim wytworzone są sprzedawane nie tylko na rynku wewnętrznym.  

 

Popyt wewnętrzny 

Strona podażowa w modelu jest ściśle powiązana ze stroną popytową. Sposób ujęcia tej drugiej 

zależy od sektora ekonomicznego. W przypadku przemysłu wielkość popytu krajowego jest określana 

przez konsumpcję prywatną, pozapłacowe elementy konsumpcji publicznej oraz inwestycje ogółem. 

W identyczny sposób została zdefiniowana wielkość popytu wewnętrznego w usługach rynkowych. 

Wagi wpływu poszczególnych składowych dla każdego z wyżej wymienionych dwóch sektorów są 

                                                           

10
 Indeks cen produkcji przemysłowej. 

11
 Deflator - miara przeciętnego wzrostu cen wszystkich dóbr i usług w danym kraju, który wyraża jedynie wzrost cen 

towarów i usług nabywanych przez ludność. 
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ustalane niezależnie12. Powoduje to, że kształtowanie wielkości popytu krajowego w przemyśle może 

przebiegać inaczej niż w usługach rynkowych. Zmiany popytu wewnętrznego w budownictwie są 

zależne od wielkości nakładów brutto na środki trwałe, które są przeznaczone na budowle i budynki. 

Ze względu na fakt, że kształtowanie się popytu w usługach nierynkowych w małym stopniu wpływa 

na wielkość produkcji w tym sektorze, nie został on dla niego osobno zdefiniowany. Specyfika sektora 

rolniczego powoduje, że sektor ten jest traktowany w modelu w sposób egzogeniczny. 

 

Strona podażowa 

Produkcja w przemyśle jest zależna od wielkości popytu zewnętrznego i wewnętrznego, 

jednostkowych kosztów pracy oraz stosunku cen światowych do krajowych (we wcześniejszej wersji 

modelu ta ostatnia zmienna nie była uwzględniana w równaniu na produkcję). Zostały więc 

uwzględnione, poza elementami keynesowskimi, elementy neoklasyczne, np. konkurencyjność. 

W podobny sposób modelowana jest wartość dodana brutto w usługach rynkowych. Różnica polega 

na tym, że na kształtowanie się jej wielkości nie wpływa stosunek cen światowych do krajowych. 

Związane jest to z faktem, że dobra wytworzone w przemyśle w większym stopniu podlegają 

obrotowi na rynkach zewnętrznych niż ma to miejsce w przypadku produktów sektora usług 

rynkowych. W porównaniu do wcześniejszej wersji modelu został uwzględniony dodatkowo wpływ 

popytu zewnętrznego (jego waga w równaniu na produkcję w usługach rynkowych jest niższa niż 

w przypadku sektora przemysłowego). Stopnie oddziaływania poszczególnych czynników zarówno 

typu neoklasycznego, jak i keynesowskiego na wartość dodaną brutto w tych dwóch sektorach są 

określane na etapie kalibracji modelu. Na produkcję w budownictwie ma wpływ kształtowanie się 

wielkości inwestycji przeznaczonych na budowle i budynki. Zastosowano więc podejście 

keynesowskie w odniesieniu do tego sektora. Wartość dodana brutto w rolnictwie zależy od liczby 

osób pracujących w tym sektorze i ich wydajności. Natomiast na produkcję w usługach nierynkowych 

wpływają wynagrodzenia w tym sektorze oraz pozostałe elementy pozapłacowe, które są zmiennymi 

egzogenicznymi. 

 

Popyt na czynniki produkcji 

Zaimplementowanie do funkcji produkcji (1) wartości dodanej brutto, wyliczonej tak, jak to opisano 

powyżej, pozwala, po dokonaniu dodatkowych egzogenicznych założeń dotyczących cen czynników 

produkcji, na wykorzystanie tej funkcji do określenia wielkości inwestycji oraz poziomu zatrudnienia 

(popyt na czynniki produkcji)13. 

 

                                                           

12
 W obecnej wersji modelu przyjęto analogiczne wagi jak w przypadku krajowego modelu HERMIN dla Polski będącego 

częścią CSHM (Cohesion System of HERMIN models), natomiast w starszej wersji udziały były ustalane na podstawie tablic 
input/output dla Hiszpanii. 
13

 Otrzymuje się nieliniowe równania dla wspólnego popytu na czynniki produkcji w następującej schematycznej formie: 
I = f1(O, r/w), L = f2(O, r/w), gdzie w i r są to odpowiednio koszty pracy i kapitału. 
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O=f(K,L)           (1) 

gdzie:  O – produkcja, 

K – zasoby kapitałowe, 

L – liczba osób pracujących. 

Na etapie kalibracji funkcji produkcji w modelu są uwzględnione ograniczenia technologiczne oraz 

procesy minimalizacji kosztów. Ze względu na fakt, że długoterminowe oddziaływanie polityki 

gospodarczej wpływa na zmiany popytu na czynniki produkcji, zostały dodane dodatkowe zmienne 

pozwalające uchwycić ten proces.  

W modelu zastosowano formę CES14 funkcji produkcji (2) dla sektora przemysłowego, budownictwa 

oraz usług rynkowych.  

O = A exp(λ) [ δ L-ρ + (1- δ) K-ρ]-1/ρ  (2) 

gdzie:  O – wartość dodana brutto, 

L – liczba osób pracujących, 

K – zasoby kapitałowe, 

A – parametr skalujący, 

ρ – stała elastyczności substytucji, 

δ – parametr intensywności czynników produkcji, 

λ – wskaźnik postępu technicznego w neutralnym ujęciu Hicksa. 

Na etapie prognozowania liczby osób pracujących w rolnictwie wykorzystywane są jedynie dane 

dotyczące kształtowania się tej zmiennej w historii. Zasoby kapitału w rolnictwie zależą od wielkości 

produkcji w tym sektorze. Natomiast wielkości zatrudnienia i inwestycji w usługach nierynkowych są 

zmiennymi egzogenicznymi.  

 

Produkt Krajowy Brutto 

W niniejszej wersji modelu produkt krajowy brutto (PKB) wytworzony w regionie jest liczony po 

stronie produkcji, zarówno w cenach bieżących, jak i stałych roku 2007. Poza wartością dodaną 

brutto, wpływ na jego wielkość ma również kształtowanie się dochodów z tytułu podatków od 

produktów oraz dotacji do produktów. Przyjęto założenie, że poziom podatków od produktu jest 

wprost proporcjonalny do wartości konsumpcji prywatnej. Natomiast dotacje do produktów zależą 

jedynie od wartości dodanej brutto wytworzonej w całej gospodarce województwa wielkopolskiego. 

 

                                                           

14
 Funkcja CES - typ funkcji produkcji charakteryzujący się stałą krańcową stopą substytucji. Funkcja ta obrazuje sposób, w 

jaki czynniki produkcji (praca i kapitał) transformowane są w dobra finalne. 



 
 

 
 

 
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
 

 

10 

Inflacja 

W regionalnym modelu HERMIN jest uwzględniany wpływ zmiany cen na kształtowanie się 

wybranych parametrów makroekonomicznych. Wielkość inflacji CPI 15  bezpośrednio wpływa na 

poziom wynagrodzeń. Jest ona zmienną egzogeniczną. Inna miarą inflacji jest wskaźnik cen produkcji 

przemysłowej (PPI), który jest określany endogenicznie dla każdego z sektorów ekonomicznych. 

Kolejnym wskaźnikiem cen, który odgrywa istotną rolę w regionalnym modelu HERMIN, jest deflator 

inwestycji. Związane jest to z faktem, że szoki zewnętrzne, którym poddawany jest model, są 

wyrażone w cenach bieżących a do analizowania procesów gospodarczych wykorzystuje się dane 

finansowe w ujęciu realnym. Zachowanie się tej zmiennej wpływa również na poziom czynników 

produkcji (zasoby kapitałowe, zatrudnienie). Jest ona zależna od deflatora wartości dodanej brutto 

ogółem oraz wskaźnika cen produkcji przemysłowej u głównych partnerów handlowych. Wagi 

wpływu zmiennych, które oddziałują na kształtowanie się wielkości deflatorów, są ustalane na etapie 

kalibracji modelu. Wyżej opisane podejście, zastosowane do modelowania inflacji, pozwala na 

badanie zachowania się szeregu zmiennych wyrażonych w cenach bieżących, w tym, m.in. Produktu 

Krajowego Brutto.  

 

Zmiany zasobów kapitału 

Wielkość zasobów kapitałowych w przemyśle, budownictwie i usługach rynkowych zależy od 

kształtowania się inwestycji i stopy amortyzacji (tabela 1) w tych sektorach, natomiast w przypadku 

rolnictwa od wielkości produkcji. W modelu zostały wyodrębnione zasoby kapitałowe, na których 

zmiany wpływ ma finansowanie zewnętrzne. Został zbudowany mechanizm pozwalający określić o ile 

procent zwiększą się te zasoby w wyniku oddziaływania zewnętrznej pomocy finansowej.  

Tabela 1. Stopa amortyzacji w latach 1999-2020 w poszczególnych sektorach. 

SEKTOR AMORTYZACJA 

Rolniczy 3% 

Przemysłowy 8% 

Budownictwa 5% 

Usług rynkowych 5% 

Usług nierynkowych 2% 

Źródło: The COHESION system of HERMIN country and regional models: Description and operating manual (2007). 

 

Koszty związane z zatrudnieniem 

Na etapie prognozowania przyszłych wartości przeciętnych kosztów związanych z zatrudnieniem 

w poszczególnych sektorach ekonomicznych zastosowano w regionalnym modelu HERMIN podejście 

                                                           

15
 Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. 
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zgodne z tzw. modelem skandynawskim. Polega ono na założeniu, że dynamika zmian przeciętnych 

kosztów związanych z zatrudnieniem w całej gospodarce jest zależna wyłącznie od procesów 

zachodzących w przemyśle. Zgodnie z teorią negocjacji płacowych zakłada się, że poziom 

przeciętnych kosztów związanych z zatrudnieniem w tym sektorze jest zależny od następujących 

zmiennych: 

- wydajności w przemyśle – jej wzrost powoduje zwiększenie się produkcji (przy założeniu braku 

zmiany zatrudnienia), a tym samym dochodów firmy, które mogą zostać w pewnym stopniu 

przeznaczone na wypłaty dla pracowników; 

- stopy bezrobocia – jej wielkość określa siłę pracowników i pracodawców w negocjacjach 

płacowych. Stopa bezrobocia jest odwrotnie proporcjonalna do siły negocjacyjnej związków 

zawodowych i wprost proporcjonalna w przypadku pracodawców; 

- inflacji  – wzrost cen wpływa na koszt pozyskania czynników produkcji, a w szczególności pracy; 

- klinu podatkowego - różnicą między wydatkami pracodawcy na pensję a faktycznym otrzymanym 

wynagrodzeniem. 

 

Konsumpcja 

W regionalnym modelu HERMIN konsumpcja funkcjonuje w podziale na prywatną i publiczną. 

Pierwsza jest wprost proporcjonalna do dochodu do dyspozycji. Natomiast druga zależy głównie od 

kształtowania się wynagrodzeń w sektorze usług publicznych. 

 

Demografia 

W regionalnym modelu HERMIN województwa wielkopolskiego występują dwie endogeniczne 

zmienne demograficzne: liczba mieszkańców ogółem oraz w wieku produkcyjnym16. Są one liczone 

przy użyciu submodelu demograficznego, w którym wykorzystywane są dane historyczne dotyczące 

liczby mieszkańców ogółem i w wieku produkcyjnym oraz informacje o migracjach na pobyt czasowy 

dla całego kraju.  

 

Dochody i wydatki sektora finansów publicznych 

Deficyt sektora finansów publicznych jest liczony zgodnie z metodologią ESA 9517. Zarówno na 

kształtowanie się wielkości dochodów, jak i wydatków wpływa 7 czynników, których powiązania 

z pozostałymi zmiennymi w modelu zostały przedstawione poniżej. 

 

 

 

                                                           

16
 Wiek produkcyjny w modelu obejmuje kobiety i mężczyzn w wieku 15-64 lat. 

17
 Council Regulation No 2223/1995 on the European System of National and Regional Accounts in the Community. 
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Strona dochodowa: 

- Podatki pośrednie = f(Konsumpcja prywatna) 

- Podatek dochodowy od osób fizycznych = f(Wynagrodzenia ogółem)  

- Podatek dochodowy od osób prawnych = f(Zyski przedsiębiorstw w roku ubiegłym) 

- Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracowników = f(Wynagrodzenia ogółem) 

- Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców = f(Wynagrodzenia ogółem) 

- Pozostałe dochody =  f(PKB wg czynników produkcji) 

- Dochody z UE - zmienna egzogeniczna 

 

Strona wydatkowa: 

- Zużycie pośrednie wg ESA 95 = f(Pozapłacowa konsumpcja w sektorze publicznym) 

- Wynagrodzenia sektora publicznego wg ESA 95 = f(Wynagrodzenia sektora publicznego) 

- Wydatki socjalne wg ESA 95 = f(Deflator konsumpcji, liczba mieszkańców ogółem) 

- Odsetki wg ESA 95 - zmienna egzogeniczna 

- Nakłady brutto na środki trwałe sektora publicznego wg ESA 95 = f(Nakłady brutto na środki 
trwałe sektora publicznego)  

- Pozostałe wydatki = f(Konsumpcja publiczna) 

- Współfinansowanie krajowe – zmienna egzogeniczna 

 

Zyski i dochody sektora prywatnego 

Zyski sektora prywatnego są definiowane jako różnica między wartością dodaną brutto w tym 

sektorze a wielkością wynagrodzeń. Na dochody sektora prywatnego wpływa wielkość PKB wyrażona 

w czynnikach produkcji w tym sektorze oraz transfery z sektora publicznego do prywatnego. Dochody 

sektora gospodarstw domowych uzyskuje się po odjęciu od dochodów sektora prywatnego zysku 

zatrzymanego, kształtującego się na poziomie historycznych różnic między obiema zmiennymi. 

Po skorygowaniu otrzymanego wyniku o sumę wielkości podatków PIT i składek płaconych przez 

pracowników, otrzymuje się dochody sektora gospodarstw domowych do dyspozycji brutto, które 

pełnią w modelu ważną rolę, poprzez ścisłe powiązanie z konsumpcją prywatną. 

 

Symulacje 

W toku badania przeprowadzane zostały dwie symulacje makroekonomiczne dla gospodarki 

województwa wielkopolskiego. W pierwszej z nich został uwzględniony wpływ funduszy unijnych, 
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(scenariusz bazowy18) natomiast w przypadku drugiej symulacji założono brak oddziaływania tych 

środków (scenariusz alternatywny). Porównanie różnic pomiędzy tymi dwoma symulacjami pozwoliło 

określić efekt realizacji wybranych programów w ramach polityki spójności na gospodarkę regionu. 

Na etapie budowy scenariusza bazowego dokonano założeń dotyczących kształtowania się 

w przyszłości szeregu zamiennych egzogenicznych charakteryzujących gospodarkę województwa 

wielkopolskiego oraz wskaźników określających jej aktywność zewnętrzną z zagranicą (w głównej 

mierze były one oparte na analizie trendów historycznych oraz dostępnych prognozach 

gospodarczych). Najistotniejsze z nich zostały wyróżnione w tabeli 2. 

Tabela 2. Główne założenia scenariusza bazowego (uwzględniającego środki UE) dla województwa 
wielkopolskiego dla lat 2011-2030. 

  Główne założenia scenariusza bazowego dla lat 2011-2030 

Kurs zł/eur 4,12 (2011r.); 4,0 (2012-2030) 

Zagraniczni partnerzy 
handlowi 

Niemcy, Holandia, Francja, Wielka Brytania, Szwecja 

Roczna dynamika produkcji 
przemysłowej u 
zagranicznych partnerów 
handlowych 

Niemcy: 7,6% (2011r.), 2.6% (2012-2030),  
Holandia: -0,08% (2011r.), 1,8% (2012-2030), 

Francja: 2,4% (2011r.), 0,4% (2012-2030), 
Wielka Brytania: -1,1% (2011r.), -0,05% (2012-2030), 

Szwecja: 5,7% (2011r.), 1,9% (2012-2030), 

Roczna stopa wzrostu PKB w 
UE 

1,5% (2011r), 0,0% (2012r), 2.1% (2013-2030) 

Roczna stopa wzrostu 
wydajności w UE 

2,1% 

Średnioroczna zmiana liczby 
ludności w wieku 
produkcyjnym 

-0.7%   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, Eurostat. 

Ocena ekspercka rezultatów symulacji makroekonomicznych. 

W celu przeprowadzenia właściwej analizy wyników otrzymanych z symulacji makroekonomicznym 

modelem regionalnym HERMIN dla województwa wielkopolskiego, została wykorzystana ekspercka 

ocena tych rezultatów. Opierała się ona na doświadczeniu z przeprowadzania badań nad wpływem 

funduszy UE na rozwój gospodarek polskich regionów oraz wiedzy członków zespołu badawczego.  

 

2. Sytuacja społeczno – gospodarcza regionu 

LOKALIZACJA W POLSCE I W EUROPIE 

Wielkopolska jest województwem zlokalizowanym w zachodniej części Polski, w niedalekiej 

odległości od  granicy Polski z Republiką Federalną Niemiec. Województwo sąsiaduje aż z 7 polskimi 

                                                           

18
 W modelach II generacji szeregi czasowe zmiennych w bazie danych, na podstawie których tworzony jest scenariusz 

bazowy, obejmują okres wdrażania NPR i NSRO (baza danych do modelu obejmuje lata 1999-2009/2010 r.), zatem zawiera 
już oddziaływanie tych programów. Dlatego też scenariusz bazowy jest traktowany jako scenariusz ze środkami unijnymi. 
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regionami – lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko – pomorskim, łódzkim, opolskim 

i dolnośląskim. Obszar ten charakteryzuje się relatywnie dużym potencjałem ludnościowym oraz 

powierzchniowym (drugie pod względem wielkości największe województwo Polski), a także 

korzystnym położeniem w Polsce i w Europie (w niedalekiej odległości od Berlina oraz 

najważniejszych ośrodków miejskich Polski – Warszawy, Wrocławia, Trójmiasta).  

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA 

Liczba mieszkańców regionu w 2011 roku wyniosła 3,455 mln, co stanowiło ok. 9% ludności Polski. 

Jedną z istotnych przewag regionu nad pozostałymi częściami Polski jest względnie dobra sytuacja 

demograficzna. Region charakteryzuje się względnie korzystną (na tle krajowym) sytuacją pod 

względem liczby urodzeń oraz przyrostu naturalnego. Liczba urodzeń żywych na 1 mieszkańca 

w regionie jest niezmiennie jedną z najwyższych w kraju (wykres 1). 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL. 

Województwo wielkopolskie, jako jeden z niewielu polskich regionów, ominął negatywny trend z lat 

2002 – 2005, kiedy to w większości polskich województw notowano ujemne przyrosty naturalne. 

Jednakże, zgodnie z ogólnoeuropejskim trendem, także i w Wielkopolsce dostrzegany jest spadek 

liczby urodzeń oraz postępujące zjawisko starzenia się społeczeństwa.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL. 
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Wykres 1. Liczba urodzeń żywych na 100 mieszkańców [os.]
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Analiza wskaźników demograficznych wskazuje, iż sytuacja regionu pod tym względem należy do 

jednych z najlepszych w kraju. Także szacunki związane z wyjazdami ludności za granicę na stałe, 

ukazują Wielkopolskę w korzystnym świetle na tle innych regionów19. Dobra sytuacja demograficzna 

wynikająca z liczby urodzeń oraz niski wskaźnik emigracji są niewątpliwie silnie związane z 

korzystnymi warunkami do życia i zamieszkania w regionie. 

Region wielkopolski, na chwilę obecną, w mniejszym stopniu niż pozostałe województwa (i europejskie regiony) dotykają 
problemy i zagrożenia wynikające z negatywnych procesów demograficznych. Procesów tych nie pogłębia – jak w 
większości polskich regionów – znacząca skala emigracji zarobkowej (stanowiąca istotny i mocno oddziaływujący na 
gospodarki regionów problem). Obecnie, relatywnie korzystna sytuacja demograficzna nie zmienia faktu, iż zgodnie z 
ogólno-europejskimi trendami, problemy związane ze zjawiskiem starzenia się społeczności dotkną w dalszej 
perspektywie także i omawiane województwo. Sygnałem ku temu jest spadek liczby urodzeń w regionie, obiektywnie 
występujące zjawisko emigracji zarobkowej (pomimo mniejszej jego skali na tle pozostałych województw) i tym samym 
drenażu wykwalifikowanej siły roboczej; zjawiska te dotychczas w niedostatecznym stopniu rekompensowane są poprzez 
imigracje z innych regionów kraju i zagranicy.  

KONDYCJA GOSPODARKI REGIONU 

Korzystna lokalizacja w Polsce i Europie oraz potencjał ludnościowy i powierzchniowy przekładają się 

na wysoką pozycje regionu w rankingu polskich województw pod względem PKB na 1 mieszkańca 

w odniesieniu do średniej krajowej (rysunek 1) – w tym względzie region wielkopolski zajmował 

w 2009 roku 4 pozycję w kraju, za województwem mazowieckim, dolnośląskim oraz śląskim. 

W przypadku poziomu PKB per capita w relacji do średniej UE, Wielkopolska utrzymuje się powyżej 

wartości tego wskaźnika dla Polski jako całości (wykres 3). Warto dodać, że w 2009 roku wspomniany 

wskaźnik w regionie wyniósł 65% średniej unijnej. 

 

                                                                                          

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.            Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL. 

                                                           

19
 Wg danych wynikających z Narodowego Spisu Powszechnego wynika, że z Wielkopolski wyemigrowało 58,1 tys. osób 

(taka liczba osób przebywa zagranicą dłużej niż rok). Województwo w tym względzie wypada korzystnie na tle danych dla 
innych, ludnych regionów Polski (mazowieckie – 90,5 tys. emigrantów, śląskie – 139,8 tys., dolnośląskie – 101,7 tys.). 
Źródło: Narodowy Spis Powszechny, 2011. 

Rysunek 1. PKB na 1 mieszkańca (PL = 100) 
 w 2009 roku [%]. 
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Wielkopolska jest regionem o znaczących atutach wynikających z dobrego położenia geograficznego oraz 

potencjału powierzchniowego i ludnościowego. Atuty te są w znacznym stopniu  wykorzystywane i przekładają się 
na relatywnie dobrą sytuację społeczno – gospodarczą regionu (traktowanego jako całość) na tle kraju. Zauważalny jest 
proces konwergencji (mierzony wskaźnikami rozwoju społeczno – gospodarczego) województwa z regionami zachodnio – 
europejskimi, województwo niezmiennie znajduje się w pierwszej trójce najlepiej rozwijających się województw kraju. 
Tak optymistyczny obraz województwa nie identyfikuje występujących problemów i barier dla rozwoju, wynikających ze 
znacznego zróżnicowania sytuacji społeczno – gospodarczej w obrębie samego regionu, wynikających z przyczyn 
historycznych oraz czynników związanych z położeniem sieci TEN-T.  

RYNEK PRACY 

Pozytywnym zjawiskiem obserwowanym w regionie jest relatywnie niskie, na tle kraju, bezrobocie. 

Wielkopolska pod tym względem nieustannie charakteryzuje się niższą stopą bezrobocia niż średnio 

w kraju. W 2011 roku w regionie zanotowano trzecią, najniższą wartość stopy bezrobocia w Polsce – 

po Mazowszu oraz Pomorzu.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL. 

Istotnych informacji o charakterystyce regionalnego rynku pracy dostarczają wyniki badań GUS 

dotyczące przyczyn bierności zawodowej. W województwie wielkopolskim, częściej niż przeciętnie 

w kraju, jako powód bierności zawodowej wskazywano w 2010 roku obowiązki rodzinne (wynikające 

z prowadzenia domu) i choroby/niepełnosprawność. Pierwsza z przyczyn może świadczyć na korzyść 

regionu i jego mieszkańców, przede wszystkim w kontekście relatywnie dobrej sytuacji pod 

względem przyrostu naturalnego w Wielkopolsce. Obecność silnego ośrodka akademickiego 

powoduje, iż częściej niż średnio w Polsce bierność zawodowa wynika także z pobierania nauki. 

Względnie niski udział w strukturze ludności osób w wieku poprodukcyjnym decyduje, iż bierność 

zawodowa, wciąż w mniejszym stopniu niż  średnio w Polsce, wynika z przejścia na emeryturę.  

Pozytywnym sygnałem jest także rzadziej niż średnio w kraju wskazywana przyczyna bierności 

wynikająca z wyczerpania możliwości znalezienia pracy, bądź przekonania o niemożności jej 
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Wykres 4. Stopa bezrobocia wg BAEL (%).
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znalezienia. Może to sugerować, iż Wielkopolska jest regionem o relatywnie mniejszej skali 

bezrobocia długotrwałego, w którym mieszkańcy widzą stosunkowo dobre perspektywy do życia 

(zatrudnienia) i zamieszkania. Nie można jednak zapominać, że na terenie województwa znajdują się 

też miejsca gospodarczej i społecznej depresji. 

Tabela 3. Bierni zawodowo wg przyczyn - dane za 2010 rok dla Polski i Wielkopolski [%]. 

Źródło: Opracowane własne na podstawie danych BDL. 

Pozytywnie na tle kraju region wypada także pod względem współczynnika aktywności zawodowej. 

W 2011 rok miernik ten w regionie osiągnął drugą wartość w kraju (po regionie mazowieckim). 

Świadczyć to może o dużej elastyczności i atrakcyjności regionalnego rynku pracy. Wciąż jednak 

statystyki w tym względzie wypadają poniżej średnich dla Unii Europejskiej.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL. 

Podobnie kształtuje się wskaźnik zatrudnienia. Wyraźnie wyższy niż średnio w kraju wskaźnik 

zatrudnienia dotyczy grupy wiekowej ludności 15-29, tzn. osób młodych, w tym absolwentów uczelni 

wyższych. Można wnioskować, iż ich sytuacja na wielkopolskim rynku pracy w tym obszarze jest 

korzystna na tle krajowym, tym samym skłania młode osoby do pracy i zamieszkania na obszarze 

Wielkopolski. Niewątpliwie jest to w głównej mierze zasługą stolicy województwa - Poznania i siły 

ekonomicznej tego miasta. Relatywnie dobra sytuacja w tym względzie i tym samym lepsze 

perspektywy mogą przyczyniać się do przyciągania młodej wykwalifikowanej siły roboczej z innych 

regionów. 
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Wykres 5. Współczynnik aktywności zawodowej wg BAEL [%].

WIELKOPOLSKIE

POLSKA

 
BIERNI ZAWODOWO W POLSKICH REGIONACH WG PRZYCZYN 

 

CHOROBA 
NIEPEŁNOSPRAW 

NOŚĆ 
EMERYTURA NAUKA 

OBOWIĄZKI 
RODZINNE 

WYCZERPANE 
MOŻLIWOŚCI 
ZNALEZIENIA 

PRACY 

PRZEKONANIE  
O NIEMOŻNOŚCI 

ZNALEZIENIA 
PRACY 

POLSKA 15,28% 47,27% 23,00% 11,44% 1,36% 1,65% 

WIELKOPOLSKIE 17,56% 43,38% 23,22% 13,24% 1,15% 1,44% 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL. 

Województwo cechuje niższe niż średnio w kraju bezrobocie i wysoki wskaźnik zatrudnienia (w tym przede 

wszystkim ludności młodej, w grupie wiekowej 15 – 29 lat). Pomimo dobrej sytuacji na tle pozostałej części kraju, 
bezrobocie stanowi problem w regionie. Istotnym zagrożeniem jest przede wszystkim jego przestrzenne 

zróżnicowanie – niski wskaźnik stopy bezrobocia notowany na silnych obszarach wzrostu (Poznań) oraz 
wysoki poziom bezrobocia w obszarach o niższym poziomie rozwoju społeczno – gospodarczego, przede wszystkim 
obszarów peryferyjnych.  

WYDAJNOŚĆ PRACY I CHŁONNOŚC RYNKU 

Wielkopolska wypada korzystnie – na tle kraju -  pod względem wydajności pracy (PKB w przeliczeniu 

na 1 pracującego); region w latach 2004 - 2009 osiągał wartości nie tylko powyżej średniej krajowej, ale 

także charakteryzujące się większą dynamiką  wzrostu niż średnia produktywność w Polsce.  

Relatywnie wysoka na tle kraju wydajność pracy związana jest z wyróżniającego się poziomu 

zaawansowania technologicznego i organizacji pracy.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat. 
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Wykres 6. Wskaźnik zatrudnienia wg BAEL [%].
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Wyższa niż średnio w kraju wydajność przekłada się na odpowiednio optymistyczne dane 

w odniesieniu do poziomu dochodów do dyspozycji. Chociaż dynamika wzrostu dochodów do 

dyspozycji nie jest tak wysoka jak w intensywnie rozwijających się regionach mazowieckim i śląskim, 

to Wielkopolska utrzymuje się na trzeciej pozycji z wartością powyżej średniej krajowej.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL. 

Relatywnie wyższy poziom dochodów odzwierciedla też trzecie, najwyższe spożycie prywatne 

w kraju. Podobnie jak przy analizie dochodów do dyspozycji na 1 mieszkańca, wskaźnik spożycia 

prywatnego na 1 mieszkańca wskazuje, że Wielkopolska znajduje się w trójce regionów przodujących 

w rankingu – po Mazowszu i Śląsku. Jednak wartości tych dwóch wskaźników plasują region bliżej 

Dolnego Śląska (będącego na 4. miejscu) niż dwójki województw - liderów.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu HERMIN gospodarki województwa wielkopolskiego. 
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Wykres 10. Wartość dodana brutto
w poszczególnych sektorach wg sekcji PKD 2004
[%].
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Region wyróżnia relatywnie wysoka produktywność, w ostatnich latach wskaźnik ten dynamicznie wyprzedza wartość 
średnią dla Polski. Towarzyszy temu wyższy niż średni w kraju poziom dochodów do dyspozycji oraz spożycia 
prywatnego. Świadczy to o atrakcyjnej dla inwestorów sytuacji w regionie, co w połączeniu z faktem 

korzystnego ulokowania regionu w Polsce i  Europie (przy granicy z RFN, na szlaku łączącym Europę z Warszawą), 
decyduje o dużym napływie inwestycji zagranicznych i co za tym idzie - kapitału zagranicznego. Istotne jest jednak, 
aczkolwiek niniejsze opracowanie ze względu na specyfikę modelu HERMIN się na tym nie koncentruje, iż rozwój 

Wielkopolski charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem wewnątrz regionalnym. Województwo cechuje 

obecność silnych ośrodków wzrostu jak i obszarów depresji gospodarczej i gromadzenia się negatywnych 

zjawisk społecznych.  

STRUKTURA GOSPODARKI 

Znaczący w regionie jest sektor usług 

rynkowych. W latach 1999 – 2008 udział 

WDB wytwarzanej w tym sektorze                

w wartości ogółem wzrastał. Nieznaczny 

wzrost nastąpił również w sektorze 

przemysłu oraz budownictwa. Pomiędzy 

latami 2004 i 2008 zanotowano spadek 

udziału WDB wytwarzanej w sektorze usług 

nierynkowych, co odróżnia województwo 

od innych regionów gdzie zanotowano  

wzrost udziału WDB w tym sektorze po 

2004 roku (po roku wstąpienia Polski do UE 

i rozbudowy aparatów administracyjnych 

obsługujących środki unijne). Zauważalne 

jest duże znaczenie sektora rolniczego 

w regionie, co wynika m.in. z dobrze 

rozwiniętego i zaawansowanego 

technologicznie rolnictwa.                                   Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS.

Wykres 11. Wartości współczynnika LQ dla
Wielkopolskiego dla lat: 2004, 2008
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podyktowana jest z kolei wielkością regionu i związaną z tym wysokością dofinansowania środkami 

z budżetu UE oraz pochodną tego - liczbą inwestycji infrastrukturalnych w regionie. 

Współczynnik lokalizacji20 w regionie w sektorze usług rynkowych wyniósł 0,91 w 2008 roku, nie 

zmieniając swojej wartości w stosunku do roku 2004. Uzyskana wartość (poniżej 1) nie oznacza 

jednak małego znaczenia sektora usług rynkowych w Wielkopolsce, wynika ona raczej ze znaczącej 

przewagi regionu mazowieckiego w tym względzie – z Warszawą, stolicą kraju, miastem pełniącym 

główną funkcję usługową w kraju (i notującego w okresie 2004 – 2008 ogromną dynamikę wzrostu 

w sektorze usług rynkowych). Na tle Mazowsza wartości współczynnika lokalizacji w innych regionach 

wypadają znacząco niżej.  

Wykres 12. Pracujący wg BAEL (wiek 15-64) w poszczególnych sektorach gospodarczych w latach 2000, 2004, 

2008 [tys.os.] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL. 

Znaczenie sektora usług rynkowych w regionie potwierdza liczba osób w nim pracujących. 

W 2008 roku zatrudnienie w nim znajdowało 34% pracujących w regionie, ok. 29% pracujących 

zatrudnionych było w przemyśle, w rolnictwie ok. 15%. W sektorze usług nierynkowych pracowało 

                                                           

20
 Współczynnik  lokalizacji oblicza się wg wzoru: LQ = (Etib / Etb )/ ( Etir  / Etr ) , gdzie: 

Eib  = wartość zmiennej w sektorze i, w obszarze badanym b, w danym okresie t, 
Eb = wartość zmiennej we wszystkich sektorach w badanym obszarze b, w danym okresie t, 
Eir = wartość zmiennej w sektorze i, w obszarze referencyjnym r, w danym okresie t, 
Er = wartość zmiennej we wszystkich sektorach w obszarze referencyjnym r, w danym okresie t. 

Interpretacja: LQ=1 oznacza, że badany region posiada taki sam udział danego sektora w gospodarce jak region referencyjny 
(tu cała Polska); LQ>1 oznacza, że udział danego sektora w gospodarce regionu jest większy niż w obszarze referencyjnym; 
LQ<1 oznacza, że udział danego sektora w gospodarce regionu jest mniejszy niż w obszarze referencyjnym. 
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blisko 14% pracujących, ok. 7% w budownictwie. W odniesieniu do średnich danych dla Polski, 

oznacza to, że relatywnie większy odsetek ludności w regionie pracuje w sektorze rolniczym 

i przemyśle. Z kolei zauważalnie niższy odsetek pracujących znajduje zatrudnienie w sektorze usług 

nierynkowych.  

Odsetek pracujących w usługach rynkowych jest na poziomie średnim w Polsce, co daje wysoki wynik 

biorąc pod uwagę fakt, iż średnią dla Polski w dużym stopniu zawyża Mazowsze (gdzie w sektorze 

usług rynkowych pracuje blisko 50% ludności).  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL. 

Znaczenie sektora usług rynkowych w regionie podkreślają też dane dotyczące wysokości nakładów 

brutto na środki na trwałe. W sektorze tym są one niezmiennie najwyższe w regionie, na drugim 

miejscu plasuje się wielkość nakładów w sektorze przemysłowym. Wysokie są także nakłady 

w sektorze rolniczym, co wynikać może z modernizacji i sukcesywnego unowocześniania tego 

sektora, co pozytywnie wyróżnia Wielkopolskę na tle kraju.  

Istotnym aspektem rozwoju regionu jest przetwórstwo spożywcze, w tym uprawy ekologiczne. Kooperuje ono z silnym, 

wydajnym w skali kraju oraz na wysokim poziomie technologicznym sektorem rolniczym. Dynamicznie rozwija się także 

sektor usług rynkowych, notowana jest wysoka koncentracja WDB i pracujących w sektorze przemysłowym 

i budowlanym.  

PODSUMOWANIE 

Wszystkim pozytywnym procesom społeczno-gospodarczym w regionie towarzyszą zarazem 

negatywne trendy wskazujące pewne zagrożenia dla dotychczas dynamicznego rozwoju społeczno - 

gospodarczego. Pomimo tego, iż procesy te występują w Wielkopolsce z mniejszym nasileniem niż 

w innych regionach Polski, nie zmienia to faktu, iż oddziałują i będą oddziaływać w przyszłości na 

gospodarkę regionalną. Wśród trendów tych znajdują się negatywne tendencje demograficzne, 

wpływające na liczbę ludności i pracujących w regionie. Lukę tę powiększa obiektywnie występująca, 

mimo iż w mniejszej skali niż w pozostałych województwach, emigracja zarobkowa w regionie i tym 

samym drenaż wykwalifikowanych kadr. Podobnie jak część regionów zachodnich Polski, 
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Wykres 13. Nakłady brutto na środki trwałe w cenach bieżących wg sektorów [mln zł]. 
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Wielkopolska jest również w dużym stopniu uzależniona od kapitału zagranicznego. Na uwagę 

zasługuje również stan infrastruktury w regionie, który - podobnie jak w całym kraju - jest daleki od 

standardów europejskich. Przy założeniu mniejszej skali środków unijnych przeznaczonych na nową 

perspektywę finansową (2014 - 2020) w ramach wsparcia UE, może sygnalizować kolejne, 

pojawiające się bariery w rozwoju społeczno – gospodarczym regionu.  

 

3. Transfery finansowe 

W tej części raportu zostaną zaprezentowane dane o transferach w ramach WRPO w obecnej 

perspektywie finansowej 2007-2013 (po zmianach alokacyjnych łącznie z Krajową Rezerwą 

Wykonania) oraz szacunki dotyczące transferów w ramach tego programu dla nowej perspektywy 

finansowej 2014-2020 w trzech wariantach zróżnicowanych pod względem struktury ekonomicznej. 

Analiza dotyczy wielkości i profilu wydatkowania środków, źródeł finansowania oraz wspomnianej 

wyżej struktury wydatków. 

3.1. Transfery w ramach WRPO 2007-2013 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od UMWW, alokacja środków finansowych w ramach obecnej 

perspektywie finansowej 2007-2013, po uwzględnieniu Krajowej Rezerwy Wykonania, wynosi 

1 567 mln euro (ok. 5,4% PKB województwa z roku 2007; 29,7% funduszy unijnych alokowanych 

w regionie w ramach perspektywy 2007-2013). Z powyższej sumy, 85% stanowią transfery z budżetu 

UE, natomiast publiczny wkład krajowy wynosi 15%. Rozkład transferów w poszczególnych latach 

okresu 2007-201521 został zaprezentowany na wykresie 14. Warto zauważyć, że intensyfikacja 

wydatkowania środków nastąpiła po dwóch latach od rozpoczęcia realizacji programu (w roku 2009). 

Z kolei apogeum wydatkowania przypadło na rok ubiegły, tj. 2011. 

                                                           

21
 Zgodnie z zasadą n+2, środki unijne mogą być wydatkowane jeszcze przez dwa lata od końca perspektywy finansowej UE 

(w tym przypadku do końca roku 2015). 
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Wykres 14. Wartość środków finansowych w ramach WRPO 2007
finansowania [mln euro]. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych od 

Wydatkowanie środków w regionie

25 września 2012r., region zdołał 

programu. Profil wydatkowania środków przedstawia wykres 

Wykres 15. Profil wydatkowania środków finan
(środki UE +  współfinansowanie krajowe publiczne) [%].

Źródło: Opracowanie własne na podstawie da

Średnia roczna wielkość transferów przypadająca na jednego mieszkańca w okresie ich 

najintensywniejszego wydatkowania (2009

w stosunku do wielkości PKB regionu kształtuje się we ws

0,6% rocznie. Rozkłady czasowe środków w odniesieniu do poziomu PKB oraz liczby ludności 

przedstawia wykres 16. 

                                                           

22
Świadczy o tym fakt, że Wielkopolska zajęła 3. miejsce w Polsce pod względem nominalnej wielkości dodatkowych 

środków unijnych przyznanych w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania, gdzie głównym kryterium pod
między województwa była dotychczasowa absorpcja funduszy UE. (Źródło: 
http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Strony/DT_i_KRW_podzielone_09022011.aspx).
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Wartość środków finansowych w ramach WRPO 2007-2013 w podziale na lata i źródła 

pracowanie własne na podstawie danych otrzymanych od UMWW. 

w regionie przebiega stosunkowo sprawnie 22 . Według stanu z dnia 

września 2012r., region zdołał zaabsorbować 59,5% z puli środków przeznacz

programu. Profil wydatkowania środków przedstawia wykres 15. 

Profil wydatkowania środków finansowych w ramach WRPO 2007
współfinansowanie krajowe publiczne) [%]. 

pracowanie własne na podstawie danych otrzymanych od UMWW. 

Średnia roczna wielkość transferów przypadająca na jednego mieszkańca w okresie ich 

najintensywniejszego wydatkowania (2009-2015) wynosi 91,6 euro. Z kolei relacja płatności

stosunku do wielkości PKB regionu kształtuje się we wspomnianym okresie na poziomie średnio 

0,6% rocznie. Rozkłady czasowe środków w odniesieniu do poziomu PKB oraz liczby ludności 

                   

Świadczy o tym fakt, że Wielkopolska zajęła 3. miejsce w Polsce pod względem nominalnej wielkości dodatkowych 
środków unijnych przyznanych w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania, gdzie głównym kryterium pod

była dotychczasowa absorpcja funduszy UE. (Źródło:  
http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Strony/DT_i_KRW_podzielone_09022011.aspx).
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Wykres 16. Transfery finansowe w ramach WRPO 2007
(środki UE + współfinansowanie krajowe publiczne).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych od 

Największy udział w strukturze płatności realizowanych w ramach programu mają środki 

przeznaczone na rozwój infrastruktury podstawowej (IP) 

kierowana jest na bezpośrednie wsparcie sektora przedsiębiorstw (w tym 5,4% na badania i rozwój), 

natomiast pozostała część – 8,5%, na rozwój zasobów ludzkich. 

Wykres 17. Struktura środków finansowych w ramach
ekonomiczne - infrastruktura podstawowa (IP), bezpośrednia pomoc sektorowi przedsiębiorstw (BPSP), 
badania i rozwój (B+R), rozwój zasobów ludzkich (RZL) [%].

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzyman

Projekty infrastrukturalne (IP) w ramach WRPO to m.in. remonty i budowy dróg lokalnych 

i regionalnych, budowa infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym sieci szerokopasmowe), inwestycje 

w transport miejski, inwestycje w infrastrukturę ochrony z

budowa oczyszczalni ścieków, gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi, rewitalizacja 

obszarów miejskich i wiejskich.  
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finansowe w ramach WRPO 2007-2013 w relacji do PKB [%] i liczby ludności [
ki UE + współfinansowanie krajowe publiczne). 

pracowanie własne na podstawie danych otrzymanych od UMWW. 

Największy udział w strukturze płatności realizowanych w ramach programu mają środki 

przeznaczone na rozwój infrastruktury podstawowej (IP) – 66,6% (wykres 17). Prawie ¼ płatności 

kierowana jest na bezpośrednie wsparcie sektora przedsiębiorstw (w tym 5,4% na badania i rozwój), 

8,5%, na rozwój zasobów ludzkich.  

. Struktura środków finansowych w ramach WRPO 2007-2013 w podziale na 
infrastruktura podstawowa (IP), bezpośrednia pomoc sektorowi przedsiębiorstw (BPSP), 

rozwój zasobów ludzkich (RZL) [%]. 
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Projekty infrastrukturalne (IP) w ramach WRPO to m.in. remonty i budowy dróg lokalnych 
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budowa oczyszczalni ścieków, gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi, rewitalizacja 
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Środki w ramach WRPO przeznaczone na rozwój zasobów ludzkich (RZL) finansują bądź 

współfinansują: inwestycje w infrastrukturę systemu oświaty, usługi i aplikacje dla obywateli 

(e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) 

Projekty w ramach bezpośredniej pomocy sektorowi przedsiębiorstw (BPSP) finansowane z WRPO to 

m.in. inwestycje w przedsiębiorstwa, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla 

przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw, inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane 

z dziedziną badań i innowacji, transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, 

ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego. 

Warto dodać, że powyższa struktura płatności jest następstwem priorytetów i celów założonych 

w WRPO. W głównej mierze program ten ukierunkowany jest na poprawę i rozbudowę infrastruktury 

komunikacyjnej (w tym głównie dróg regionalnych i lokalnych) oraz infrastruktury telekomunikacyjnej 

(w tym sieci szerokopasmowych), inwestycje w przedsiębiorstwa i zaawansowane wsparcie dla 

przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw. Na te obszary interwencji przeznacza się największą pulę 

środków finansowych. Rozwój kapitału ludzkiego nie jest natomiast głównym celem WRPO, 

a działania podejmowane w tym zakresie stanowią raczej uzupełnienie interwencji realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

3.2. Transfery w ramach WRPO 2014-2020 

Wobec braku informacji na temat planowanej ostatecznie skali wsparcia unijnego w ramach 

regionalnego programu operacyjnego dla województwa wielkopolskiego w nowej perspektywie 

finansowej 2014-2020 oraz rozkładu czasowego tych środków, konieczne było przyjęcie założeń 

w tym zakresie. W procesie szacowania wzięto po uwagę dotychczasowe doświadczenia regionu 

w realizacji WRPO 2007-2013, doświadczenia całego kraju w realizacji NSRO 2007-2013 oraz 

najbardziej aktualne informacje publikowane przez z KE i MRR odnośnie skali i kształtu polityki 

spójności po roku 2013.  

Przyjęte założenia: 

� skala wsparcia Polski środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji polityki 

spójności w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 będzie zbliżona do wielkości alokacji 

w zakresie NSRO – do Polski trafi 68 mld euro, 

� rozkład tych środków między regiony będzie taki sam jak w przypadku NSRO - 6,7% dla 

województwa wielkopolskiego, co daje kwotę 4,5 mld euro, 

� ⅓ z powyższej kwoty będzie alokowana na realizację programu operacyjnego dla 

województwa wielkopolskiego (EFRR+EFS)23, 

� profil wydatkowania środków w ramach nowego programu operacyjnego będzie taki sam jak 

w przypadku WRPO 2007-2013, 

� udział współfinansowania krajowego publicznego będzie kształtował się na poziomie 15% 

(analogicznie do okresu 2007-2013). 

                                                           

23
 Artykuł „Bieńkowska: więcej pieniędzy dla programów regionalnych na lata 2014-2020”, wyborcza.pl z dnia 13.09.2012r. 
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Należy podkreślić, że przyjęte założenia należą do bardziej 

sytuacji wciąż dużej niepewności 

przełomu 2008/2009 r., co jednocześnie 

po roku 2013. W przypadku, kiedy rzeczywista alokacja okaże się wyższa od założonej w niniejszym 

opracowaniu, będzie można oczekiwać wyższych efektów ekonomicznych wynikających z

wydatkowania środków unijnych w regionie.

Zgodnie z powyższym, oszacowano, iż

operacyjnego dla województwa wielkopolskiego w nowej perspektywie finansowej 2014

kształtować się na poziomie 1

2007-2013. 85% z powyższej kwoty stanowić będą fundusze z budżetu UE, pozostałe 15% 

wkład publiczny. Realna waga wspomnianych środków w relacji do poziomu PKB z roku 2014

mniejsza w porównaniu do obecnej perspektywy finansowej i wyniesie ok. 4%

w poszczególnych latach okresu 2014

w przypadku nowej perspektywy finansowej okresem najintensywniejszego wydatkowania środków 

w ramach programu operacyjnego dla województwa wielkopolski

a kulminacja płatności nastąpi w roku 2018.

Wykres 18. Wartość środków finansowych w ramach 
wielkopolskiego w nowej perspektywie finansowej 2014
[mln  euro]. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Średnia roczna wielkość transferów przypadająca na jednego mieszkańca w okresie ich 

najintensywniejszego wydatkowania (2016

                                                           

24
 Płatności w ramach rozważanego programu w perspektywie 2014

fakt, iż rok 2014 dla perspektywy 2014-2020 jest analogią roku 2007 dla perspekt
25

 Założono, że dla nowej perspektywy 2014
mogą być wydatkowane jeszcze przez dwa lata od końca perspektywy finansowej UE (w tym przypadku do końca roku 
2022). 
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Należy podkreślić, że przyjęte założenia należą do bardziej konserwatywnych i bezpiecznych 

ytuacji wciąż dużej niepewności na rynkach europejskich, spowodowanej kryzysem gospodarczym z 

jednocześnie rzutuje na decyzje dotyczące skali i kształtu polityki spójności 

po roku 2013. W przypadku, kiedy rzeczywista alokacja okaże się wyższa od założonej w niniejszym 

opracowaniu, będzie można oczekiwać wyższych efektów ekonomicznych wynikających z

wydatkowania środków unijnych w regionie. 

, oszacowano, iż alokacja środków finansowych w ramach programu 

operacyjnego dla województwa wielkopolskiego w nowej perspektywie finansowej 2014

kształtować się na poziomie 1 776 mln euro, czyli ok. 13% większym niż w przypadku WRPO 

2013. 85% z powyższej kwoty stanowić będą fundusze z budżetu UE, pozostałe 15% 

wkład publiczny. Realna waga wspomnianych środków w relacji do poziomu PKB z roku 2014

wnaniu do obecnej perspektywy finansowej i wyniesie ok. 4%

poszczególnych latach okresu 2014-2022 25  przedstawia wykres 18. Warto

przypadku nowej perspektywy finansowej okresem najintensywniejszego wydatkowania środków 

ramach programu operacyjnego dla województwa wielkopolskiego będą lata 2016

kulminacja płatności nastąpi w roku 2018. 

Wartość środków finansowych w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa 
ktywie finansowej 2014-2020 w podziale na lata i źródła finansowania 

Średnia roczna wielkość transferów przypadająca na jednego mieszkańca w okresie ich 

najintensywniejszego wydatkowania (2016-2022) wyniesie ok. 109 euro i będzie wyższa od 

                   

Płatności w ramach rozważanego programu w perspektywie 2014-2020 zostały odniesione do PKB z 2014 r. ze względu na 
2020 jest analogią roku 2007 dla perspektywy 2007-2013. 

Założono, że dla nowej perspektywy 2014-2020 nadal obowiązywać będzie zasada n+2, zgodnie z którą środki unijne 
mogą być wydatkowane jeszcze przez dwa lata od końca perspektywy finansowej UE (w tym przypadku do końca roku 
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obserwowanej w ramach WRPO 2007-2013 o prawie 20%26. Z kolei średnia wielkość płatności 

w relacji do PKB regionu ulegnie obniżeniu do poziomu 0,4% rocznie we wspomnianym okresie 

(w przypadku obecnej perspektywy finansowej analogiczna wielkość wynosi 0,6%). Rozkłady czasowe 

środków w odniesieniu do poziomu PKB oraz liczby ludności przedstawia wykres 19. 

Wykres 19. Transfery finansowe w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa 
wielkopolskiego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 w relacji do PKB [%] i liczby ludności [euro] 
(środki UE + współfinansowanie krajowe publiczne). 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

W przypadku struktury ekonomicznej wydatków, UMWW, na podstawie propozycji koncentracji 

środków w układzie tematycznym dla nowej perspektywy finansowej 2014-2020 zawartej 

w dokumencie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: „Programowanie perspektywy finansowej 

2014-2020 - uwarunkowania strategiczne”, określił trzy możliwe warianty podziału funduszy 

w ramach nowego programu operacyjnego dla województwa wielkopolskiego na główne kategorie 

ekonomiczne (IP, BPSP, RZL, B+R), tj.: 

� wariant infrastrukturalny - zakładający największy spośród pozostałych wariantów udział 

wydatków infrastrukturalnych w wydatkach ogółem (ponad 55%, podobnie jak w przypadku 

WRPO 2007-2013), 

� wariant społeczny - zakładający największy spośród pozostałych wariantów udział wydatków 

na rozwój kapitału ludzkiego w wydatkach ogółem (ponad 2-krotnie wyższy w porównaniu do 

WRPO 2007-2013, kosztem zmniejszenia wydatków infrastrukturalnych),  

� wariant konkurencyjnościowo-innowacyjny - zakładający największy spośród pozostałych 

wariantów udział wydatków w obszarze pomocy sektorowi przedsiębiorstw w wydatkach 

ogółem (ponad 1,5-krotnie wyższy w porównaniu do WRPO 2007-2013, kosztem 

zmniejszenia wydatków infrastrukturalnych).  

                                                           

26
 Wpływ na ten wynik ma przede wszystkim założenie o zmniejszaniu się liczby mieszkańców województwa 

wielkopolskiego, przyjęte na podstawie tendencji demograficznych obserwowanych w regionie. 
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Nazwy powyższych wariantów są zgodne z SIWZ, nie są jednak adekwatne do przyjętych w trakcie 

badania założeń - metoda ich konstrukcji polegała bowiem na różnicowaniu relacji między 

poszczególnymi kategoriami wydatków w stosunkowo wąskich granicach określonych na podstawie 

wspomnianego wyżej dokumentu MRR. W efekcie, wydatki 

z prezentowanych wariantów –

infrastrukturalnym. Ponadto nazwa 

z pomocą społeczną, podczas gdy wsparcie UE w tym wariancie (i w pozostałych) dotyczy rozwoju 

kapitału ludzkiego. Nieadekwatna do przyjętych założeń jest również nazwa tr

(konkurencyjnościowo-innowacyjny)

tymczasem wariant ten zakłada wsparcie wszystkich działań związanych z pomocą sektorowi 

przedsiębiorstw, nie tylko tych ukierunkowanych na inn

WARR zaproponował stosowanie następujących nazw

• wariant pro-IP (zamiast infrastrukturalny),

• wariant pro-RZL (zamiast społeczny),

• wariant pro-BPSP (zamiast konkurencyjnościowo

Zestawienie powyższych wariantów zostało zaprezentowane 

Wykres 20. Struktura środków finansowych w ramach 
województwa wielkopolskiego w nowej perspektywie finan
ekonomiczne (infrastruktura podstawowa 
badania i rozwój – B+R, rozwój zasobów ludzkich 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych od 

11,3
%

32,8 %

wariant pro

w tym 
7,2% B+R

w tym 
10,8% B+R
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Nazwy powyższych wariantów są zgodne z SIWZ, nie są jednak adekwatne do przyjętych w trakcie 

metoda ich konstrukcji polegała bowiem na różnicowaniu relacji między 

i kategoriami wydatków w stosunkowo wąskich granicach określonych na podstawie 

wspomnianego wyżej dokumentu MRR. W efekcie, wydatki w ramach IP dominują w każdym 

– nieuzasadnione jest wobec tego nazwanie tylko jednego z nich 

. Ponadto nazwa wariant społeczny może prowadzić do mylnego skojarzenia 

pomocą społeczną, podczas gdy wsparcie UE w tym wariancie (i w pozostałych) dotyczy rozwoju 

kapitału ludzkiego. Nieadekwatna do przyjętych założeń jest również nazwa tr

innowacyjny), która sugeruje wąski zakres wsparcia sektora przedsiębiorstw, 

tymczasem wariant ten zakłada wsparcie wszystkich działań związanych z pomocą sektorowi 

przedsiębiorstw, nie tylko tych ukierunkowanych na innowacje i B+R. W związku z powyższym 

WARR zaproponował stosowanie następujących nazw: 

(zamiast infrastrukturalny), 

(zamiast społeczny), 

(zamiast konkurencyjnościowo-innowacyjny). 

wariantów zostało zaprezentowane na wykresie 20. 

Struktura środków finansowych w ramach regionalnego programu operacyjnego dla 
województwa wielkopolskiego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 w podziale na 

astruktura podstawowa - IP, bezpośrednia pomoc sektorowi przedsiębiorstw 
rozwój zasobów ludzkich - RZL) w układzie – wariant: pro-IP, pro

 

pracowanie własne na podstawie danych otrzymanych od UMWW. 
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Nazwy powyższych wariantów są zgodne z SIWZ, nie są jednak adekwatne do przyjętych w trakcie 

metoda ich konstrukcji polegała bowiem na różnicowaniu relacji między 

i kategoriami wydatków w stosunkowo wąskich granicach określonych na podstawie 

w ramach IP dominują w każdym 

nieuzasadnione jest wobec tego nazwanie tylko jednego z nich 

wadzić do mylnego skojarzenia 

pomocą społeczną, podczas gdy wsparcie UE w tym wariancie (i w pozostałych) dotyczy rozwoju 

kapitału ludzkiego. Nieadekwatna do przyjętych założeń jest również nazwa trzeciego wariantu 

, która sugeruje wąski zakres wsparcia sektora przedsiębiorstw, 

tymczasem wariant ten zakłada wsparcie wszystkich działań związanych z pomocą sektorowi 

owacje i B+R. W związku z powyższym zespół 

programu operacyjnego dla 
2020 w podziale na główne kategorie 

IP, bezpośrednia pomoc sektorowi przedsiębiorstw - BPSP, 
IP, pro-RZL, pro-BPSP [%]. 
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Zgodnie z przyjętymi założeniami, udział środków przeznaczonych na rozwój infrastruktury 

podstawowej we wszystkich wariantach ma być niższy niż w przypadku obecnej perspektywy 

finansowej 2007-2013, nadal jednak ma stanowić największą część wydatków (od 49,3% do 56% 

w zależności od scenariusza). Jednocześnie można spodziewać się wzrostu znaczenia środków 

przeznaczonych na bezpośrednią pomoc sektorowi przedsiębiorstw i rozwój zasobów ludzkich – ich 

udział w całkowitej kwocie wydatków ma wynosić w zależności od scenariusza od 32,8% do 39,4% 

w przypadku BPSP oraz od 11,3% do 17,1% w przypadku RZL. Większy, w porównaniu do 

WRPO 2007-2013, ma być też udział środków przeznaczonych na badania i rozwój – od 7,2% do 

10,8% wydatków w ramach BPSP.  

Powyższy podział wynika z postulatów KE zmierzających do większego zorientowania polityki 

spójności na wzrost szeroko rozumianej innowacyjności oraz wzmocnienie działań związanych 

z rozwojem kapitału ludzkiego (w szczególności z poprawą jakości edukacji na wszystkich poziomach 

i przygotowywaniem kadr dla B+R, rozwojem umiejętności cyfrowych) kosztem celów 

infrastrukturalnych. 

4. Analiza wyników symulacji 

Celem niniejszej części raportu jest analiza wpływu WRPO 2007-2013 (część 4.1.) oraz oddziaływania 

tzw. WRPO 2014-2020 (część 4.2.) na wybrane wskaźniki makroekonomiczne. Do przeprowadzenia 

symulacji wykorzystano 5-sektorowy model makroekonomiczny HERMIN dla województwa 

wielkopolskiego. Przy jego użyciu skonstruowano dwa scenariusze rozwojowe regionu: pierwszy - 

uwzględniający środki asygnowane w ramach WRPO (scenariusz bazowy)18 oraz drugi - pomijający 

oddziaływanie tych środków (scenariusz alternatywny). Różnica między wartościami wskaźników 

w obu scenariuszach stanowi wpływ wspomnianych środków na rozwój społeczno-gospodarczy 

regionu. 

4.1. Analiza wyników wpływu WRPO 2007-2013 

Analiza oddziaływania WRPO 2007-2013 na sytuację społeczno-gospodarczą w regionie obejmowała 

okres 2007-2020 i została zaprezentowana poprzez pryzmat następujących grup wskaźników: 

• ocena ogólna gospodarki regionu- poziom PKB w cenach stałych roku 2007 (mld zł i %), PKB na 

1 mieszkańca(%); 

• strona podażowa gospodarki regionu- nakłady brutto na środki trwałe (inwestycje) w cenach 

stałych roku 2007 (mld zł), wydajność pracy (zł na jednego pracującego oraz %), jednostkowe 

koszty pracy (%); 

• konwergencja regionu w stosunku do średniej Unii Europejskiej- PKB na 1 mieszkańca w PPS 

(UE-27=100) (pkt. proc.), wydajność pracy w stosunku do średniej unijnej (UE-27=100) 

(pkt. proc.); 

• regionalny rynek pracy- wskaźnik zatrudnienia (pkt. proc.), stopa bezrobocia wg BAEL 

(pkt. proc.), utworzone miejsca pracy netto (tys.); 
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• poziom życia mieszkańców regionu- konsumpcja prywatna w cenach stałych roku 2007 

(mld zł i %) ; 

• ujęcie sektorowe gospodarki regionalnej- wartość dodana brutto w ujęciu sektorowym (%), 

liczba pracujących w wieku 15-64 w ujęciu sektorowym (tys. i  %). 

OCENA OGÓLNA GODPODARKI REGIONU 

Produkt krajowy brutto jest podstawowym miernikiem gospodarczym, w którym agregacji podlega 

oddziaływanie środków finansowych w ramach WRPO 2007-2013 na różne składowe gospodarki 

regionu – dotyczące zarówno strony popytowej, jak i związane z podażowymi elementami 

rzeczywistości gospodarczej. Dlatego oddziaływanie funduszy w ramach wspomnianego programu na 

PKB może stanowić podstawową, a zarazem ogólną ocenę oddziaływania tego programu na 

gospodarkę województwa. Na wykresach 21 i 22 zaprezentowano oszacowany wpływ na poziom PKB 

w cenach stałych roku 2007 oraz na poziom PKB w cenach stałych roku 2007 na 1 mieszkańca 

województwa.  

Wykres 21. Wpływ WRPO 2007-2013 na poziom PKB w cenach stałych roku 2007 [mld zł i %]. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 

Pierwsze lata funkcjonowania WRPO 2007-2013 nie wiążą się ze znaczącym wpływem na wskaźniki 

makroekonomiczne, co wynika z faktu, że program dopiero był w fazie wdrażania, przy udziale 

niewielkich środków finansowych. Analiza wykresów 21 i 22 pozwala zauważyć, że największe 

bezwzględne wpływy są osiągane w latach 2011-2015 – wpływ na poziom PKB w cenach stałych 2007 

roku kształtuje się w tym okresie w granicach od 1,96 mld zł do 2,44 mld zł, co odpowiada zakresowi 

571-708 zł przypadającym dodatkowo w efekcie realizacji programu na jednego mieszkańca regionu.  
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Wykres 22. Wpływ WRPO 2007-2013 na poziom PKB per capita w cenach stałych 2007 [zł i %]. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 

Największe procentowe oddziaływanie szacowane jest na rok 2013 – poziom PKB w cenach stałych 

będzie o 1,94% wyższy w stosunku do sytuacji, gdyby program nie był realizowany. To, że najsilniejszy 

efekt oddziaływania nie występuje w roku, kiedy transfery są najwyższe (tj. 2011 r. - patrz część 3.1) 

wynika z faktu, że ich wpływ w latach wdrażania programu jest determinowany w dużej mierze przez 

krótkoterminowe czynniki o charakterze popytowym (środki napływające do województwa stymulują 

popyt inwestycyjny i konsumpcyjny, co wywołuje wzrost produkcji oraz dochodów do dyspozycji 

i tym samym dalszy wzrost popytu przyczyniając się do wzrostu PKB). Efekty podażowe (związane 

m.in. z rozbudową i modernizacją infrastruktury technicznej, wzrostem kapitału ludzkiego i poprawą 

jego jakości, a także rozbudową i unowocześnieniem parku maszynowego przedsiębiorstw) w dużej 

mierze ujawniają się w dłuższej perspektywie czasowej. Można zatem stwierdzić, że coraz silniejsze 

efekty podażowe rekompensują spadek efektów popytowych. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż prezentowane w niniejszym opracowaniu wielkości wpływu 

interwencji realizowanych w ramach WRPO 2007-2013 oraz WRPO 2014-2020 na kształtowanie się 

większości wskaźników rozwoju gospodarczego regionu nie uwzględniają ruchu cen. Wyeliminowanie 

inflacji, dokonane poprzez wykorzystanie w symulacjach wartości parametrów w cenach stałych roku 

2007, umożliwia określenie realnej skali oddziaływania środków unijnych. W przypadku analizy 

wpływu wyrażonego w cenach bieżących należy mieć na uwadze fakt, że zasilające obieg gospodarczy 

środki unijne zwiększają podaż pieniądza, indukując tym samym średniookresowy impuls inflacyjny. 

Oznacza to, że rzeczywiste wielkości wpływu kształtują się na niższym od otrzymanego poziomie. 

W związku z powyższym, w celu uniknięcia tego typu rozbieżności, do określenia skali wsparcia 

unijnego powszechnie stosowaną (m.in. przez Komisję Europejską) formą prezentacji wpływu są 

wielkości realne. 
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STRONA PODAŻOWA GOSPODARKI REGIONU 

Jednym z głównych priorytetów polityki spójności jest długookresowe oddziaływanie na podażową 

stronę gospodarki regionu. Warto zatem – zgodnie z postulatami ekonomii podaży - poświęcić uwagę 

oddziaływaniu WRPO 2007-2013 na mierniki makroekonomiczne odzwierciedlające fundamenty 

podażowej strony gospodarki związane z produktywnością siły roboczej oraz konkurencyjnością 

kosztową.27 

Wykres 23. Wpływ WRPO 2007-2013 na poziom nakładów brutto na środki trwałe w cenach stałych 2007 

[mld zł]. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 

Wykres 23 prezentuje wpływ na poziom nakładów brutto na środki trwałe w cenach stałych roku 

2007. Wielkość oddziaływania WRPO 2007-2013 na ten wskaźnik jest najwyższa w latach, kiedy 

wydatkowanie środków w ramach programu jest największe, tj. 2010-2013 – szacuje się, że w tym 

okresie inwestycje będą średnio o 1,25 mld zł wyższe, niż miałoby to miejsce bez realizacji programu. 

Największy wpływ wspomnianych transferów zauważyć można w roku 2011, kiedy zrealizowane 

zostało niemal 20% płatności w ramach WRPO. Warto podkreślić, że po zakończeniu programu, 

tj. w okresie 2016-2020, oddziaływanie na nakłady brutto na środki trwałe będzie nadal widoczne, na 

co wpływ będą miały pozytywne efekty podażowe ujawniające się w sektorze prywatnym. 

 

 

 

                                                           

27
 Rynek pracy ze względu na swoją istotną wagę dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu został zaprezentowany 

osobno. 
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Wykres 24. Wpływ WRPO 2007-2013 na wydajność pracy [zł i  %]. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 

Wyniki symulacji pokazują, że dodatkowy wzrost inwestycji w regionie spowodowany realizacją 

WRPO 2007-2013 oddziałuje pozytywnie na wydajność pracy - wykres 24. Jak można zauważyć, wraz 

z intensyfikacją wdrażania programu wpływ na wspomniany wskaźnik makroekonomiczny rośnie – 

w ujęciu procentowym najwyższa wartość oddziaływania obserwowana będzie w roku 2013 (0,83%), 

natomiast w ujęciu bezwzględnym - w roku 2015 (nieco ponad 600 mln zł). Po zakończeniu realizacji 

programu oddziaływanie na wydajność pracy będzie maleć. Należy jednak podkreślić, że nawet 5 lat 

po ustaniu finansowania, w roku 2020, wspomniany wskaźnik będzie kształtował się na poziomie 

ponad 0,5% wyższym niż w sytuacji braku realizacji programu. 
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Wykres 25. Wpływ WRPO 2007-2013 na jednostkowe koszty pracy [%]. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 

Kolejny wykres (nr 25) prezentuje wielkości wpływu realizacji WRPO 2007-2013 na jednostkowe 

koszty pracy. Podobnie do poprzednich wskaźników, oddziaływanie programu rośnie wraz 

z intensyfikacją wydatkowania środków, co jest wynikiem przewagi efektów popytowych nad 

podażowymi – szacuje się, że w roku 2013 wpływ na poziom wskaźnika będzie najwyższy 

i wyniesie 0,34%. Warto zaznaczyć, że dodatkowy wzrost jednostkowych kosztów pracy 

spowodowany realizacją programu przyczynia się jednocześnie do obniżenia konkurencyjności 

kosztowej. Po zakładanym ustaniu środków ich oddziaływanie na wielkość jednostkowych kosztów 

pracy będzie maleć. 

 

KONWERGENCJA W STOSUNKU DO ŚREDNIEJ UNII EUROPEJSKIEJ 

Niezwykle istotną płaszczyzną ewaluacji oddziaływania polityki spójności na rozwój gospodarki 

regionu jest badanie procesów konwergencyjnych w stosunku do średniej dla 27 krajów Unii 

Europejskiej. Wpływ WRPO 2007-2013 na zbliżanie się gospodarki województwa wielkopolskiego do 

poziomu średniej unijnej został zbadany przez pryzmat dwóch wskaźników: poziomu PKB per capita 

w PPS oraz poziomu wydajności pracy (liczonego jako poziom wartości dodanej brutto w cenach 

stałych w stosunku do liczby pracujących). Na wykresach 26 i 27 zamieszczone zostały wyniki wpływu 

na w/w mierniki w odniesieniu do średniej wartości dla UE-27. 
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Wykres 26. Wpływ WRPO 2007-2013 na PKB per capita w PPS w stosunku do średniej unijnej [pkt. proc.]. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 

Jak pokazują wykresy 26 i 27, w całym badanym okresie środki w ramach WRPO 2007-2013 zasilające 

gospodarkę regionu przyśpieszają proces realnej konwergencji pomiędzy wskaźnikami dla 

województwa wielkopolskiego, a średnią unijną. Najwyższe oddziaływanie obserwowane będzie 

w roku 2013 – wielkość wpływu na poziom PKB per capita w odniesieniu do UE-27 ma wynosić wtedy 

1,3 pkt. proc. (wykres 26). Jednocześnie wpływ na wydajność pracy w stosunku do średniej unijnej 

osiągnie w tym czasie poziom 2,13 pkt. proc – wykres 27. Nawet po zakończeniu wydatkowania 

środków unijnych z tego programu, tj. po roku 2015, odnotowywane jest pozytywne ich 

oddziaływanie na zbliżanie się analizowanych wskaźników do średnich poziomów dla 27 państw Unii 

Europejskiej. 

Wykres 27. Wpływ WRPO 2007-2013 na wydajność pracy w stosunku do średniej unijnej [pkt. proc.]. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 
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REGIONALNY RYNEK PRACY 

Ważnym segmentem gospodarki regionu uwidaczniającym jej stan jest rynek pracy. Pozytywny 

wpływ WRPO 2007-2013 na mierniki określające kondycję rynku pracy wskazuje na pozytywne 

oddziaływanie wsparcia unijnego na rozwój społeczny województwa. W niniejszej części 

zaprezentowano wpływ środków finansowych wydatkowanych w ramach WRPO 2007-2013 na 

wskaźnik zatrudnienia, stopę bezrobocia oraz utworzone miejsca pracy (wykresy 28-30). 

Wykres 28. Wpływ WRPO 2007-2013 na wskaźnik zatrudnienia [pkt. proc.]. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 

Na podstawie wykresów 28 i 29 widać, że wdrażane środki mają pozytywny wpływ na wskaźnik 

zatrudnienia i stopę bezrobocia. Najsilniejsze oddziaływanie na wspomniane wskaźniki, zgodnie 

z wynikami przeprowadzonych symulacji, będzie miało miejsce w roku 2013 – wskaźnik zatrudnienia 

będzie wtedy o 0,59 pkt. proc. wyższy ponad poziom, jaki byłby obserwowany w sytuacji braku 

realizacji programu, natomiast stopa bezrobocia będzie o 0,96 pkt. proc. niższa w wyniku 

implementacji WRPO 2007-2013. Okresem, w którym analizowane wpływy będą najbardziej 

widoczne są lata najintensywniejszego wydatkowania środków, tj. 2011-2014 - wtedy wskaźnik 

zatrudnienia będzie średnio o ponad 0,5 pkt. proc. wyższy niż w przypadku braku funduszy w ramach 

WRPO, stopa bezrobocia z kolei średnio o 0,9 pkt. proc. niższa w porównaniu do hipotetycznego 

scenariusza zakładającego brak implementacji wspomnianych środków. 
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Wykres 29. Wpływ WRPO 2007-2013 na stopę bezrobocia [pkt.proc.]. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 

Kolejnym istotnym wskaźnikiem określającym sytuację rynku pracy jest liczba utworzonych miejsc 

pracy. Na podstawie wyników symulacji przeprowadzonych przy użyciu regionalnego modelu 

HERMIN dla województwa wielkopolskiego można stwierdzić, że w latach 2007-2015 liczba osób 

pracujących będzie większa średniorocznie o niemal 10 tys. w wyniku realizacji WRPO 2007-2013 

(wykres 30). Największy wpływ, analogicznie jak w przypadku większości analizowanych wskaźników, 

ma być obserwowany w następnym roku (2013r.) – ponad 14,4 tys. dodatkowych miejsc pracy dzięki 

realizacji programu. Warto zauważyć, że po roku 2015 oddziaływanie WRPO 2007-2013 na liczbę 

tworzonych miejsc pracy będzie spadać, aczkolwiek w 2020 r. nadal ma funkcjonować ponad 5 tys. 

dodatkowych miejsc pracy dzięki wdrażanym środkom. 

Wykres 30. Wpływ WRPO 2007-2013 na utworzone miejsca pracy [tys.]. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 
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POZIOM ŻYCIA MIESZKAŃCÓW REGIONU 

Jak pokazują wyniki przeprowadzonych symulacji, zasilające gospodarkę województwa 

wielkopolskiego strumienie środków w ramach realizacji WRPO 2007-2013 przyczyniają się do 

wzrostu gospodarczego regionu oraz skrócenia czasu niezbędnego dla procesu realnej konwergencji 

względem Unii Europejskiej. Jednocześnie stwarzają nowe możliwości zatrudnienia i w efekcie 

działania takich czynników jak: zmodernizowana infrastruktura, innowacyjność i podnoszący się 

poziom kwalifikacji siły roboczej, powodują wzrost produktywności czynników produkcji. Wszystkie 

te pozytywne rezultaty wdrażania programu mają wpływ na poprawę standardu i jakości życia 

mieszkańców. W związku z powyższym kluczowym elementem oceny oddziaływania środków 

asygnowanych na rozwój województwa wielkopolskiego jest analiza ich wpływu na poziom stopy 

życiowej mieszkańców ukazany w niniejszym raporcie przez pryzmat konsumpcji prywatnej 

(wykres 31). 

Wykres 31. Wpływ WRPO 2007-2013 na konsumpcję prywatną w cenach stałych roku 2007 [mld zł i %]. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 

Wyniki symulacji zamieszczone na wykresie 31 pokazują, że działanie WRPO 2007-2013 przyczynia się 

do relatywnego powiększenia wydatków konsumpcyjnych mieszkańców regionu. W okresie 

wdrażania funduszy średni wpływ na konsumpcję prywatną w cenach stałych roku 2007 wynosi 

1 mld zł, czyli średnio 1,4% ponad poziom, jaki byłby obserwowany w przypadku braku realizacji 

WRPO 2007-2013. Najsilniejsze oddziaływanie będzie można zauważyć w roku 2013 – wpływ na 

wskaźnik wyniesie wtedy 1,7 mld zł (2,15%). Warto podkreślić, iż pozytywne oddziaływanie WRPO 

2007-2013 na wielkość konsumpcji prywatnej przyczynia się do poprawy poziomu i jakości życia 

mieszkańców województwa wielkopolskiego - dzięki większym możliwościom konsumpcyjnym mogą 

oni nabywać dodatkowe dobra, w większym stopniu korzystać z usług oraz zaspokajać więcej 

potrzeb. 
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UJĘCIE SEKTOROWE GOSPODARKI REGIONU 

Kolejną ważną płaszczyzną analizy oddziaływania transferów finansowych w ramach WRPO 2007-

2013 jest struktura gospodarcza regionu rozpatrywana poprzez pryzmat tworzenia wartości dodanej 

brutto oraz liczbę osób pracujących w poszczególnych sektorach (wykresy 32-34).  

Wykres 32. Wpływ WRPO 2007-2013 na WDB w ujęciu sektorowym [%]. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 

Analiza wykresu 32 skłania do stwierdzenia, że implementacja środków do województwa 

wielkopolskiego w okresie realizacji programu najsilniej oddziałuje na WDB w budownictwie 

i w usługach rynkowych. W ubiegłym roku - 2011r., poziom wartości dodanej brutto w budownictwie 

był wyższy o 5,8% (0,5 mld zł) w stosunku do scenariusza nieuwzględniającego środków unijnych. 

W przypadku usług rynkowych najsilniejsze oddziaływanie WRPO 2007-2013 na poziom WDB w tym 

sektorze będzie obserwowane w roku następnym, 2013r. – wyniesie ono 2,1% (1,1 mld zł). 

Stosunkowo niższy wpływ można zauważyć w przypadku sektora przemysłowego i usług 

nierynkowych. Powyższe wyniki sugerują, że w przypadku budownictwa i usług rynkowych dużą rolę 

odgrywają efekty o charakterze popytowym wywołane wdrażaniem programu. Najsilniejsze 

oddziaływanie WRPO 2007-2013 na poziom WDB w budownictwie wynika też z faktu, że sektor ten 

jest głównym odbiorcą największej kategorii wsparcia transferów zasilających region, jaką jest 

infrastruktura podstawowa. Warte spostrzeżenia jest również to, że po zakończeniu finansowania, 

tj. w latach 2016-2020, największe oddziaływanie wydatkowanych wcześniej środków obserwowane 

będzie w sektorze przemysłowym, na co wpływ będą miały silne efekty podażowe cechujące ten 

sektor gospodarki. 
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Wykres 33. Wpływ WRPO 2007-2013 na liczbę pracujących w ujęciu sektorowym [tys.]. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 

Wykres 34. Wpływ WRPO 2007-2013 na liczbę pracujących w ujęciu sektorowym [%]. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 

Analiza wykresów 33 i 34 skłania do stwierdzenia, że środki UE w ramach WRPO 2007-2013 w okresie 

ich napływu do gospodarki województwa będą przyczyniać się do wzrostu znaczenia budownictwa 

nie tylko w charakterze kontrybutora do ogólnej wartości WDB regionu, lecz również pod względem 

ich roli na rynku pracy. Liczba pracujących w budownictwie w latach najintensywniejszego 

wydatkowania funduszy (2010-2013) kształtuje się na poziomie średnio o 4,9% wyższym niż 

w przypadku hipotetycznego scenariusza zakładającego brak realizacji programu. Środki asygnowane 

na rozwój gospodarki regionalnej województwa wielkopolskiego oddziałują stosunkowo słabiej na 
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sektor usług rynkowych i sektor przemysłowy – średnie wielkości wpływów dla tych sektorów 

w latach 2010-2013 nie przekraczają poziomu 1,5% dla usług rynkowych 0,3% dla przemysłu. 

W przypadku przemysłu, wskutek silnego oddziaływania efektów podażowych, po zakończeniu 

finansowania wielkości wpływu na liczbę osób pracujących w tym sektorze utrzymywać się będą na 

poziomie zbliżonym do obserwowanego w okresie wdrażania środków. 

 

Na koniec niniejszej części zamieszczono porównanie prezentowanych wyżej wyników z zakładanymi 

na etapie programowania ex ante WRPO 2007-2013 wartościami docelowymi dla roku 2013 

następujących wskaźników: 

• zmiana PKB per capita,  

• utworzone miejsca pracy netto,  

• liczba pracujących. 

 

Tabela 4. Zestawienie wartości docelowych zamieszczonych w dokumencie WRPO 2007-2013 oraz 

otrzymanych w trakcie badania.  

Nazwa wskaźnika 
Wartość w roku 

bazowym 

Wartość w roku docelowym (2013) 

WRPO 2007-2013 
Wyniki obecnego 

badania 

Zmiana produktu krajowego brutto 

dla regionu na głowę mieszkańca 

(PKB per capita) 

0 + 1,71% + 1,94% 

Utworzone miejsca pracy (netto) 

(liczba) 
0 10 000 14 434 

Poziom zatrudnienia (pracujący) 
1 223 700 

(2005 r.) 
1 709 900 1 351 631 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WRPO 2007-2013 oraz symulacji modelu HERMIN dla gospodarki województwa 
wielkopolskiego. 

Wyniki symulacji pokazują, że w przypadku dwóch pierwszych wskaźników, tj. zmiany PKB per capita 

i utworzonych miejsc pracy, nie jest zagrożone osiągnięcie wartości zakładanych na etapie ex ante. 

Obecne szacunki wskazują, że zmiana PKB per capita w regionie w 2013 roku w wyniku realizacji 

WRPO 2007-2013 ma wynieść 1,94% i być wyższa od wartości zakładanej ex ante o 0,23 pkt. proc. 

Z kolei liczba dodatkowych miejsc pracy ma kształtować się na poziomie 14,4 tys., czyli o ponad 

4,4 tys. wyższym niż zakładano na etapie programowania. W przypadku poziomu zatrudnienia, 

obecne szacunki wskazują, że wartość zakładana na etapie ex ante może zostać nieosiągnięta – 

wpływ na obniżenie się prognozy dla tego wskaźnika ma wciąż niepewna sytuacja ekonomiczna na 

rynkach europejskich, spowodowana kryzysem gospodarczym z przełomu 2008/2009 r., co oddziałuje 

również na gospodarkę Polski i tym samym na kondycję województwa wielkopolskiego. 
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4.2. Analiza wyników wpływu WRPO 2014-2020 

Analiza porównawcza wyników wpływu dla trzech zakładanych wariantów struktury tematycznej 

środków w ramach WRPO 2014-2020 (opisanych w części 3.2) została oparta na analogicznym 

podziale wskaźników na grupy, jak w przypadku WRPO 2007-2013, tj.:  

• ocena ogólna gospodarki regionu, 

• strona podażowa gospodarki, 

• konwergencja w stosunku do średniej Unii Europejskiej, 

• regionalny rynek pracy, 

• poziom życia mieszkańców regionu, 

• ujęcie sektorowe gospodarki regionu. 

Analiza wyników wpływu dla nowego okresu programowania dotyczyła okresu 2014-2030. 

 

OCENA OGÓLNA GOSPODARKI REGIONU 

Na wykresie 35 zaprezentowane zostały wielkości wpływu przyszłych interwencji realizowanych 

w ramach WRPO 2014-2020 na poziom PKB w cenach stałych roku 2007 w trzech różnych 

scenariuszach podziału środków na główne kategorie ekonomiczne, tj. wariant pro-IP, pro-RZL i pro-

BPSP. 

Wykres 35. Wpływ WRPO 2014-2020 na PKB w cenach stałych roku 2007 w trzech wariantach struktury 

środków [mld zł i %]. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 
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Analiza wyników zamieszczonych na wykresie 35 wskazuje, że w przypadku wszystkich wariantów 

struktury środków w ramach WRPO 2014-2020 można oczekiwać, iż w całym badanym okresie ich 

oddziaływanie na poziom PKB regionu będzie pozytywny. Jednocześnie wyniki symulacji wskazują na 

to, że spodziewane będą relatywnie niewielkie różnice w poziomach wpływów między analizowanymi 

wariantami. W okresie wdrażania programu (2014-2022) relatywnie najwyższy wpływ obserwowany 

ma być w przypadku wariantu pro-IP – średnio 0,89%. Wpływ na poziom PKB w wariantach pro-RZL 

oraz pro-BPSP będzie w tym czasie zbliżony-różnice rzędu 0,01 pkt. proc.. Po roku 2022, kiedy 

wydatkowanie środków zostanie zakończone, spodziewać się można pełnego uwidocznienia efektów 

podażowych realizacji programu. Warto zaznaczyć, że w dłuższym okresie czasu wielkości wpływów 

funduszy założonych dla wariantów pro-RZL i pro-BPSP będą wyższe niż wielkości wpływów 

transferów w wariancie pro-IP, co może być rezultatem bardziej efektywnego – w stosunku do 

obecnej perspektywy finansowej - wydatkowania środków programu w obszarach rozwoju kapitału 

ludzkiego i wsparcia sektora prywatnego. Co ważne, w każdym wariancie najwyższa wartość (pro-IP: 

1,42%, pro-BPSP: 1,37%, pro-RZL: 1,35%) wpływu według szacunków ma być osiągnięta w ostatnim 

roku programowania finansowego, tj. 2020 – analogicznie do wyników dla poprzedniej perspektywy 

finansowej, gdzie również w ostatnim roku programowym (tj. 2013r.) wielkość wpływu WRPO 2007-

2013 na poziom PKB ma być najwyższa. Podobnie wnioski można wyciągnąć w przypadku odniesienia 

poziomu PKB do liczby ludności (wykres. 36). 

Wykres 36. Wpływ WRPO 2014-2020 na PKB per capita w cenach stałych roku 2007 w trzech wariantach 

struktury środków [ zł i %]. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 
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STRONA PODAŻOWA GOSPODARKI REGIONU 

Analizując wpływ WRPO 2014-2020 na poziom inwestycji (wykres 37) widać, że największego 

oddziaływania można spodziewać się w okresie, kiedy zakłada się najwyższe wsparcie finansowe 

regionu w ramach programu – w roku 2018 inwestycje mogą być od 1,35 mld zł (w wariancie pro-

RZL) do 1,36 mld zł (w wariancie pro-IP) wyższe niż w sytuacji braku tych transferów. 

Wykres 37. Wpływ WRPO 2014-2020 na poziom nakładów brutto na środki trwałe w cenach stałych 2007 w 

trzech wariantach struktury środków [ mld zł]. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 

Szacuje się, że w okresie realizacji programu (2014-2020) największe oddziaływanie będzie się 

uwidaczniało w wariancie pro-IP (średnio 2,97%), najsłabsze natomiast w przypadku wariantu pro-

RZL (średnio 2,79%). W pierwszym roku po zakończeniu wydatkowania funduszy, tj. 2023, że różnice 

w wielkościach wpływów między analizowanymi scenariuszami wydatkowania środków powinny być 

praktycznie niezauważalne (rzędu maksymalnie 0,016%). Warto dodać, że z biegiem lat najszybciej 

obniżać się będą efekty podażowe w wariancie pro-IP, natomiast najwolniej długoterminowe efekty 

transferów zakładanych w wariacie pro-RZL. 
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Wykres 38. Wpływ WRPO 2014-2020 na wydajność pracy w trzech wariantach struktury środków [zł i %]. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 

Wykres 38 pokazuje, że w okresie realizacji WRPO 2014-2020 największy wpływ na wydajność pracy 

będzie można obserwować w przypadku wariantu pro-IP (średnio 296 zł na pracującego). Z kolei po 

zakończeniu realizacji programu długoterminowy wpływ transferów powinien najwyraźniej 

uwidocznić się w wariancie pro-RZL – w ostatnim badanym roku przewyższy o 0,06 pkt. proc. wpływ 

w wariancie pro-IP. Największy wpływ procentowy w przypadku wszystkich wariantów struktury 

środków szacowany jest, podobnie jak dla poziomu PKB, na rok 2020 (pro-IP: 0,55%, pro-RZL: 0,51%, 

pro-BPSP: 0,51%).  
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Wykres 39. Wpływ WRPO 2014-2020 na jednostkowe koszty pracy w trzech wariantach struktury środków 

[%]. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 

Analiza wykresu 39 pozwala stwierdzić, że największe oddziaływanie na jednostkowe koszty pracy ma 

mieć miejsce w 2019 roku, od 0,27% (pro-RZL) do 0,28%(pro-IP, pro-BPSP). W okresie 2017-2023 

przewaga wpływu w wariancie pro-IP nad wynikami dla pozostałych wariantów może być bardziej 

widoczna. Po roku 2023 wpływ WRPO 2014-2020 na jednostkowe koszty pracy w przypadku wariantu 

pro-BPSP będzie według szacunków przewyższał wyniki wpływu w wariantach pro-IP i pro-RZL.  

KONWERGENCJA REGIONU W STOSUNKU DO UNII EUROPEJSKIEJ 

Wykresy 40 i 41 przedstawiają szacowane wyniki wpływu trzech zakładanych scenariuszy podziału 

środków w ramach WRPO 2014-2020 na poziom PKB per capita oraz wydajność pracy w regionie 

w odniesieniu do średnich wartości tych wskaźników dla UE. 
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Wykres 40. Wpływ WRPO 2014-2020 na PKB per capita w PPS w stosunku do średniej unijnej UE-27=100 

w trzech wariantach struktury środków [pkt. proc.]. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 

Analiza wykresu 40 pozwala stwierdzić, że w okresie realizacji programu największy wpływ na poziom 

PKB w odniesieniu do średniej unijnej będzie można zaobserwować w przypadku wariantu pro-IP 

(0,32 pkt. proc. średnio w okresie 2014-2022). Większe różnice w wynikach wpływu między 

wariantami możliwe powinny być obserwowane po zakończeniu finansowania, kiedy w pełni ujawnią 

się podażowe efekty realizacji programu – największy długookresowy wpływ na poziom PKB per 

capita w odniesieniu do średniej UE będzie uwidaczniał się w przypadku wariantu pro-BPSP (0,14 

pkt. proc. w roku 2030), najmniejszy natomiast - patrząc na okres po roku 2028 – w przypadku 

pro-IP (0,127 pkt. proc w 2030 roku). 
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Wykres 41. Wpływ WRPO 2014-2020 na wydajność pracy w stosunku do średniej unijnej UE-27=100 w trzech 

wariantach struktury środków [pkt. proc.]. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 

W przypadku drugiego miernika umożliwiającego obserwację oddziaływania WRPO 2014-2020 na 

procesy konwergencyjne względem Unii Europejskiej, jakim jest wydajność pracy w relacji do średniej 

dla UE-27, można zauważyć, że dla wszystkich analizowanych wariantów rozkładu transferów, 

w całym analizowanym okresie można spodziewać się ich pozytywnego wpływu na poziom badanego 

wskaźnika – analogicznie jak dla PKB per capita (UE-27=100). Relatywnie najwyższe wartości wpływu 

w okresie realizacji programu mają być obserwowane w przypadku wariantu pro-IP (1,14 pkt. proc. 

średnio w okresie 2014-2022), z kolei najniższe wartości mają być obserwowane w wariancie pro-RZL 

(1,09 pkt. proc. średnio w okresie 2014-2022). Po zakończeniu finansowania oddziaływanie 

wydatkowanych wcześniej transferów na wydajność pracy w regionie w relacji do średniego poziomu 

dla UE-27 powinno być nadal odczuwalne – 8 lat po zakończeniu realizacji programu, w roku 2030, 

wielkości wpływów mają utrzymywać się wciąż powyżej poziomu 0,6%. 
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REGIONALNY RYNEK PRACY 

Kolejne wykresy (42-43) przedstawiają szacunkowe wyniki wpływu trzech założonych scenariuszy 

transferów w ramach WRPO 2014-2020 na wskaźniki określające sytuację na rynku pracy, mianowicie 

wskaźnik zatrudnienia, stopę bezrobocia i liczbę utworzonych miejsc pracy. 

Wykres 42. Wpływ WRPO 2014-2020 na wskaźnik zatrudnienia w trzech wariantach struktury środków 

[pkt.proc.]. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 

Na podstawie wykresów 42 i 43 można wnioskować, że do 2017 roku oddziaływanie interwencji 

w ramach odpowiednika obecnego WRPO 2007-2013 w przyszłej perspektywie finansowej, zarówno 

na stopę bezrobocia, jak i na wskaźnik zatrudnienia powinno być niemal takie samo dla trzech 

zakładanych wariantów podziału środków (osiągnie dla stopy bezrobocia w 2017 r. wartości: -0,593 

pkt. proc. (pro-IP), -0,588 pkt. proc. (pro-BPSP), -0,578 pkt. proc. (pro-RZL), dla wskaźnika 

zatrudnienia natomiast: 0,375 pkt. proc. (pro-IP), 0,371 pkt. proc. (pro-BPSP), 0,365 pkt. proc. 

(pro-RZL). Dopiero od roku 2018 powinny uwidaczniać się większe różnice we wpływach między 

wariantami, nie przekraczające jednak 0,02 pkt. proc. dla stopy bezrobocia oraz 0,04 pkt. proc. dla 

wskaźnika zatrudnienia.  

 

 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

p
kt

. p
ro

c.
 

pro-IP

pro-RZL

pro-BPSP



 
 

 
 

 
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
 

 

51 

Wykres 43. Wpływ WRPO 2014-2020 na stopę bezrobocia wg BAEL w trzech wariantach struktury środków 

[pkt. proc.]. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 

Najsilniejsze szacowane oddziaływanie środków w okresie realizacji programu (2013-2022) 

obserwowane ma być w przypadku wariantu pro-IP (-0,50 pkt. proc. na stopę bezrobocia, 0,32 

pkt. proc. na wskaźnik zatrudnienia), natomiast najsłabsze – w przypadku wariantu pro-RZL (-0,48 

pkt. proc. na stopę bezrobocia, 0,30 pkt. proc. na wskaźnik zatrudnienia). Warto jednak zaznaczyć, że 

w długim okresie, po roku 2028, możliwe jest, że efekty wydatkowania środków w wariancie pro-RZL 

będą przewyższać efekty wygenerowane przy założeniu struktury transferów z wariantu pro-IP. 

Wyższe od scenariusza pro-IP powinny być również długoterminowe efekty oddziaływania środków 

w wariacie pro-BPSP. 
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Wykres 44. Wpływ WRPO 2014-2020 na miejsca pracy w trzech wariantach struktury środków [tys.]. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 

Analiza wykresu 44 pozwala stwierdzić, że wpływ WRPO 2014-2020 na liczbę pracujących ma 

uwidocznić się dopiero dwa lata od rozpoczęcia programu – w roku 2016, wraz z intensyfikacją 

wydatkowania środków. Największe wartości wpływu programu na analizowany wskaźnik powinny 

być osiągane w latach 2018-2020 - w przypadku wszystkich trzech wariantach podziału środków, 

liczba pracujących będzie wtedy o ponad 10 tys. wyższa niż w przypadku braku implementacji 

wspomnianych transferów w gospodarkę regionu (11,01 tys. w pro-IP, 10,75 tys. w pro-BPSP, 

10,54 tys. w pro-RZL średnio w tym okresie). Do roku 2022 włącznie, najwyższe oddziaływanie 

transferów, zgodnie z szacunkami, powinno być obserwowane w wariancie pro-IP. Od roku 2023 

największy wpływ ma uwidocznić się w wariancie pro-BPSP. 
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POZIOM ŻYCIA MIESZKAŃCÓW REGIONU 

Wykres 45 przedstawia wartości wpływu trzech założonych wariantów rozkładu transferów w ramach 

WRPO 2014-2020 na poziom konsumpcji prywatnej w regionie. 

Wykres 45. Wpływ WRPO 2014-2020 na konsumpcję prywatną w cenach stałych 2007 roku w trzech 

wariantach struktury środków [mld zł i %]. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 

Analogicznie jak w przypadku większości badanych wskaźników, najwyższy wpływ programu ma być 

obserwowany dla roku 2020 - dotyczy to każdego wariantu rozkładu środków (1,05% w pro-IP, 1,03% 

w pro-BPSP oraz w pro-RZL). W okresie realizacji WRPO 2014-2020 najwyższy wpływ na konsumpcję 

prywatną powinien być widoczny w wariancie pro-IP, po tym okresie -w wariancie pro-BPSP. 
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UJĘCIE SEKTOROWE GOSPODARKI REGIONU 

Prezentowane niżej wykresy 46-52 przedstawiają szacunki wpływu środków wydatkowanych 

w ramach WRPO 2014-2020 na wartość dodaną brutto oraz liczbę pracujących w głównych sektorach 

gospodarki regionalnej, tj. przemyśle, budownictwie, usługach rynkowych, usługach nierynkowych28.  

Wykres 46. Wpływ WRPO 2014-2020 na wartość dodaną brutto w przemyśle [w %]. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

28
 Ze względu na fakt, ze środki w ramach WRPO 2014-2020 przeznaczane będą głównie na wsparcie przemysłu, 

budownictwa oraz usług, w przypadku rolnictwa wartości w scenariuszu uwzględniającym wdrażanie programu pokrywają 
się z wartościami w scenariuszu pomijającym działanie tychże środków. 
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Wykres 47. Wpływ WRPO 2014-2020 na wartość dodaną brutto w budownictwie [w %]. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 

Wykres 48. Wpływ WRPO 2014-2020 na wartość dodaną brutto w usługach rynkowych [w %]. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 
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Wykres 49. Wpływ WRPO 2014-2020 na wartość dodaną brutto w usługach nierynkowych [w %]. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 

Wyniki symulacji wskazują, że relacje między wynikami wpływów w poszczególnych sektorach 

kształtują się analogicznie jak w przypadku WRPO 2007-2013 (wykresy 46 - 49). Mianowicie, 

relatywnie największe oddziaływanie w latach realizacji programu powinno uwidaczniać się 

w sektorze budownictwa i usług rynkowych. Po okresie wdrażania środków w sektorze 

przemysłowym oddziaływanie ma utrzymywać się na niemal jednakowym poziomie, jak w okresie 

realizacji programu, natomiast w sektorze budownictwa i usług rynkowych zauważalne powinno być 

obniżenie wielkości wpływów. Warto zauważyć, że w przypadku budownictwa, wyniki wpływu dla 

wariantów pro-IP oraz pro-BPSP są bardzo zbliżone do siebie, jednocześnie wyraźnie przewyższają 

one wyniki wpływu w wariancie pro-RZL. W przypadku sektora usług nierynkowych, wartości 

wpływów dla wariantów pro-IP i pro-BPSP również są bardzo zbliżone, aczkolwiek - odwrotnie do 

poprzedniej sytuacji - zdecydowanie przewyższają je wartości wpływów osiągane w wariancie pro-

RZL. 
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Wykres 50. Wpływ WRPO 2014-2020 na liczbę 

pracujących 15-64 w przemyśle [w tys. i w %]. 

Wykres 51. Wpływ WRPO 2014-2020 na liczbę 

pracujących 15-64 w budownictwie [w tys. i w %]. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu 

HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu 

HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji modelu HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 

Wykres 52. Wpływ WRPO 2014-2020 na liczbę pracujących 15-64 w usługach rynkowych [w tys. i w %]. 
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W przypadku wpływu WRPO 2014-2020 na strukturę pracujących w województwie wielkopolskim 

będzie można obserwować podobne relacje między poszczególnymi sektorami gospodarczymi, jak 

w przypadku WRPO 2007-2013 (patrz wykresy 50-52) – dotyczy to wszystkich zakładanych 

w niniejszym opracowaniu wariantów struktury środków. 
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Wnioski i rekomendacje 

Poprzez wyodrębnienie w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 16 regionalnych 

programów operacyjnych część środków finansowych w ramach polityki spójności pozostawiono 

w gestii samych województw. Możliwość zarządzania funduszami unijnymi przez władze 

samorządowe stworzyła szansę na identyfikację przedsięwzięć najbardziej istotnych dla regionu 

w długiej perspektywie. Jednocześnie, w obliczu niezbyt fortunnej procedury podziału Krajowej 

Rezerwy Wykonania, nasiliła się konkurencja regionów w szybkości wydatkowania funduszy 

asygnowanych w ramach RPO. Stworzyło to poważne ryzyko, iż prędkość absorpcji środków 

finansowych wpłynie negatywnie na długookresową efektywność wsparcia unijnego dla gospodarki.  

Obecnie dobiega końca perspektywa finansowa 2007-2013 i jest to dobry moment  do oceny stopnia 

wykonania zaplanowanych celów w ramach regionalnych programów operacyjnych. W finalną fazę 

wchodzi debata na temat skali i kształtu polityki spójności w latach 2014-2020.  

Dwa zasadnicze cele przyświecały badaniu, którego rezultaty stały się kanwą dla niniejszego 

opracowania. Po pierwsze: dokonać oceny oddziaływania WRPO 2007-2013 na rozwój społeczno-

gospodarczy województwa wielkopolskiego rozpatrywany poprzez pryzmat szeregu wskaźników 

makroekonomicznych. Po drugie: zbadać - w oparciu o szacunki płatności w ramach regionalnego 

programu operacyjnego dla województwa wielkopolskiego w perspektywie finansowej 2014-2020 - 

wpływ realizacji nowej polityki spójności na gospodarkę regionu. O ile pierwszy cel wpisuje się już 

w zasadzie w ewaluację ex post WRPO 2007-2013, o tyle realizacja drugiego celu ma znamiona 

szacunku ułatwiającego ocenę krótko- i długookresowych efektów różnych konfiguracji wydatków 

finansowanych ze środków UE.  

Określenie wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy regionu trzech odmiennych scenariuszy 

płatności (pro-IP, pro-RZL, pro-BPSP)29 pozwala ex ante poznać konsekwencje potencjalnych decyzji 

dotyczących strategii działania, która zostanie przyjęta w nowym programie operacyjnym 

województwa wielkopolskiego. W związku z brakiem rozstrzygnięć na temat skali i kształtu polityki 

spójności w latach 2014-2020, w badaniu oparto się na najbardziej aktualnych informacjach 

upublicznionych przez KE i MRR. Wynika z nich, że przyszłe działania mają być w większym stopniu 

niż obecnie zorientowane na wzrost szeroko rozumianej innowacyjności oraz wzmocnienie działań 

związanych z rozwojem kapitału ludzkiego (w szczególności z poprawą jakości edukacji na wszystkich 

poziomach i przygotowywaniem kadr dla B+R, rozwojem umiejętności cyfrowych) kosztem celów 

infrastrukturalnych. Jest to logiczna kontynuacja kierunku rozwoju obranego przez Unię Europejską, 

wyrażonego wcześniej m.in. w Strategii Lizbońskiej oraz obecnie obowiązującej – Strategii Europa 

2020. Jednocześnie ma nastąpić wzmocnienie decentralizacji zarządzania programami operacyjnymi, 

a ich finansowanie ma się rozszerzyć do dwóch funduszy UE - Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.  Co prawda, nie jest jeszcze znana kwota 

                                                           

29
 pro-IP: pro-Infrastruktura Podstawowa; pro-RZL: pro-Rozwój Zasobów Ludzkich; pro-BPSP: pro-Bezpośrednia Pomoc 

Sektorowi Przedsiębiorstw. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętych w badaniu założeń co do struktury finansowej 
analizowanych scenariuszy zostały przedstawione w części 3.2. Transfery w ramach WRPO 2014-2020.  
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globalnej alokacji dla Polski środków finansowych w ramach polityki spójności w latach 2014-2020 

oraz jej rozdysponowanie na poszczególne regiony i programy, a także procentowy podział środków 

w ramach EFRR i EFS na komponent regionalny i centralny, jednak z dużym prawdopodobieństwem 

można stwierdzić, że partycypacja regionów w programowaniu i wdrażaniu polityki spójności 

zostanie zwiększona. 

Wyniki symulacji makroekonomicznych przeprowadzonych przy zastosowaniu zweryfikowanej 

naukowo i stosowanej przez Komisję Europejską metodologii HERMIN wskazują na:  

• pozytywne oddziaływanie środków implementowanych w ramach WRPO 2007-2013 na 

rozwój społeczno-gospodarczy województwa wielkopolskiego. Nie należy jednak przeceniać 

skali wpływu, która determinowana jest w dużej mierze przez relatywnie niewielkie 

znaczenie funduszy w ramach programu w skali całej gospodarki regionu (5,4% PKB z roku 

2007 regionu); 

• zdecydowanie najsilniejsze oddziaływanie wsparcia z UE odnotowane jest w okresie 

wdrażania programu (2007-2015). Realizacja WRPO 2007-2013 w tych latach przyczynia się 

do wzrostu PKB średniorocznie o 1,21% w porównaniu do hipotetycznej sytuacji, kiedy 

wspomniany program nie byłby realizowany. Wynika to przede wszystkim z efektów 

popytowych generowanych przez fundusze unijne, które mają charakter tyleż silnego, co 

krótkotrwałego (często kilkukwartałowego) impulsu pro-wzrostowego;  

• nawet po zakończeniu wdrażania środków w ramach WRPO 2007-2013 ma być obserwowany 

ich wpływ na gospodarkę regionu. Można spodziewać się jednak, że jego skala będzie 

znacząco mniejsza, co wskazuje na stosunkowo niewielką siłę długookresowego 

oddziaływania funduszy unijnych na podażową stronę gospodarki związaną m.in. 

z infrastrukturą transportową i telekomunikacyjną, majątkiem trwałym, w tym parkiem 

maszynowym przedsiębiorstw, wartościami niematerialnymi i prawnymi, a także z wielkością 

i jakością zasobów kapitału ludzkiego - szacunkowy średnioroczny wpływ WRPO 2007-2013 

na produktywność siły roboczej wynosi 0,49%;  

• WRPO 2007-2013 oddziałuje pozytywnie na stopniowe niwelowanie luki rozwojowej 

dzielącej województwo wielkopolskie od zamożniejszych regionów Unii. Średnioroczny 

(2007-2015) wpływ WRPO 2007-2013 na PKB per capita wg PPS oraz wydajność pracy 

w odniesieniu do średniej unijnej wyniósł odpowiednio 0,80 pkt. proc. i 1,34 pkt. proc. 

Oddziaływanie to jest szczególnie cenne mając na uwadze zapowiadaną na lata 2014-2020 

reorganizację priorytetów UE nasilającą akcent na działania pro-konkurencyjnościowe; 

• gdyby nie funkcjonował WRPO 2007-2013 stopa bezrobocia w województwie 

wielkopolskim byłaby średniorocznie wyższa o 0,63 pkt. proc. (w okresie 2007-2015). 

Przykładowo, dzięki implementacji wspomnianego programu w obecnym 2012 r. liczba 

utworzonych miejsc pracy ulegnie zwiększeniu o 1,02 tys. Poprawa sytuacji na rynku pracy 

dzięki wdrażaniu projektów w ramach WRPO 2007-2013 rzutuje pozytywnie na standard 

życia mieszkańców rozpatrywany poprzez pryzmat wydatków konsumpcyjnych - wzrost 
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spożycia gospodarstw domowych średniorocznie wyższy o 1,34% (2007-2015), niż 

w sytuacji gdyby rozpatrywany program nie był wdrażany; 

• warto także podkreślić, iż w przeprowadzonym badaniu nie uwzględniono efektywności 

zarządzania środkami w ramach WRPO 2007-2013 na poziomie dofinansowywanych 

projektów oraz ich jakości. Tego typu ocena wymagałaby przeprowadzenia złożonych 

i kosztownych badań mikroekonomicznych. Jest to jednakże niezwykle ważny kierunek 

przyszłych analiz na poziomie regionalnym, gdyż uzyskane wyniki z całą pewnością 

zwiększyłyby precyzje prowadzonych symulacji makroekonomicznych stanowiących istotny 

element procesu ewaluacji i jednocześnie możliwe byłoby zaplanowanie skuteczniejszych 

działań w ramach kolejnej perspektywy finansowej; 

• przeprowadzone symulacje makroekonomiczne wykazują pozytywne oddziaływanie 

środków implementowanych w ramach odpowiednika WRPO w nowej perspektywie 

finansowej 2014-2020 na rozwój społeczno-gospodarczy województwa wielkopolskiego we 

wszystkich trzech założonych przez UMWW wariantach (pro-IP, pro-RZL, pro-BPSP); 

• jednocześnie szacuje się, że różnice pomiędzy wynikami wpływu oszacowanymi dla 

3 wspomnianych wariantów są relatywnie niewielkie. Jest to efekt stosunkowo małych różnic 

pomiędzy przyjętymi założeniami odnośnie wielkości środków dla poszczególnych kategorii 

ekonomicznych (infrastruktury podstawowej, bezpośredniej pomocy dla sektora 

produkcyjnego- w tym B+R- oraz rozwoju kapitału ludzkiego) we wspomnianych wyżej 

wariantach. Uzasadnioną podstawą do relatywnie niewielkiego zróżnicowania płatności 

pomiędzy nimi były zapisy w dokumencie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: 

Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020 -uwarunkowania strategiczne; 

• średnioroczny wpływ środków finansowych w ramach odpowiednika regionalnego 

programu operacyjnego dla województwa wielkopolskiego dla okresu 2014-2022 na PKB 

per capita ma wynosić dla scenariuszy: pro-IP, pro-RZL i pro-BPSP odpowiednio: 0,89%, 

0,85% i 0,86%;  

• produktywność siły roboczej ma być dzięki realizacji WRPO 2014-2020 większa o średnio 

0,32% rocznie w wariancie pro-IP, 0,31% w wariancie pro-BPSP, 0,30% w wariancie pro-RZL 

i tym samym przyczyniać się do poprawy konkurencyjności regionu, co jest jednym 

z głównych celów strategii EUROPA 2020. Odpowiednia orientacja w ramach inteligentnych 

specjalizacji regionu będzie wydatnie sprzyjać wzrostowi wspomnianego oddziaływania. Stąd 

też rekomenduje się, w ramach odrębnych badań w przyszłości, wnikliwe 

mikroekonomiczne rozpoznanie obecnych i zidentyfikowanie perspektywicznych 

specjalizacji (mających przesłanki w rozwoju zarówno podażowej, jak i popytowej strony 

rynku dla danej branży/gałęzi) województwa w celu zaprogramowania efektywnego wsparcia 

tych obszarów gospodarczych i tym samym podniesienia innowacyjności i konkurencyjności 

regionu. Kluczowe będzie tu przeprowadzenie analizy struktury WDB i rynku pracy 

zdezagregowanej w najwyższym możliwym stopniu; 
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• wysokie prawdopodobieństwo większego znaczenia w nowej perspektywie finansowej UE 

instrumentów o charakterze rewolwingowym daje asumpt dla sformułowania rekomendacji 

wskazującej na konieczność właściwego przygotowania się do tego rodzaju wsparcia na 

płaszczyźnie organizacyjno-technicznej (przy wykorzystaniu doświadczeń w ramach 

inicjatywy Jeremie w ramach WRPO 2007-2013). Skuteczny system instrumentów zwrotnych 

pozwoli zwiększyć efektywność bezpośredniego wsparcia sektora przedsiębiorstw 

przyczyniając się do wzrostu prawdopodobieństwa wystąpienia rzeczywiście innowacyjnych 

projektów; 

• w przypadku stopy bezrobocia analogiczne oddziaływanie ma kształtować się na poziomie 

odpowiednio: -0,50%, -0,48% i -0,49%, co przyczyni się do poprawy sytuacji na rynku pracy 

i tym samym realizacji kolejnego celu strategii EUROPA 2020, jakim jest włączenie społeczne; 

• należy także zwrócić uwagę na stosunkowo niższe wartości oddziaływania na rozwój 

społeczno-gospodarczy regionu środków finansowych w ramach przyszłego regionalnego 

programu operacyjnego 2014-2020 w porównaniu do obecnego okresu programowania. 

Przykładowo, proces konwergencji pomiędzy gospodarką regionu, a średnią dla UE-27 ma 

być dzięki realizacji WRPO 2007-2013 przyspieszany średniorocznie o 0,80 pkt. proc. 

W przypadku nowej perspektywy finansowej UE analogiczny wpływ ma kształtować się na 

poziomie 0,32 pkt. proc (wariant pro-IP) przyczyniając się tym samym do wzrostu 

zewnętrznej spójności gospodarczej wpisującej się w główne priorytety dokumentu Europa 

2020. Jest to wynik przyjęcia stosunkowo konserwatywnego i bezpiecznego założenia 

odnośnie generalnej kwoty wsparcia w ramach odpowiednika WRPO w nowej perspektywie 

finansowej (1 776 mln euro, ok. 4% PKB z roku 2014), której realna waga w skali całej 

gospodarki regionu (czyli udział środków w PKB) jest niższa, niż w przypadku WRPO 2007-

2013. Stąd też za priorytetowe należy uznać starania władz publicznych zmierzające do 

uzyskania jak najwyższej kwoty globalnej na politykę spójności realizowaną w Polsce 

w przyszłej perspektywie finansowej UE. Z dużą dozą pewności można stwierdzić, iż dla 

województwa wielkopolskiego będzie to ostatni okres wydatnego zewnętrznego wsparcia 

rozwojowego; 

• duże deficyty infrastrukturalne będące immanentną cechą wszystkich polskich regionów – 

w tym województwa wielkopolskiego - powodują, iż wydatki zorientowane na rozbudowę 

i modernizację elementów infrastruktury transportowej, telekomunikacyjnej, komunalnej 

oraz społecznej w dalszym ciągu będą generować w średnim okresie relatywnie silne bodźce 

rozwojowe odzwierciedlone w wyższych wartościach mierników makroekonomicznych 

w scenariuszu pro-IP w porównaniu z dwoma pozostałymi hipotetycznymi ścieżkami 

rozwoju. Po ustaniu implementacji funduszy w perspektywie finansowej UE 2014-2020, 

w długim okresie coraz bardziej zauważalne będą efekty realizacji scenariuszy pro-BPSP oraz 

pro-RZL wskazujące, iż zorientowanie regionalnego programu operacyjnego w większym 

stopniu na działania zmierzające do wzrostu zasobu i jakości kapitału ludzkiego oraz wsparcie 

przedsiębiorczości - w tym na płaszczyźnie działalności pro-innowacyjnej- będzie przynosić 

coraz bardziej zauważalne efekty w zakresie dynamizacji rozwoju społeczno-gospodarczego 
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regionu. Efekty te będą z czasem wyższe niż w przypadku scenariusza pro-IP. W tym miejscu 

trzeba jednakże poczynić istotną uwagę, iż rezultaty realizacji scenariuszy pro-RZL i pro-BPSP 

uzyskane zostały przy założeniu pełnej efektywności projektów wdrażanych w ramach 

rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcia sektora przedsiębiorstw w latach 2014-2022. Stąd 

też za niezwykle istotną rekomendację trzeba uznać konieczność wprowadzenia 

skutecznych procedur w zakresie rozdysponowania środków finansowych asygnowanych 

na nowe WRPO ograniczających do minimum wymogi stricte biurokratyczne 

i ukierunkowanych na wyłanianie i wsparcie przedsięwzięć, które realnie, a nie tylko 

deklaratywnie, mogą przełożyć się na: rzeczywiste umiejętności i wiedzę, na które istnieje 

zapotrzebowanie na rynku; innowacyjne produkty, procedury, metody organizacji 

i marketingu, etc. – nawet, gdy takie projekty obarczone są wysokim ryzykiem 

niepowodzenia; 

• rekomenduje się rozważanie wyboru jednego z trzech analizowanych wariantów struktury 

funduszy unijnych biorąc pod uwagę rzeczywistą wagę i uszeregowanie priorytetów 

wyartykułowanych w Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego; 

Reasumując, województwo wielkopolskie w najbliższej przyszłości stanie przez trudnym zadaniem 

zaprogramowania celów rozwojowych w ramach regionalnego programu operacyjnego na okres 

2014-2020. Niniejsze opracowanie, wraz z nadrzędnymi dokumentami programowanymi Komisji 

Europejskiej oraz dokumentami krajowymi, a także innymi analizami makroekonomicznymi ma 

wspomagać podejmowanie właściwych decyzji i wyznaczanie trafnych kierunków działań, czyli takich, 

które z jednej strony będą miały realne oddziaływanie na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej 

regionu i jakości życia jego mieszkańców, z drugiej natomiast - będą realizowały założenia 

wyznaczone w unijnych i krajowych dokumentach strategicznych. 
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Tabela 5. Najważniejsze wnioski z badania i powiązane z nimi rekomendacje. 

Lp. Wniosek (strona w raporcie) Rekomendacja (strona w raporcie) 
Status i sposób 

wdrożenia  
Adresat 

rekomendacji 
Termin 

realizacji 

Rekomendacja 
kluczowa 
(TAK/NIE) 

 1 

Produktywność siły roboczej ma być dzięki realizacji WRPO 
2014-2020 większa o średnio 0,32% rocznie w wariancie pro-
IP, 0,31% w wariancie pro-BPSP, 0,30% w wariancie pro-RZL i 

tym samym przyczyniać się do poprawy konkurencyjności 
regionu, co jest jednym z głównych celów strategii EUROPA 

2020. Odpowiednia orientacja w ramach inteligentnych 
specjalizacji regionu będzie wydatnie sprzyjać wzrostowi 

wspomnianego oddziaływania. (str.46) 

Rekomenduje się w ramach odrębnych badań, wnikliwe mikroekonomiczne 
rozpoznanie obecnych i zidentyfikowanie perspektywicznych specjalizacji 

(mających przesłanki w rozwoju zarówno podażowej, jak i popytowej strony 
rynku dla danej branży/gałęzi) województwa w celu zaprogramowania 

efektywnego wsparcia tych obszarów gospodarczych i tym samym 
podniesienia innowacyjności i konkurencyjności regionu. (str.61) 

Rekomendacja do 
wdrożenia w całości. 

Przeprowadzenie 
badania 

makroekonomicznego 
mającego na celu 
zidentyfikowanie 
specjalistycznych 

specjalizacji w regionie. 

UMWW 2013-12-31 TAK 

2 

Wydatki w ramach IP mają generować w średnim okresie 
relatywnie silne bodźce rozwojowe odzwierciedlone 

w wyższych wartościach mierników makroekonomicznych. Po 
ustaniu implementacji funduszy w perspektywie finansowej 

2014-2020, w długim okresie coraz bardziej zauważalne będą 
efekty realizacji scenariuszy pro-BPSP oraz pro-RZL wskazujące, 

iż zorientowanie regionalnego programu operacyjnego w 
większym stopniu na działania zmierzające do wzrostu zasobu i 
jakości kapitału ludzkiego oraz wsparcie przedsiębiorczości - w 

tym na płaszczyźnie działalności pro-innowacyjnej- będzie 
przynosić coraz bardziej zauważalne efekty w zakresie 

dynamizacji rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. 
(str.43-58) 

Konieczność wprowadzenia skutecznych procedur w zakresie 
rozdysponowania środków finansowych asygnowanych na odpowiednik 
WRPO w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 ograniczających do 

minimum wymogi stricte biurokratyczne i ukierunkowanych na wyłanianie i 
wsparcie przedsięwzięć, które realnie, a nie tylko deklaratywnie, mogą 

przełożyć się na: rzeczywiste umiejętności i wiedzę, na które istnieje 
zapotrzebowanie na rynku; innowacyjne produkty, procedury, metody 
organizacji i marketingu, etc. – nawet, gdy takie projekty obarczone są 

wysokim ryzykiem niepowodzenia. (str.63) 

Rekomendacja do 
wdrożenia w całości. 

Opracowanie 
skutecznych 

procedur/systemu 
rozdysponowania 
środków w nowej 

perspektywie 
finansowej. 

UMWW  
/ 

 MRR 
2013-12-31 TAK 

Konieczność właściwego przygotowania się do wykorzystania wsparcia w 
postaci instrumentów o charakterze rewolwingowym na płaszczyźnie 

organizacyjno-technicznej (przy wykorzystaniu doświadczeń w ramach 
inicjatywy Jeremie w ramach WRPO 2007-2013). Skuteczny system 

instrumentów zwrotnych pozwoli zwiększyć efektywność bezpośredniego 
wsparcia sektora przedsiębiorstw przyczyniając się do wzrostu 

prawdopodobieństwa wystąpienia rzeczywiście innowacyjnych projektów 
(str.62) 

3 

Udział środków w ramach odpowiednika WRPO w nowej 
perspektywie finansowej przeznaczonych na rozwój 

infrastruktury podstawowej ma być niższy niż w przypadku 
obecnej perspektywy finansowej 2007-2013. Jednocześnie 

można spodziewać się wzrostu znaczenia środków 
przeznaczonych na bezpośrednią pomoc sektorowi 

przedsiębiorstw i rozwój zasobów ludzkich. Większy, w 
porównaniu do WRPO 2007-2013, ma być też udział środków 

przeznaczonych na badania i rozwój (str.29-30). Wyniki 
badania wskazują na pozytywne oddziaływanie środków w 
ramach odpowiednika WRPO w perspektywie finansowej 

2014-2020 w całym badanym okresie we wszystkich 
analizowanych wariantach struktury środków. (str.43-58)  

Rekomenduje się rozważanie wyboru jednego z trzech analizowanych 
wariantów struktury funduszy unijnych biorąc pod uwagę rzeczywistą wagę i 

uszeregowanie priorytetów wyartykułowanych w finalnej wersji 
Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. (str.63) 

Rekomendacja do 
wdrożenia w całości. W 

kolejnym okresie 
finansowania 

proponuje się wybór 
jednego z 3 

analizowanych 
wariantów podziału 

środków na kategorie 
wydatkowania. 

UMWW 2013-12-31 TAK 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Aneks 
Tabela.A.1. Wpływ WRPO 2007-2013 na wybrane wskaźniki makroekonomiczne w regionie. 
Nazwa wskaźnika Jedn. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Poziom PKB w cenach stałych 
roku 2007 

mld zł 0,00 0,01 0,92 1,45 1,96 2,19 2,44 2,34 2,24 1,79 1,72 1,68 1,64 1,61 

% 0,00 0,01 0,81 1,26 1,65 1,80 1,94 1,79 1,65 1,26 1,17 1,09 1,03 0,97 

PKB per capita % 0,00 0,01 0,81 1,26 1,65 1,80 1,94 1,79 1,65 1,26 1,17 1,09 1,03 0,97 

Nakłady brutto na środki 
trwałe w cenach stałych roku 
2007 

mld zł 0,0 0,0 1,0 1,2 1,4 1,3 1,3 1,0 0,8 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 

Wydajność pracy na jednego 
pracującego 

zł 0,0 1,0 113,8 262,3 393,0 503,1 583,6 603,6 610,1 551,0 536,1 524,8 515,0 504,2 

% 0,00 0,00 0,17 0,41 0,60 0,74 0,83 0,82 0,80 0,69 0,65 0,61 0,58 0,54 

Jednostkowe koszty pracy % 0,000 0,001 0,099 0,240 0,290 0,339 0,324 0,330 0,272 0,222 0,145 0,154 0,145 0,137 

PKB per capita w PPS (UE-
27=100) 

pkt. proc. 0,00 0,00 0,52 0,80 1,06 1,19 1,30 1,22 1,14 0,89 0,84 0,80 0,77 0,74 

Wydajność pracy  (UE-27=100) pkt. proc. 0,00 0,01 0,84 1,35 1,77 1,99 2,13 2,05 1,88 1,49 1,31 1,24 1,19 1,14 

Wskaźnik zatrudnienia pkt. proc. 0,00 0,00 0,33 0,45 0,56 0,56 0,59 0,52 0,46 0,31 0,29 0,27 0,26 0,25 

Stopa bezrobocia wg BAEL pkt. proc. 0,00 -0,01 -0,58 -0,75 -0,92 -0,91 -0,96 -0,83 -0,73 -0,49 -0,46 -0,43 -0,41 -0,39 

Utworzone miejsca pracy tys. 0,0 0,1 8,0 11,2 13,8 13,7 14,4 12,5 11,0 7,3 6,8 6,4 6,0 5,7 

Konsumpcja prywatna w 
cenach stałych roku 2007 

mln zł 0,0 0,0 0,6 1,0 1,4 1,5 1,7 1,6 1,5 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 

% 0,00 0,01 0,85 1,41 1,85 2,01 2,15 2,00 1,82 1,39 1,23 1,14 1,08 1,02 

WDB w przemyśle % 0,00 0,00 0,06 0,27 0,73 1,27 1,56 1,72 1,81 1,74 1,66 1,55 1,45 1,35 

WDB w budownictwie % 0,00 0,04 3,88 5,13 5,82 5,18 5,15 3,83 2,87 1,07 0,94 0,86 0,81 0,75 

WDB w usługach rynkowych % 0,00 0,01 1,03 1,54 1,94 2,01 2,12 1,89 1,66 1,17 1,05 0,97 0,91 0,86 

WDB w usługach nierynkowych % 0,00 0,00 0,24 0,61 0,66 0,59 0,59 0,50 0,44 0,32 0,32 0,32 0,33 0,33 

Liczba pracujących (15-64) w 
przemyśle 

tys. 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,8 1,7 2,2 2,5 2,73 2,72 2,68 2,5 2,4 2,2 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 

Liczba pracujących (15-64) w 
budownictwie 

tys. 0,0 0,0 3,5 4,6 5,2 4,4 4,3 3,2 2,4 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 

% 0,0 0,0 3,8 4,8 5,4 4,8 4,8 3,5 2,6 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 

Liczba pracujących (15-64) w 
usługach rynkowych 

tys. 0,0 0,0 4,3 6,2 7,5 7,4 7,7 6,7 5,8 3,8 3,4 3,2 3,0 2,9 

% 0,0 0,0 1,0 1,3 1,6 1,5 1,6 1,4 1,2 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji regionalnym modelem HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 
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Tabela A.2. Wpływ WRPO 2014-2020 na wybrane wskaźniki makroekonomiczne w trzech wariantach podziału środków na kategorie ekonomiczne. 
Poziom PKB w cenach stałych roku 2007 

Wariant Jedn. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

pro_IP 

mld zł 

0,00 0,01 0,88 1,39 1,90 2,12 2,35 2,21 2,05 1,56 1,46 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 

pro_RZL 0,00 0,01 0,86 1,35 1,83 2,02 2,23 2,09 1,96 1,49 1,42 1,38 1,35 1,32 1,30 1,27 1,24 

pro_BPSP 0,00 0,01 0,87 1,36 1,85 2,04 2,26 2,14 2,01 1,54 1,47 1,42 1,39 1,35 1,31 1,27 1,22 

pro_IP 

% 

0,00 0,01 0,62 0,94 1,24 1,34 1,42 1,28 1,14 0,83 0,75 0,68 0,63 0,58 0,54 0,50 0,46 

pro_RZL 0,00 0,01 0,61 0,91 1,19 1,27 1,35 1,21 1,09 0,79 0,72 0,67 0,63 0,60 0,56 0,53 0,49 

pro_BPSP 0,00 0,01 0,61 0,92 1,21 1,28 1,37 1,24 1,12 0,82 0,75 0,70 0,65 0,61 0,57 0,53 0,49 

PKB per capita 

Wariant Jedn. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

pro_IP 

% 

0,00 0,01 0,62 0,94 1,24 1,34 1,42 1,28 1,14 0,83 0,75 0,68 0,63 0,58 0,54 0,50 0,46 

pro_RZL 0,00 0,01 0,61 0,91 1,19 1,27 1,35 1,21 1,09 0,79 0,72 0,67 0,63 0,60 0,56 0,53 0,49 

pro_BPSP 0,00 0,01 0,61 0,92 1,21 1,28 1,37 1,24 1,12 0,82 0,75 0,70 0,65 0,61 0,57 0,53 0,49 

Nakłady brutto na środki trwałe w cenach stałych roku 2007 

Wariant Jedn. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

pro_IP 

mld zł 

0,00 0,01 0,86 1,16 1,36 1,21 1,23 0,93 0,71 0,24 0,21 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 

pro_RZL 0,00 0,01 0,81 1,09 1,28 1,14 1,15 0,88 0,67 0,24 0,21 0,20 0,19 0,19 0,18 0,18 0,17 

pro_BPSP 0,00 0,01 0,86 1,16 1,36 1,20 1,22 0,93 0,71 0,24 0,22 0,20 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 

Wydajność pracy na jednego pracującego 

Wariant Jedn. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

pro_IP 

zł 

0,00 1,44 116,31 214,62 338,13 441,40 509,36 522,20 520,97 464,38 442,98 425,17 409,66 394,07 378,44 362,79 347,21 

pro_RZL 0,00 1,40 111,83 203,86 317,69 410,49 477,55 494,67 500,31 453,55 440,83 431,56 424,40 417,05 409,52 401,79 394,02 

pro_BPSP 0,00 1,43 114,35 207,42 321,53 412,85 479,84 496,15 500,68 450,89 435,23 422,05 410,14 397,18 383,34 368,76 353,67 

pro_IP 

% 

0,000 0,002 0,146 0,259 0,392 0,492 0,546 0,538 0,515 0,441 0,403 0,372 0,344 0,317 0,293 0,269 0,247 

pro_RZL 0,000 0,002 0,140 0,246 0,368 0,458 0,512 0,509 0,495 0,430 0,402 0,377 0,356 0,336 0,317 0,298 0,281 

pro_BPSP 0,000 0,002 0,143 0,250 0,373 0,460 0,514 0,511 0,495 0,428 0,396 0,369 0,344 0,320 0,296 0,274 0,252 
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Jednostkowe koszty pracy 

Wariant Jedn. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

pro_IP 

% 

0,00 0,00 0,05 0,21 0,25 0,28 0,27 0,26 0,21 0,16 0,09 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 

pro_RZL 0,00 0,00 0,05 0,21 0,24 0,27 0,25 0,25 0,19 0,14 0,08 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 

pro_BPSP 0,00 0,00 0,05 0,21 0,24 0,28 0,26 0,25 0,20 0,16 0,09 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 

PKB per capita w PPS (UE-27=100) 

Wariant Jedn. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

pro_IP 

pkt. proc. 

0,00 0,00 0,26 0,37 0,47 0,47 0,49 0,42 0,36 0,22 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 

pro_RZL 0,00 0,00 0,26 0,36 0,45 0,45 0,47 0,40 0,34 0,21 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 

pro_BPSP 0,00 0,00 0,26 0,37 0,46 0,45 0,48 0,41 0,35 0,22 0,21 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 

Wydajność pracy w odniesieniu do średniej unijnej UE-27=100 

Wariant Jedn. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

pro_IP 

% 

0,00 0,01 0,61 1,16 1,56 1,74 1,85 1,74 1,55 1,16 0,97 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,66 

pro_RZL 0,00 0,01 0,60 1,13 1,51 1,66 1,76 1,65 1,47 1,11 0,93 0,88 0,84 0,80 0,76 0,73 0,70 

pro_BPSP 0,00 0,01 0,61 1,15 1,53 1,68 1,79 1,69 1,52 1,16 0,98 0,93 0,89 0,84 0,80 0,76 0,72 

Wskaźnikzatrudnienia 

Wariant Jedn. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

pro_IP 

pkt. proc. 

0,00 0,00 0,26 0,37 0,47 0,47 0,49 0,42 0,36 0,22 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 

pro_RZL 0,00 0,00 0,26 0,36 0,45 0,45 0,47 0,40 0,34 0,21 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 

pro_BPSP 0,00 0,00 0,26 0,37 0,46 0,45 0,48 0,41 0,35 0,22 0,21 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 

Stopa bezrobocia wg BAEL 

Wariant Jedn. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

pro_IP 

pkt. proc. 

0,00 -0,01 -0,42 -0,59 -0,74 -0,73 -0,77 -0,65 -0,55 -0,34 -0,31 -0,28 -0,26 -0,24 -0,22 -0,21 -0,19 

pro_RZL 0,00 -0,01 -0,41 -0,58 -0,71 -0,70 -0,73 -0,62 -0,52 -0,32 -0,29 -0,27 -0,25 -0,24 -0,22 -0,21 -0,19 

pro_BPSP 0,00 -0,01 -0,42 -0,59 -0,73 -0,71 -0,75 -0,64 -0,55 -0,35 -0,32 -0,30 -0,28 -0,26 -0,24 -0,23 -0,21 

Utworzone miejsca pracy 

Wariant Jedn. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

pro_IP 

tys. 

0,00 0,09 6,25 8,82 10,95 10,82 11,24 9,51 8,08 4,99 4,50 4,12 3,82 3,54 3,28 3,03 2,80 

pro_RZL 0,00 0,08 6,13 8,59 10,59 10,33 10,71 9,01 7,63 4,66 4,24 3,92 3,68 3,46 3,25 3,04 2,86 

pro_BPSP 0,00 0,09 6,23 8,74 10,77 10,52 10,97 9,33 8,01 5,03 4,62 4,31 4,06 3,82 3,57 3,33 3,10 
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Konsumpcja prywatna w cenach stałych roku 2007 

Wariant Jedn. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

pro_IP 

mld zł 

0,00 0,01 0,56 0,98 1,34 1,49 1,62 1,53 1,39 1,04 0,91 0,84 0,80 0,77 0,73 0,69 0,66 

pro_RZL 0,00 0,01 0,58 0,98 1,33 1,45 1,58 1,47 1,34 0,99 0,88 0,83 0,80 0,77 0,75 0,73 0,70 

pro_BPSP 0,00 0,01 0,56 0,97 1,31 1,44 1,57 1,49 1,37 1,04 0,92 0,87 0,84 0,81 0,78 0,75 0,72 

pro_IP 

% 

0,00 0,01 0,65 1,11 1,48 1,60 1,69 1,54 1,36 0,98 0,83 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,51 

pro_RZL 0,00 0,01 0,67 1,12 1,47 1,56 1,64 1,49 1,31 0,94 0,80 0,74 0,69 0,65 0,62 0,58 0,55 

pro_BPSP 0,00 0,01 0,65 1,10 1,45 1,55 1,64 1,50 1,34 0,98 0,85 0,78 0,73 0,69 0,64 0,60 0,56 

Wartość dodana brutto w przemyśle 

Wariant Jedn. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

pro_IP 

% 

0,00 0,00 0,03 0,16 0,45 0,79 0,96 1,04 1,08 1,03 0,98 0,90 0,83 0,76 0,70 0,64 0,58 

pro_RZL 0,00 0,00 0,02 0,13 0,39 0,70 0,86 0,95 1,00 0,97 0,94 0,88 0,82 0,76 0,71 0,66 0,62 

pro_BPSP 0,00 0,00 0,02 0,13 0,39 0,69 0,85 0,94 0,99 0,96 0,92 0,85 0,79 0,73 0,67 0,61 0,56 

Wartość dodana brutto w budownictwie 

Wariant Jedn. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

pro_IP 

% 

0,00 0,04 3,14 4,17 4,77 4,09 4,00 2,92 2,13 0,70 0,59 0,53 0,48 0,44 0,40 0,37 0,33 

pro_RZL 0,00 0,04 2,94 3,91 4,47 3,83 3,75 2,75 2,02 0,68 0,59 0,54 0,50 0,47 0,44 0,41 0,38 

pro_BPSP 0,00 0,04 3,14 4,16 4,75 4,05 3,96 2,89 2,12 0,70 0,60 0,55 0,51 0,47 0,43 0,40 0,37 

Wartość dodana brutto w usługach rynkowych 

Wariant Jedn. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

pro_IP 

% 

0,00 0,01 0,81 1,22 1,56 1,59 1,65 1,43 1,22 0,80 0,69 0,62 0,58 0,53 0,49 0,45 0,42 

pro_RZL 0,00 0,01 0,79 1,19 1,50 1,52 1,58 1,37 1,18 0,77 0,68 0,63 0,59 0,55 0,52 0,49 0,46 

pro_BPSP 0,00 0,01 0,80 1,22 1,54 1,55 1,63 1,43 1,24 0,84 0,74 0,69 0,65 0,61 0,57 0,53 0,49 

Wartość dodana brutto w usługach nierynkowych 

Wariant Jedn. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

pro_IP 

% 

0,00 0,00 0,31 0,40 0,44 0,36 0,35 0,24 0,16 0,12 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 

pro_RZL 0,00 0,01 0,47 0,60 0,67 0,55 0,53 0,36 0,24 0,17 0,12 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 

pro_BPSP 0,00 0,00 0,31 0,40 0,44 0,36 0,35 0,24 0,16 0,12 0,09 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 
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Liczba pracujących (15-64) w przemyśle 

Wariant Jedn. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

pro_IP 

tys. 

0,00 0,00 -0,08 -0,04 0,36 0,92 1,21 1,39 1,54 1,55 1,54 1,43 1,32 1,21 1,11 1,02 0,93 

pro_RZL 0,00 0,00 -0,09 -0,10 0,24 0,74 1,00 1,17 1,31 1,34 1,35 1,26 1,16 1,06 0,97 0,89 0,81 

pro_BPSP 0,00 0,00 -0,10 -0,11 0,23 0,72 0,98 1,15 1,28 1,31 1,31 1,22 1,12 1,02 0,93 0,85 0,77 

pro_IP 

% 

0,00 0,00 -0,02 -0,01 0,10 0,26 0,34 0,39 0,43 0,43 0,43 0,40 0,37 0,34 0,31 0,28 0,26 

pro_RZL 0,00 0,00 -0,03 -0,03 0,07 0,21 0,28 0,33 0,37 0,38 0,38 0,35 0,32 0,30 0,27 0,25 0,23 

pro_BPSP 0,00 0,00 -0,03 -0,03 0,06 0,20 0,27 0,32 0,36 0,37 0,37 0,34 0,31 0,28 0,26 0,24 0,21 

Liczba pracujących (15-64) w budownictwie 

Wariant Jedn. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

pro_IP 

tys. 

0,00 0,04 2,57 3,34 3,75 3,20 3,10 2,26 1,65 0,53 0,45 0,40 0,36 0,33 0,30 0,27 0,25 

pro_RZL 0,00 0,03 2,41 3,14 3,53 3,00 2,92 2,13 1,56 0,52 0,45 0,41 0,38 0,35 0,33 0,30 0,28 

pro_BPSP 0,00 0,04 2,57 3,33 3,74 3,17 3,07 2,24 1,64 0,54 0,46 0,42 0,38 0,35 0,32 0,30 0,27 

pro_IP 

% 

0,00 0,04 2,92 3,87 4,41 3,77 3,69 2,68 1,96 0,63 0,54 0,48 0,44 0,40 0,36 0,33 0,30 

pro_RZL 0,00 0,04 2,74 3,63 4,14 3,53 3,46 2,53 1,86 0,62 0,54 0,49 0,46 0,43 0,40 0,37 0,35 

pro_BPSP 0,00 0,04 2,91 3,86 4,39 3,74 3,65 2,66 1,95 0,63 0,55 0,50 0,46 0,43 0,39 0,36 0,33 

Liczba pracujących (15-64) w usługach rynkowych 

Wariant Jedn. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

pro_IP 

tys. 

0,00 0,05 3,51 5,22 6,51 6,44 6,68 5,69 4,79 2,91 2,50 2,29 2,14 2,00 1,87 1,74 1,63 

pro_RZL 0,00 0,05 3,43 5,08 6,30 6,18 6,41 5,45 4,60 2,79 2,43 2,26 2,15 2,04 1,94 1,85 1,76 

pro_BPSP 0,00 0,05 3,51 5,21 6,47 6,36 6,66 5,77 4,98 3,19 2,85 2,68 2,56 2,44 2,32 2,19 2,06 

pro_IP 

% 

0,00 0,01 0,70 1,04 1,29 1,26 1,29 1,09 0,90 0,54 0,46 0,42 0,39 0,36 0,33 0,30 0,28 

pro_RZL 0,00 0,01 0,69 1,01 1,25 1,21 1,24 1,04 0,87 0,52 0,45 0,41 0,39 0,36 0,34 0,32 0,30 

pro_BPSP 0,00 0,01 0,70 1,04 1,28 1,24 1,29 1,10 0,94 0,59 0,52 0,49 0,46 0,44 0,41 0,38 0,36 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji regionalnym modelem HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego. 

 
 


