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Celem wystąpienia jest zaprezentowanie techniki doboru beneficjentów 
do wywiadów jakościowych, która bazuje na dopasowaniu 
statystycznym (statistical matching) 

•  Element projektu: Analiza efektów netto wybranych działań Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, z wykorzystaniem 
podejścia counterfactual impact evaluation w ramach projektu ewaluacyjnego 
PARP „BAROMETR INNOWACYJNOŚCI” 

 
•  Technika, której poświęcona jest prezentacja była integralnym elementem tego 

badania – pomogła w interpretacji oszacowanych efektów programu 

•  W tej prezentacji skupimy się na ewaluacji dz. 4.4 POIG 



Uproszczona logika interwencji dla dz. 4.4 POIG 

•  dotacja 

•  inwestycja, w wyniku której firma ma wprowadzić na rynek 
innowację produktową lub usługową 

•  wzrost udziału przychodów ze sprzedaży produktów i usług 
innowacyjnych 

•  wyższa konkurencyjność, wyższa rentowność sprzedaży 
(zysk/przychody) 

•  zmiana behawioralna – wyższa skłonność firmy do wdrażania 
wyników prac B+R w przyszłości 

•  wyższa konkurencyjność i innowacyjność gospodarki 
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W badaniu szacowaliśmy dwa typy efektów bezpośrednich:  
•  efekty netto (porównanie sytuacji beneficjentów po ukończeniu projektu do 

hipotetycznego scenariusza, w którym przedsiębiorstwo nie otrzymałoby 
dofinansowania) 

•  efekty względne (porównanie sytuacji beneficjenta po ukończeniu projektu z 
hipotetyczną sytuacją, w której beneficjent otrzymałby inny rodzaj wsparcia)  

 
Efekty netto oszacowaliśmy dla ponad 25 wskaźników (tylko na agregatach) 
a efekty względne dla ponad 40 wskaźników efektu (na mikro danych).  
 





•  Oszacowania efektów dla beneficjentów dz. 4.4 POIG były sprzeczne z 
odtworzoną przez nas logiką interwencji, sprzeczne z oczekiwanymi rezultatami 

 
•  Dla większości wskaźników beneficjenci nie uzyskali lepszych wyników niż 

nieskuteczni wnioskodawcy (efekty netto), ani beneficjenci alternatywnego, 
podobnego programu, tj. dz. 4.2 POIG (efekty względne) 

•  Było tak mimo, że średnia wartość wsparcia w dz. 4.2 była 4-krotnie niższa niż 
w dz. 4.4 

•  Wyjątkiem były 3 wskaźniki:  
% przedsiębiorstw niewykazujących straty,  
% przedsiębiorstw eksportujących,  
% przedsiębiorstw innowacyjnych – dla tych efektów odnotowano wyniki 
zgodne z przewidywaniami, tj. sukces interwencji 4.4 (e. netto) oraz wyższą 
skuteczność wobec 4.2 (e. względne)   



Dwa paradygmaty ewaluacji: TBE dostarcza teorii; CIE dostarcza oszacowań 
efektów, ale nie tłumaczy mechanizmów – odbiorcy badań często zostają bez 
odpowiedzi. Czy odpowiedzią jest TBIE? 

Dlaczego potrzebujemy podejścia mieszanego w badaniach tego typu?  

TBIE: dostarcza narracji do liczb, wglądu w to dlaczego niektóre 
elementy interwencji działają, a inne nie 
 
Projekt CEAPP jest przykładem wykorzystania TBIE – w szczególności: 
- odtworzenie logiki interwencji (TBE) do stworzenia przewidywanych 
kierunków efektów 
- obliczenie efektów (CIE) 
- poszukiwanie przyczyn sprzecznych z oczekiwaniami wyników 



1 wybór wskaźnika sukcesu (ROS) 

2 wybór zmiennych kontrolnych (tzw. 
kowariantów) 

3 
szacowanie modelu przewidywania wartości 
wskaźnika sukcesu w t1 na bazie jego 
wartości w czasie t0 i wybranych kowariantów 

4 
sortowanie firm po resztach z modelu (różnica 
między wartością obserwowaną i 
przewidywaną) 

5 
wybór kryterium (puntu odcięcia) 
definiującego sukces i porażkę 
przedsiębiorstw 

6 
obliczenie miary dystansu na podstawie tych 
samych kowariantów co użyte w modelu 
regresji liniowej 

7 znalezienie par (lub trójek) kontrastowych z 
wykorzystaniem dopasowania statystycznego 

8 przygotowanie bazy do badania jakościowego 
(wywiady pogłębione) 

9 rekrutacja respondentów i przeprowadzenie 
wywiadów 
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Schemat doboru próby do badań jakościowych bazujący na statystycznym 
dopasowaniu 



•  Wyłonienie beneficjentów dz. 4.4 POIG do IDI, zgodnie z opisaną procedurą, w 
stosunkowo niewielu wywiadach pozwoliło naświetlić, wyostrzyć, uwypuklić 
czynniki sukcesu i porażki interwencji 

•  Celowy dobór do IDI pozwolił istotnie obniżyć koszty badania  

•  Zrealizowano 6 IDI: 3 z firmami sukcesu i 3 z firmami, które poniosły porażkę 

•  Wywiady przeprowadzono z przedstawicielami firm, którzy byli najlepiej 
poinformowani w zakresie potencjalnego wpływu uzyskanego dofinansowania 
na konkurencyjność firmy 

•  Najczęściej byli to członkowie zarządu lub osoby bezpośrednio odpowiadające 
za realizację projektu w przedsiębiorstwie 



Pomimo, że podejście zostało wykorzystane do ewaluacji ex-post wybranych 
efektów PO IG, ta metodologia może być z powodzeniem wykorzystana w 
innych badaniach ewaluacyjnych i nie tylko 

Jest przykładem stosowania metod mieszanych (mix methods 
research), które mogą być wprowadzane na różnych etapach badania, 
np. dobór próby, gromadzenie danych, analiza  

Zaprezentowana technika dobrze sprawdziła się do wytłumaczenia efektów 
interwencji – pozwoliła ujawnić czynniki odpowiedzialne za sukces/porażkę, w 
przyszłych badaniach można planować operacjonalizację tych czynników, ich 
pomiar i uwzględnianie w modelach prognozujących sukces interwencji  



sukces 

dotowany projekt jako element szerszej i długoterminowej strategii rozwojowej 

dotacja jako zastrzyk finansowania do inwestycji wymyślonej ad hoc 

dobra znajomość branży 

korzystanie z innych dotacji 

brak monitoringu popytu brak badań rynku 

nietrafiona komunikacja z klientem (marketing) 

problemy z dotarciem do klienta (nieoptymalna sieć dystrybucji) 

Najważniejsze wyniki z wywiadów 

porażka 
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Dodatek: 
 
•  Efekty netto szacowane w projekcie: Ustalenie wartości wybranych wskaźników 

ekonomicznych dla beneficjentów Regionalnych Programów Operacyjnych, 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz dla dobranych grup 
kontrolnych 

•  Dane mikro z formularzy SP i SP-3 (N=1314 dla RPO i 588 dla POIG) 

•  Efekty dla działań 1.4 / 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, oraz 8.1 POIG, RPO 
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