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SKUTECZNOŚĆ WYBRANYCH INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH WSPIERANIA ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINACH WIEJSKICH
W POLSCE
Streszczenie: W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań nad skutecznością finansowych instrumentów polityki regionalnej i strukturalnej, zorientowanych na rozwój przedsiębiorczości. Badania mają odpowiedzieć na pytanie, czy stosowanie tych instrumentów
wsparcia, prowadzi do osiągnięcia nadrzędnego celu stawianego przed powyższymi politykami, jakim jest konwergencja. W związku z tym autor w pierwszej kolejności podejmuje
próbę uzasadnienia teoretycznego zastosowanego podejścia do oceny skuteczności polityki
oraz wykorzystania metod oceny konwergencji na poziomie lokalnym, tj. gminnym. W części
analitycznej opracowania autor prezentuje natomiast procesy różnicowania poziomu rozwoju
gospodarek lokalnych na obszarach wiejskich w zależności od skali wykorzystania przez społeczność lokalną środków unijnych zorientowanych na rozwój przedsiębiorczości. Uzyskane
wyniki prowadzą natomiast do generalnej konkluzji, że wzrost skali wsparcia unijnego ma
pozytywny wpływ na procesy konwergencji w skali lokalnej.
Słowa kluczowe: skuteczność polityki, rozwój przedsiębiorczości, konwergencja gospodarcza, rozwój lokalny.
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1. Wstęp
Europejska polityka spójności oraz szeroko rozumiana polityka strukturalna wykorzystują szereg instrumentów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, a zwłaszcza
sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach tych polityk szeroko stosowane są finansowe instrumenty zarówno o charakterze bezpośrednim, jak i pośrednim. W pierwszym przypadku jest to na przykład bezpośrednie dofinansowanie
działalności przedsiębiorstw. Przykładami instrumentów pośrednich są z kolei
wsparcie finansowe gminnych inwestycji infrastrukturalnych czy wsparcie transferu wiedzy dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Generalnym założeniem
towarzyszącym stosowaniu poszczególnych instrumentów jest to, że udzielenie
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wsparcia ma prowadzić do osiągnięcia wcześniej zdefiniowanych celów. W przypadku polityki Unii Europejskiej za cele nadrzędne uznawane są konwergencja gospodarcza oraz poprawa jakości życia mieszkańców.
Ocena prowadzonej polityki w kontekście osiągania przez nią założonych celów jest w literaturze przedmiotu nazywana oceną skuteczności polityki. Celem
niniejszego opracowania będzie w związku z tym przedstawienie części wyników
badań nad skutecznością prowadzonej przez Unię Europejską polityki w zakresie,
jaki dotyczy wykorzystywania przez nią instrumentów, które w sposób pośredni lub
bezpośredni są powiązane z rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
Podjęte badania mają prowadzić do wyjaśnienia kwestii, czy i w jakim stopniu oraz
w jaki sposób wsparcie finansowe, pozyskiwane z budżetu Unii Europejskiej, przyczynia się do realizacji nadrzędnych celów Unii. Zdefiniowane przez Unię Europejską cele mogły bowiem zostać osiągnięte w wyniku zaistnienia określonych uwarunkowań rynkowych, a nie prowadzonej polityki.

2. Podstawy teoretyczne i ujęcie metodyczne
Skuteczność jest jednym z kryteriów, wedle którego dokonywana jest ocena polityki. Generalnie sprowadza się ona do określenia stopnia realizacji postawionych
przed daną polityką celów [Król 2000; Pawłowski 2000]. W przypadku polityki
wspierania rozwoju przedsiębiorczości, która wykorzystuje instrumenty finansowane z budżetu Unii Europejskiej, takim celem jest konwergencja gospodarcza. Wynika to przede wszystkim z rozporządzenia 1083/2006 z dnia 12 lipca 2006 roku,
zgodnie z którym działania podejmowane przez fundusze UE powinny zmierzać do
osiągnięcia trzech głównych celów, tj. konwergencji, konkurencyjności regionalnej
i zatrudnienia oraz współpracy terytorialnej. W rozporządzeniu tym konwergencja
oznacza poprawę warunków wzrostu i zatrudnienia dzięki zwiększaniu ilości i poprawie jakości inwestycji w kapitał rzeczowy i ludzki, rozwój innowacyjności i społeczeństwa opartego na wiedzy, zdolności adaptacyjnych do zmian gospodarczych
i społecznych, ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego oraz zwiększanie
wydajności administracji w krajach i regionach najsłabiej rozwiniętych.
Stosowanie różnych instrumentów polityki regionalnej i strukturalnej przez
Unię Europejską na rzecz rozwoju przedsiębiorczości prowadzi do konwergencji
w rozumieniu powyższego rozporządzenia. Transfery środków finansowych przyczyniają się bowiem do poprawy sytuacji we wskazywanych obszarach zarówno
w kraju, jak i na poziomie poszczególnych regionów [Wasilewski (red.) 2011]. Nie
jest to jednak jednoznaczne z konwergencją rozumianą w kontekście teorii ekonomicznych. W tym ujęciu konwergencja jest rozumiana najogólniej jako wyrównywanie poziomu rozwoju regionów (państw) [Łaźniewska, Górecki, Chmielewski
2011]. Niwelowanie różnic w rozwoju regionów świadczy więc dopiero o procesie
konwergencji, a nie wyłącznie poprawa sytuacji gospodarczej. W pomiarach konwergencji, oznaczającej proces zbliżania się regionów słabiej rozwiniętych do lepiej
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rozwiniętych pod względem gospodarczym, stosowane są jednak dwa podejścia.
W pierwszym z nich o konwergencji świadczą zmniejszające się różnice pomiędzy
wskaźnikami określającymi poziom rozwoju gospodarczego, w drugim natomiast
porównywane jest tempo rozwoju czy tempo wzrostu gospodarczego. W analizach
ekonometrycznych te dwa podejścia przyjmują odpowiednio nazwy σ i β konwergencji [Bal-Domańska 2011]. Wybór konkretnego rodzaju konwergencji jako celu
polityki powinna jednak poprzedzać wstępna ocena możliwości osiągnięcia każdego z nich w warunkach danej polityki.
Polityka wspierania przedsiębiorczości za pomocą instrumentów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w Polsce ma jednak relatywnie krótką historię.
Można przyjąć w zasadzie, że rozpoczęła się w momencie wstąpienia Polski do Unii
w 2004 roku – chociaż pewne instrumenty były stosowane już w okresie przedakcesyjnym, jak np. program SAPARD. W tak krótkim okresie trudno jest oczekiwać
zrównania się np. poziomu PKB na mieszkańca w regionach nawet w skali kraju.
Z tego względu celem powyższej polityki powinna być konwergencja typu β. Transfer środków finansowych powinien bowiem stymulować rozwój działalności gospodarczej, a w konsekwencji prowadzić do przyspieszenia tempa wzrostu i rozwoju
gospodarczego w regionach. Niemniej tempo tego wzrostu niekoniecznie musiało
być najwyższe w regionach najsłabszych. Potwierdzają to badania Kusideł [2013],
z których wynika, że nierówności gospodarcze pomiędzy krajami Unii systematycznie maleją, a jednocześnie narastają wewnątrz wielu nowych krajów członkowskich, w tym w Polsce. Stan ten tłumaczony jest hipotezą Williamsona [1965].
Według tej hipotezy konwergencja wewnętrzna pojawia się dopiero na wyższych
etapach rozwoju gospodarek.
Przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu nie będzie więc zjawisko
konwergencji regionów jako efekt stosowania instrumentów polityki strukturalnej
i regionalnej, zorientowanych na rozwój przedsiębiorczości. Kwestia ta jest bowiem
w dużym stopniu wyjaśniona. Badania sprowadzają się natomiast do problemu różnic w rozwoju gospodarczym gmin wiejskich i oddziaływania na nie tych polityk.
Z dotychczas przeprowadzonych badań [Wasilewski 2011] wynika, że tempo rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej może być wyższe gminach wiejskich
niż w miastach, a instrumenty powyższych polityk mają stymulujący wpływ na
ten proces. Nie jest jednak wyjaśnione, czy w obrębie obszarów wiejskich następuje zrównywanie się poziomu rozwoju gospodarczego najsłabszych i najsilniejszych
jednostek terytorialnych, czyli swego rodzaju „konwergencja lokalna”. Problem ten
jest ważny przede wszystkim z uwagi na brak konwergencji na poziomie regionów.
Teoria konwergencji gospodarczej definiuje różne układy czynników które
mogą wspierać lub przeciwdziałać zrównywaniu się regionów pod względem poziomu rozwoju gospodarczego. Wynika to z faktu, iż teoria ta nie ma charakteru
autonomicznego, lecz bazuje na wielu teoriach wzrostu i rozwoju w układzie terytorialnym [Łaźniewska, Górecki, Chmielewski 2011], w tym np. teorii skumulowanej
przyczynowości, teorii bieguna wzrostu, teoriach sektorowych czy teoriach cyklu
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produktu. Każda z tych teorii określa natomiast ścieżkę rozwoju jednostek terytorialnych przy danych właściwościach gospodarki jednostki i uwarunkowaniach
zewnętrznych. Niemniej oznacza to, że zastosowanie wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości ze strony polityki może mieć odmienne skutki w jednostkach różniących się np. strukturą gospodarki czy lokalizacją. Kryteria dystrybucji wsparcia
natomiast uwzględniają to zróżnicowanie w niewielkim stopniu. Podjęto w związku
z tym próbę oceny wpływu wsparcia finansowego Unii Europejskiej na zrównywanie się poziomu rozwoju gospodarek lokalnych.
Zachodzące na poziomie lokalnym (gminy) procesy gospodarcze mogą być warunkowane prowadzoną polityką, a zwłaszcza wsparciem finansowym w ramach
polityki i prowadzić do zmniejszania zróżnicowania zarówno wewnątrzregionalnego, jak i w obrębie obszarów wiejskich w skali całego kraju. Jednocześnie zmniejszanie różnic w rozwoju gospodarczym na poziomie lokalnym może być ścieżką
rozwoju wynikającą z hipotezy Williamsona, tj. prowadzącą do osiągnięcia pewnego poziomu rozwoju gospodarczego regionów, od którego rozpocznie się proces
konwergencji regionalnej w kraju.
Stosowanie finansowych instrumentów polityki wspierania rozwoju przedsiębiorczości może oddziaływać w różny sposób na procesy konwergencji. Z punktu
widzenia prowadzonej polityki ważne jest jednak, czy to oddziaływanie faktycznie
istnieje i ma charakter pozytywny. Podjęta została w związku z tym próba oceny
oddziaływania tych instrumentów na procesy niwelowania różnic w lokalnym rozwoju gospodarczym na obszarach wiejskich w Polsce.
Do identyfikacji zachodzących w sytuacji gospodarczej obszarów wiejskich
wykorzystane zostały współczynniki Giniego [Dixon i in. 1988 i 1987; Damgaard,
Weiner 2000] oraz ekonometryczny model β konwergencji [Bal-Domańska 2011;
Próchniak, Rapacki 2009; Kokocińska (red.) 2012] bezwarunkowej, który został zaadaptowany do poziomu gminy. Podejście to implikowało z kolei zastosowanie określonych wskaźników oraz strukturę prowadzonej analizy. W analizie konwergencji
regionów i krajów przyjmuje się poziom PKB lub PKB na pracującego jako miary
poziomu rozwoju. Na poziomie lokalnym (gminy) takich miar niestety nie można
zastosować. Do oceny zmian zróżnicowania rozwoju gmin, a następnie procesów
zrównywania się tych poziomów wykorzystano więc poziom dochodów własnych
gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w wieku produkcyjnym. Należy zaznaczyć,
że wielkość tej kategorii dochodów jest dość często wykorzystywana w badaniach
nad rozwojem lokalnym. Jest ona bowiem funkcją uzyskiwanych na terenie gminy
dochodów, takich jak dochody osób fizycznych prawnych, czy z tytułu posiadanego
majątku lub ziemi. Dochody te są więc funkcją dochodów uzyskiwanych ze wszystkich czynników produkcji zlokalizowanych w danej jednostce.
Analizę zmian sytuacji gospodarczej gmin wiejskich przeprowadzono w zależności od wysokości uzyskanych na terenie gminy środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka,
Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Rozwój Polski Wschodniej,
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w przeliczeniu na jednego mieszkańca w wieku produkcyjnym. W ramach tych programów wiele działań można było zaklasyfikować jako bezpośrednie lub pośrednie instrumenty wspierania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Kryterium
podziału na grupy stanowiła wielkość mediany. Pozwoliło to określić kierunek i
dynamikę zmian gospodarczych na obszarach wiejskich w zależności od skali wykorzystanych instrumentów finansowych, oferowanych przez sektor publiczny.
Do przeprowadzenia powyższych analiz wykorzystano dane Banku Danych Lokalnych GUS za lata 2004-2011 dla 1529 gmin wiejskich. Z populacji tej grupy gmin
usunięto bowiem jednostki o dochodach własnych przewyższające średnią wartość
dochodów o ponad 3 odchylenia standardowe. Były to głównie gminy uzyskujące
znaczne dochody z tytułu rekompensat za szkody górnicze oraz o typowo turystycznym profilu.

3. Wspieranie przedsiębiorczości a konwergencja lokalna
W latach 2004-2011 nominalne dochody własne w przeliczeniu na 1 mieszkańca
wykazywały tendencję wzrostową. Załamanie tendencji wystąpiło jednie w 2009
roku, co było powiązane z pojawieniem się kryzysu finansowego w Europie. Niemniej w kolejnych dwóch latach po załamaniu odnotowano ponownie wzrost dochodów. W tym kontekście można stwierdzić, że zarówno uwarunkowania rynkowe,
jak i prowadzona przez państwo polityka sprzyjały rozwojowi obszarów wiejskich
oraz przyczyniły się do dość szybkiego przezwyciężenia negatywnych efektów kryzysu finansowego.
Przeprowadzenie analizy zmian dochodów własnych gmin nie pozwoli na przedstawienie pełnego obrazu zachodzących zmian. Jej wyniki prowadzą bowiem do
wniosków o dość znacznym lub dość wysokim zróżnicowaniu dochodów własnych
gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Pojęcia te w przypadku analizy statystyk
podstawowych mają jednak charakter względny i subiektywny. W celu pewnego
zobiektywizowania wyników prowadzonych analiz wykorzystano więc współczynniki Giniego do oceny zróżnicowania dochodów własnych gmin w przeliczeniu na
1 mieszkańca w wieku produkcyjnym, jako miary lokalnego rozwoju gospodarczego oraz, zmian tego zróżnicowania.
Zmiany indeksów Giniego niezależnie od poziomu wykorzystania funduszy
unijnych przez lokalną społeczność (rys. 1) wykazywały nieznaczną tendencję
wzrostową. Oznacza to pogłębianie się różnic dochodowych niezależnie od poziomu
wykorzystanego wsparcia. Niemniej gminy o wyższym wykorzystaniu tych środków charakteryzowały się również wyższym poziomem współczynnika Giniego w
analogicznych latach, czyli były bardziej zróżnicowane pod względem osiąganych
dochodów. Analiza zmian współczynnika Giniego potwierdza więc brak wpływu
środków z funduszy unijnych absorbowanych przez społeczność lokalną na niwelowanie różnic w poziomie i tempie rozwoju lokalnego. Niemniej biorąc pod uwagę dość niski poziom współczynników Giniego oraz niskie tempo pogłębiania się
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różnic może to oznaczać, zgodnie z hipotezą Williamsona, że znaczna część słabo
rozwiniętych gmin wiejskich nie uzyskała jeszcze odpowiedniego poziomu rozwoju
aby efektywnie wykorzystać wsparcie publiczne na wyraźne przyspieszenie tempa
rozwoju. Udowodnienie tego wymaga jednak dalszych, pogłębionych badań.
Na podstawie analizy indeksów Giniego w zależności od natężenia wykorzystania przez lokalne społeczności środków Unii Europejskiej, zorientowanych na
rozwój przedsiębiorczości można stwierdzić, że prowadzona polityka strukturalna i
regionalna, opierająca się na wykorzystaniu instrumentów finansowych, nie ma pozytywnego wpływu na zmniejszanie nierówności w rozwoju lokalnym. Nie oznacza
to jednak braku dodatniego wpływu na wzrost dochodów i spowolnienie narastania
różnic. Narastania różnic nie należy również identyfikować w pełni z zachodzeniem
procesów konwergencji, które w przypadku zastosowanego modelu oznaczają tempo zbliżania się gmin do stanu długookresowej równowagi.
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Rys. 1. Indeksy Giniego dla dochodów własnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca
w wieku produkcyjnym gmin wiejskich w latach 2004-2011, w grupach zróżnicowanych
pod względem wykorzystania środków UE w ramach programów operacyjnych
obejmujących wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.

W celu zweryfikowania lub raczej poszerzenia uzyskanych wyników wykorzystana została więc metoda bezwarunkowej konwergencji typu beta. Metoda ta
pozwala bowiem na faktyczne określenie, czy gminy o niskim poziomie dochodów
doganiają pod względem tempa ich wzrostu gminy o dochodach wyższych i jednocześnie określić czas, w jaki istniejące różnice zostaną zredukowane o połowę.
Z analizy zmian dochodów własnych, przeprowadzonej metodą bezwarunkowej
konwergencji typu beta (tab. 1, tab. 2), wynika, że wśród gmin zachodzi zjawisko
swego rodzaju konwergencji lokalnej – określanej na podstawie zmian dochodów
własnych.
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Tabela 1. Wyniki analizy regresji dla bezwarunkowej konwergencji typu β dla dochodów własnych
w przeliczeniu na 1 mieszkańca w wieku produkcyjnym (2004-2011) w grupach zróżnicowanych
pod względem wykorzystania środków UE w ramach programów operacyjnych
obejmujących wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.
Wartość współczynBłąd
Poziom istotności
P-value
nika regresji
standardowy
Gminy o niskim poziomie korzystania z programów operacyjnych
0,31782
0,070902
7,38E-06
0,01
3825
−0,6956774
0,24332
50,51734
5,00E-06
Gminy o wysokim poziomie korzystania z programów operacyjnych
0,416062
0,081761
3,61E-07
0,01
3820
0,5279689
0,29876
56,5419
4,70E-07

Wyszczególnienie
ln (DW)it-1
# obserwacji
AR(2)
Test Sargana
ln (DW)it-1
# obserwacji
AR(2)
Test Sargana

Źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń dr. M. Gospodarowicza opartych na danych Banku
Danych Lokalnych GUS.

Tabela 2. Szybkość bezwarunkowej konwergencji typu β oraz okres zredukowania do połowy różnic
(half-life) dochodów własnych w latach 2004-2011, w grupach zróżnicowanych pod względem
wykorzystania środków UE w ramach programów operacyjnych obejmujących
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.
Wyszczególnienie
Gminy o niskim poziomie korzystania
z programów operacyjnych
Gminy o wysokim poziomie korzystania
z programów operacyjnych

Współczynnik
beta-konwergencji

Half-life

0,0394

17,6

0,0497

13,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń dr. M. Gospodarowicza opartych na danych Banku
Danych Lokalnych GUS.

Oddziaływanie polityki regionalnej i strukturalnej na procesy zrównywania
się gmin pod względem rozwoju gospodarczego uwidaczniają wyniki uzyskane
z modelu beta konwergencji bezwarunkowej dla grup gmin zróżnicowanych pod
względem poziomu absorpcji środków z różnych funduszy unijnych zorientowanych na rozwój przedsiębiorczości. Z przeprowadzonej analizy wynika, że proces
konwergencji zachodził niezależnie od poziomu pozyskiwanych z budżetu Unii Europejskiej środków. Grupa gmin o wysokim poziomie absorpcji uzyskała tempo
konwergencji na poziomie blisko 5% rocznie, które było o 1 punkt procentowy wyższe niż w gminach o małej skali wykorzystania tych środków. Ponadto w grupie tej
okres połowicznej redukcji dystansu do stanu długookresowej równowagi wynosił
niespełna 14 lat i był krótszy o ponad 3,5 roku niż w gminach o niskim poziomie
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absorpcji. Oznacza to, że wyższy poziom wsparcia finansowego w ramach prowadzonych polityk wywiera istotny wpływ na tempo konwergencji, w warunkach rosnącego zróżnicowania.

4. Podsumowanie i wnioski
Jednym z wymiarów oceny instrumentów polityki społecznej i regionalnej, mających wpływ na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, jest ocena ich
skuteczności. Skuteczność wyraża się natomiast stopniem osiągnięcia postawionego przed daną polityką celu. Zasadniczym celem obu polityk, a więc i instrumentów
finansowych oferowanych w ich ramach przez Unię Europejską, jest konwergencja.
Definicja tego terminu w rozporządzeniach Komisji Europejskiej jest jednak nieco
inna niż w literaturze ekonomicznej. W pierwszym przypadku w zasadzie zawęża
się ona do poprawy sytuacji w zakresie wzrostu i rozwoju gospodarczego. W drugim natomiast poprawie powinien towarzyszyć proces niwelowania nierówności –
w zasadzie zarówno na poziomie krajów, jak i regionów – w poziomie rozwoju i
wzrostu lub tempie zachodzących zmian.
Faktyczny rozwój gospodarczy zachodzi jednak na poziomie lokalnym. Takie
podejście zastosowano również w niniejszym opracowaniu w celu określenia skutków polityki regionalnej i strukturalnej na obszarach wiejskich w ujęciu lokalnym.
Z badań wynika jednak, że polityka wspierania przedsiębiorczości, zorientowana na
wykorzystanie instrumentów finansowych, nie ma jednak pozytywnego wpływu
na zmniejszanie nierówności w rozwoju lokalnym. Potwierdza to przeprowadzona analiza indeksów Giniego. Wzrost zróżnicowania gmin pod względem poziomu
rozwoju gospodarczego występował bowiem niezależnie od skali wsparcia finansowego.
Rosnące zróżnicowanie gmin pod względem poziomu i tempa rozwoju, określone na podstawie współczynników Giniego, nie oznacza jednak braku procesu
dochodzenia gmin o niższym poziomie rozwoju do stanu długookresowej równowagi. W ten sposób proces zrównywania się jednostek terytorialnych pod względem tempa rozwoju lub wzrostu gospodarczego jest ujmowany w modelach statystycznych bezwarunkowej konwergencji typu beta. Z analiz przeprowadzonych tą
metodą wynika z kolei, że wśród gmin wiejskich zachodzi proces swego rodzaju
konwergencji lokalnej, mierzonej dochodami własnymi gmin w przeliczeniu na
1 mieszkańca w wieku produkcyjnym. Tempo tego procesu jest z kolei powiązane ze
skalą stosowaniem różnego rodzaju finansowych instrumentów polityki regionalnej i strukturalnej, które w bezpośredni lub pośredni sposób oddziałują na rozwój
przedsiębiorczości. Gminy, w których wykorzystywano tego rodzaju instrumenty,
zwłaszcza na większą skalę, osiągały bowiem szybsze tempo zbliżania się do stanu
długookresowej równowagi. Powinny one ponadto w znacznie krótszym czasie zredukować połowę dystansu dzielącego je od tego stanu.
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Ograniczonych skutków polityki regionalnej i strukturalnej w postaci niwelowania różnic w poziomie i tempie rozwoju lokalnego nie należy jednak przypisywać
zawodności instrumentów stosowanych w ramach wspomnianych polityk. Duży
wpływ na proces pogłębiania się różnic lokalnych ma bowiem stan wyjściowy. Dość
znaczna grupa gmin mogła nie osiągnąć jeszcze takiego poziomu rozwoju, który
umożliwiłby im wyraźne przyspieszenie tempa tego rozwoju, co wynika z ekstrapolacji hipotezy Williamsona na poziom lokalnym. Uzasadnione wydaje się w związku z tym stwierdzenie, że efektywne wykorzystanie środków na niwelowanie różnic
w rozwoju lokalnym może się odbywać jedynie po spełnieniu tego kryterium. Ponadto transferowane środki mogą mieć działanie indukcyjne, tj. wzbudzające rozwój przedsiębiorczości o charakterze punktowym. W konsekwencji może również
wystąpić zjawisko dyfuzji – powodujące rozwój przedsiębiorczości w jednostkach
sąsiednich. Empiryczne potwierdzenie tego zjawiska na obecnym etapie realizacji
wspomnianych polityk nie jest możliwe. Efekty takie mogą bowiem pojawić się dopiero w następnych latach.
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EFFECTIVENESS OF SELECTED FINANCIAL INSTRUMENTS
SUPPORTING ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT
IN RURAL COUNTIES OF POLAND
Summary: The paper presents the outcomes of research on the effectivenes of regional and
structural policy financial instruments, focused on etrepreneurship development in rural areas.
This research should answer the question whether the applying of the above instruments
leads to the main goal of EU policy, which is the economic convergence. First, the author
presents the theoretical backgroud and methodological approach to the problem of policy
effectivenes and convergence of rural areas at local level. Next the analysis of local economic
development in relation to the scale of EU financial means utilisation is presented. Finally the
author concludes that the scale of support for entrepreneurship development has a positive
measurable impact on the economic convergence procesess in rural areas.
Keywords: policy effectiveness, entrepreneurship development, economic convergence,
local development.

